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Szanowni Państwo,  

Po raz czwarty mam zaszczyt zaprezentować Państwu Raport  

o stanie Gminy Pińczów. Publikacja dotyczy 2021 roku. Jest to 

obszerny dokument ukazujący działanie naszej Gminy w wielu 

aspektach życia publicznego. 

Raport o stanie Gminy Pińczów za rok 2021 opracowano w oparciu  

o materiały źródłowe komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Pińczowie, 

jednostek organizacyjnych i innych instytucji.  

Znowelizowana w 2018 roku ustawa o samorządzie gminnym nałożyła na 

samorządy wymóg przygotowania corocznego dokumentu za poprzedni rok 

kalendarzowy, pn. Raport o stanie Gminy, zawierającego informacje na temat działań 

Gminy, w szczególności realizacji usług publicznych, celów i programów strategicznych, 

uchwał itp. 

Opracowanie to w sposób kompleksowy prezentuje sytuację Gminy Pińczów  

i pracę samorządu w minionym roku. Znajdują się w nim informacje o działalności 

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, w oparciu o realizację programów, strategii,  

oraz uchwał Rady Miejskiej w Pińczowie. Opracowany raport przedstawia wszystkie 

ważne obszary życia gospodarczego i społecznego, w tym: finanse, gospodarkę, 

inwestycje, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, edukację, kulturę, sport i rekreację. 

Ufam, że informacje zawarte w Raporcie o stanie Gminy Pińczów będą dla nas 

Wszystkich inspiracją do aktywnego włączenia się w życie naszej małej ojczyzny. 

 

Z wyrazami szacunku 
 
 

Włodzimierz Badurak 
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów 

 
 
 
 
 
 

Pińczów, 30 maja 2022 rok 
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1.  CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

1.1 Położenie i powierzchnia gminy 

 

Gmina Pińczów położona jest w południowej części województwa 

świętokrzyskiego w rejonie zwanym „Ponidzie”, na wysokości 220-250 m n.p.m.,  

na terenie Niecki Nidziańskiej. Jej obszar wynosi niespełna 213 km2.  

Jest to gmina miejsko-wiejska, leżąca w powiecie pińczowskim. Gmina Pińczów 

graniczy z gminami: 

 

▪ od północy z Gminą Kije, 

▪ od północnego - wschodu z Gminą Chmielnik, 

▪ od wschodu z Gminą Busko Zdrój, 

▪ od zachodu z Gminą Michałów, 

▪ od południowego - wschodu z Gminą Wiślica, 

▪ od południa z Gminą Złota, 

▪ od południowego - zachodu z Gminą Działoszyce, 

▪ od północnego - zachodu z Gminą Imielno. 
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Na ogólną powierzchnię 21282 ha użytki rolne stanowią  14911 ha  

- tj. 70 %, co powoduje, że główną gałąź gospodarki gminy stanowi rolnictwo.   

Ochroną prawną są objęte tereny o powierzchni 3127,20 ha, co stanowi  

ok. 15 % powierzchni gminy. 

 

Siedziba Gminy mieści się w miejscowości Pińczów. Miasto Pińczów położone 

jest 44 km na południe od Kielc i 90 km na północ od Krakowa. 

 

Po terenie Gminy przebiegają trasy komunikacyjne - droga wojewódzka nr 766 oraz nr 

767. Ze względu na bliskie położenie dróg ekspresowych S7 i S74 stanowi węzeł 

komunikacyjny.  

 

1.2 Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne 

 

Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Burmistrz 

wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa. Do zadań 

Burmistrza należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, 

gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu. 

Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów pełni nieprzerwanie od 2006 roku  

Pan Włodzimierz Badurak. 

Urząd Miejski wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie 

zadań własnych, zleconych, wykonywanych na podstawie porozumienia  

z organami administracji, rządowej, zadań publicznych powierzonych gminie  

w drodze zawartych porozumień. 

 
Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na  

5 - letnią kadencję. Radę Miejską w Pińczowie tworzy 21 osób. Obecna Rada Miejska 

została wybrana w październiku 2018 r. Do właściwości Rady Miejskiej należą 

wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Rada obraduje na sesjach 

zwoływanych przez Przewodniczącego Rady. 
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Skład Rady Miejskiej przedstawia się następująco:  

 
▪ Woźniak Zdzisław - Przewodniczący Rady Gminy 

▪ Klasiński Kazimierz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

▪ Wąsik Krzysztof - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

▪ Guza Bogumiła 

▪ Jaklewicz Tomasz 

▪ Juszczyk Krystyna 

▪ Koniusz Adam 

▪ Koniusz Janusz 

▪ Łaskawiec Marta 

▪ Mider Zdzisław 

▪ Nogacki Leszek 

▪ Omasta Marek 

▪ Opoka Wiesław 

▪ Radkiewicz Jan 

▪ Robak Grażyna 

▪ Różycki Henryk 

▪ Saltarski Marcin 

▪ Sarna Marek 

▪ Skubek Marek 

▪ Soboń Maciej 

▪ Wykurz Aneta 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4078
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4062
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4077
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4059
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4060
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4061
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4063
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4064
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4065
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4066
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4067
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4068
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4069
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4070
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4071
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4072
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4073
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4074
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4075
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4076
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4079


 

 

  8 

 

Jednostki organizacyjne Gminy Pińczów 
Jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej: 

1.   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie,  

2. Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie, w skład którego wchodzi: 

-  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pińczowie, 

-  Szkoła Muzyczna I Stopnia w Pińczowie, 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogucicach w skład, którego wchodzi: 

  - Szkoła Podstawowa 

- Przedszkole 

4. Zespół Placówek Oświatowych w Gackach w skład, którego wchodzi: 

- Szkoła Podstawowa w Gackach, 

- Przedszkole w Gackach. 

5. Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie w skład, którego wchodzi: 

- Szkoła Podstawowa w Kozubowie, 

- Przedszkole w Kozubowie. 

6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie 

7. Przedszkole Nr 1 w Pińczowie, 

8. Przedszkole Nr 2 w Pińczowie, 

9. Przedszkole Nr 3 w Pińczowie, 

10. Kub Dziecięcy nr 1 w Pińczowie, 

11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Gminne osoby prawne: 

1. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie, 

2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie, 

3. Muzeum Regionalne w Pińczowie, 

4. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, 

w tym: Spółki komunalne  

5. Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o. w Pińczowie, 

6. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie, 

oraz spółki, w których Gmina Pińczów posiada udziały: 

7. Świętokrzyska Kolej Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” sp. z o. o, 

8. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Rzędowie. 
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Sołectwa 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, którego obszar i zakres działania określa 

rada gminy w statucie sołectwa. 

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys. 

Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej 

dokonują stali mieszkańcy danego sołectwa w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na 

zebraniu wiejskim. 

Gmina Pińczów liczy 41 sołectw oraz jedno osiedle (Gacki - Osiedle) stanowiące 

odrębną jednostkę administracyjną i 2 osiedla utworzone w obrębie innych jednostek: 

(Osiedle Zdrojowe w granicach miasta Pińczowa,  Osiedle Górki - Włochy w granicach 

sołectwa Włochy) 

Sołectwa: 

Aleksandrów, Bogucice Drugie, Bogucice Pierwsze, Borków, Brzeście, Bugaj, 

Byczów, Chrabków, Chruścice, Chwałowice, Gacki, Grochowiska, Kopernia, Kowala, 

Kozubów, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie, Leszcze, Marzęcin, Młodzawy 

Duże, Młodzawy Małe, Mozgawa, Nowa Zagość, Orkanów, Pasturka, Podłęże, 

Sadek, Skowronno Dolne, Skowronno Górne, Skrzypiów, Stara Zagość, Szarbków, 

Szczypiec, Uników, Winiary, Włochy, Wola Zagojska Dolna, Wola Zagojska Górna, 

Zagorzyce, Zakrzów, Zawarża. 
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1.3 Ludność i dynamika zmian 

 

Ludność Gminy Pińczów na dzień 31.12.2021 roku według danych Urzędu 

Miejskiego w Pińczowie wynosiła 19806 osób (w tym 9612 osób to mężczyźni,  

a 10194 to kobiety). Średnia wielkość gęstości zaludnienia Gminy Pińczów wynosi   

93 osób/km2. 

 

Piramida wieku ludności z terenu Gminy Pińczów  
według stanu na dzień 31.12.2021 roku  

 

 
 

Ludność miasta Pińczów na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 9972 osób,  

(w tym 4749 osób to mężczyźni, a 5223 to kobiety), co stanowi 50,35 % wszystkich 

mieszkańców gminy. 
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Przyrost naturalny w latach 2020 - 2021 
 

 

W Gminie Pińczów, odnotowywany jest spadek ludności. Różnica między 2020, 

a  2021 rokiem w liczbie mieszkańców wynosi 261 osób. W gminie występuje przewaga 

kobiet.  
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W poszczególnych sołectwach oraz osiedlu liczba ludności ze stałym pobytem 
przedstawiała się następująco: 

  

 

  

Sołec two  
Liczba mieszkańców  

na dzień 31.12.2021 roku 

Aleksandrów 97  

Bogucice Drugie 288  

Bogucice Pierwsze 503  

Borków 73  

Brzeście 594  

Bugaj 28  

Byczów 69  

Chrabków 107  

Chruścice 230  

Chwałowice 72  

Gacki 73  

Grochowiska 39  

Kopernia 330  

Kowala 215  

Kozubów 368  

Krzyżanowice Dolne 147  

Krzyżanowice Średnie 173  

Leszcze 371  

Marzęcin 272  

Młodzawy Duże 567  

Młodzawy Małe 144  
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Sołectwo 
Liczba mieszkańców  

na dzień 31.12.2021 roku 

Mozgawa 167  

Nowa Zagość 152  

Orkanów 114  

Pasturka 485  

Podłęże 307  

Sadek 183  

Skowronno Dolne 223  

Skowronno Górne 123  

Skrzypiów 382  

Stara Zagość 339  

Szarbków 236  

Szczypiec 105  

Uników 295  

Winiary 226  

Włochy 290  

Wola Zagojska Dolna 249  

Wola Zagojska Górna 139  

Zagorzyce 206  

Zakrzów 179  

Zawarża 110  

Osiedle 
Liczba mieszkańców  

na dzień 31.12.2021 roku 

Gacki-Osiedle 562  
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1.4 Podmioty gospodarcze  

 

              Na obszarze Gminy Pińczów na 31.12.2021 roku, liczba podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą wynosiła 1761. W stosunku do 2020 roku 

zwiększyła się o 83 podmioty. 

Największy wzrost liczby  podmiotów w 2021 roku, nastąpił w sekcji  

Budownictwo - wzrost o 55 podmiotów  i w sekcjach: Przetwórstwo Przemysłowe, 

Transport i Gospodarka Magazynowa, Działalność Profesjonalna Naukowa  

i Techniczna - wzrost o 7 podmiotów. Spadek nastąpił  w sekcjach:  Działalność 

Finansowa i Ubezpieczeniowa i Działalność Związana z  Kulturą i Sztuką - zmniejszenie 

o 3 podmioty i w sekcji Handel Hurtowy i Detaliczny, Naprawa Pojazdów 

Samochodowych - zmniejszenie o 2 podmioty.  W pozostałych sekcjach/branżach 

nastąpił niewielki wzrost lub spadek  rzędu  jednego, dwóch podmiotów, a w sześciu 

sekcjach pozostał bez zmian. 

Na obszarze Miasta Pińczów na dzień 31.12.2021 roku, liczba podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą wynosiła 1066. W stosunku do 2020 roku., 

zwiększyła  się o 24 podmioty.  

Największy wzrost liczby  podmiotów w 2021 roku, nastąpił w sekcji   

Budownictwo - wzrost o 22 podmioty oraz w sekcji  Opieka Zdrowotna i Pomoc 

Społeczna - wzrost o 6 podmioty, a także w sekcji  - Transport i Gospodarka 

Magazynowa  - wzrost o 5 podmioty. Spadek nastąpił  w sekcji  Handel Hurtowy  

i Detaliczny Naprawa Pojazdów Samochodowych, Wyłączając Motocykle - zmniejszenie 

o 10 podmiotów, a także w sekcji Działalność Związana z Kulturą Rozrywką i Rekreacją 

- zmniejszenie o 3 podmioty. W pozostałych sekcjach/branżach nastąpił niewielki wzrost 

lub spadek  rzędu  jednego, dwóch podmiotów, a w sześciu sekcjach pozostał bez 

zmian. 

Na obszarze wiejskim Gminy Pińczów na dzień 31.12.2021 roku, liczba 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wynosiła 695. W stosunku do 2020 

roku zwiększyła się o 59 podmiotów. 
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Największy wzrost liczby  podmiotów w 2021 roku, nastąpił w sekcji  

Budownictwo - wzrost o 33 podmioty, w sekcji  Handel Hurtowy i Detaliczny Naprawa 

Pojazdów Samochodowych, Wyłączając Motocykle - wzrost o 8 podmiotów i w sekcji  

Przetwórstwo Przemysłowe  - wzrost o 7 podmiotów.   Spadek nastąpił  

w sekcji  Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna - zmniejszenie o 3 podmioty.  

W pozostałych sekcjach/branżach nastąpił niewielki wzrost lub spadek  rzędu  jednego, 

dwóch podmiotów, a w siedmiu sekcjach pozostał bez zmian 

               W porównaniu do 2020 roku nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych 

na obszarze Gminy Pińczów o 83 podmioty (stan na 31.12.2021 roku  - 1761 

podmiotów). 

Na obszarze miasta Pińczowa odnotowano wzrost o 24 podmioty  

(stan na 31.12.2021 roku  - 1066) natomiast na obszarze wiejskim Gminy Pińczów 

odnotowano zwiększenie,  aż o 59 podmiotów (stan na 31.12.2021 roku - 695 

podmiotów). 

 

Liczba podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych - stan na 31.12.2021 roku: 

▪ Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 60, 

▪ Liczba  punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) - 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  16 

 

Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  

na terenie Gminy Pińczów - obszar miejsko - wiejski w latach 2020 - 2021 
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2.  SYTUACJA FINANSOWA GMINY  

 

2.1 Wysokość budżetu 

 

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Pińczowie  

w dniu 29 grudnia  2020 r. uchwałą Nr XXV/258/2020 

Po stronie dochodów zakładał kwotę 95.521.891,10 zł w tym:  

- dochody bieżące   -  91. 641.860,10 zł 

- dochody majątkowe    -    3.880.031,00 zł 

Po stronie wydatków kwotę 95.521.891,10 zł, w tym:  

- wydatki bieżące    - 87.372.832,23 zł 

- wydatki majątkowe        -   8.149.058,87 zł 

Plan określał: 

- przychody w kwocie   -  1.855.137,00 zł 

- rozchody w kwocie        -  1.855.137,00 zł 

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską 

oraz Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz 

upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską. 

W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miejską 10 uchwał 

oraz wydane zostały 14 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. 

W wyniku dokonanych zmian: 

 zwiększono plan dochodów ogółem o  kwotę 7.917.445,43 zł, tj. do wysokości 

103.439.336,53 zł, 

z tego: 

- zwiększono plan dochodów bieżących o 7,0 % tj. o kwotę  

6.446.110,79 zł, 

- zwiększono plan dochodów majątkowych o 37,9 %, tj. o kwotę  

1.471.334,64 zł,  
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 zwiększono plan wydatków o kwotę 14.593.315,87 zł, tj. do wysokości 

110.115.206,97 zł, 

z tego: 

- zwiększono plan wydatków bieżących o 4,8 % tj. o kwotę  

4.164.506,63 zł, 

- zwiększono plan wydatków majątkowych o 128 % tj. o kwotę  

10.428.809,24 zł, 

 zwiększono plan przychodów o kwotę 6.675.870,44 zł, tj. do kwoty 8.531.007,44 

zł, 

 plan rozchodów pozostał bez zmian. 

 

2.2 Dochody budżetowe 
 

Dochody budżetowe gminy zostały wykonane w kwocie 104.601.357,38 zł,  

tj. w 101,12 % planu po zmianach. 

W tym:  

- dochody bieżące, na plan 98.087.970,89 zł wykonano  

101.993.380,65 zł, tj. w 103,98 %; 

- dochody majątkowe, na plan 5.351.365,64 zł wykonano  

2.607.976,73 zł, tj. w 48,73 %. 

Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą łącznie 4.400.988,27 zł, z tego: 

- w podatku od nieruchomości -902.848,89 zł 

- w podatku rolnym  - 99.416,99 zł 

- w podatku leśnym - 3.856,85 zł 

- w podatku od środków transportowych - 196.961,92 zł 

-  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 206.571,18 zł 

Znaczną kwotę zaległości, 2.624.956,52 zł (59,64 % zaległości ogólnych) stanowią 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne występujące  

w dziale „Rodzina”. 
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 Jak wynika z powyższych danych 20,51 % ogólnych zaległości dotyczy 

podatku od nieruchomości. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne zalegają  

w podatku od nieruchomości na wartość 307.179,10 zł, natomiast osoby fizyczne - 

595.669,79 zł. 

Na przestrzeni roku wystawiono 1430 upomnień na kwotę 982.534,18 zł dotyczących 

podatków i opłat oraz przekazano do Komornika Skarbowego 267 tytuły wykonawcze 

na kwotę 238.707,30 zł. 

Kwota zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową wg stanu na 

dzień 31.12.2021 rok wynosi 444.164,13 zł. 

Na zaległe podatki i opłaty w badanym okresie wpłynęła kwota 623.810,73 zł,     

z tego Urząd Skarbowy ściągnął 155.846,01 zł. 

 

Skutki obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych  

1.136.978,65 zł, z tego dotyczące: 

 podatku od nieruchomości -   634.897,78 zł, tym:  

- osoby prawne -     411.521,26 zł 

- osoby fizyczne -     223.376,52 zł 

 podatku rolnego -     177.189,59 zł, w tym: 

- osoby prawne -           6.882,67 zł 

- osoby fizyczne -     170.306,92zł 

 podatku od środków transportowych - 324.891,28 zł, w tym: 

- osoby prawne -       84.891,72 zł 

- osoby fizyczne -     239.999,56 zł. 

 

Ponadto zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską w podatku od nieruchomości 

dotyczą: osób fizycznych - 110.843,93 zł oraz osób prawnych - 84.770,06 zł. 

Decyzjami indywidualnymi umorzono podatki i opłaty wraz z odsetkami na łączną 

kwotę 297.468,51 zł  z tego 212.010,00 zł (należność główna) dotyczy podatku od 

nieruchomości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 
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Struktura oraz dynamika wzrostu osiągniętych dochodów w odniesieniu  

do roku ubiegłego przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie 

Wykonanie w zł 
Struktura  

w % 

2021 r. 2020 r. 
Dynamika 
wzrostu  

w % 
2021 2020 

1 2 3 4 5 6 

Dochody własne w tym: 47.442.437,16 41.417.887,38 114,4 45,3 40,7 

- podatek od nieruchomości 15.332.624,38 13.784.000,70 111,2 14,7 13,5 

- udziały  
w podatkach 

19.611.057,63 16.816.475,88 116,6 18,7 16,5 

Dotacje 33.328.011,97 40.786.644,62 81,7 31,9 40,1 

Subwencja ogólna w tym: 23.810.155,00 19.516.283,00 122,0 22,8 19,2 

- część oświatowa 16.205.750,00 15.484.680,00 104,7 15,5 15,2 

Środki z innych źródeł 20.753,25 20.262,25 102,4 0,0 0,0 

Ogółem 104.601.357,38 101.741.077,25 102,8 100,0 100,0 

 

Dochody uzyskane w 2021 roku są wyższe od ubiegłorocznych o 2,8 %  

tj. o kwotę 2.860.280,13 zł. 

Spadek notuje się w dotacjach o 18,3% 

Wzrost notuje się dochodach własnych o 14,5 %, w udziałach                 

w podatkach o 16,6 % , w podatku od nieruchomości o 11,2 %. 

Wzrost notuje się w subwencjach o 22,0 % w tym subwencji oświatowej        

o 4,7 %. 

Wzrost w środkach pozyskanych z innych źródeł o 2,4 %. 
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W strukturze dochodów najwyższy udział, bo 45,3 % stanowią dochody własne. 

Subwencje 22,8 % dotacje - 31,9%. 

 

2.3 Wydatki budżetowe  

Plan wydatków po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie realizacji 

budżetu zamknął się kwotą 110.115.206,97 zł. Założenia planu wydatków zostały 

zrealizowane w 89,34 %, czyli wydatkowano kwotę 98.380.800,27 zł. 

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano: 

- wydatki bieżące, które na plan  91.537.338,86 zł wykonano w wysokości 

87.386.298,53 zł tj. 95,47% planu; 

- wydatki majątkowe, które na plan 18.577.868,11 zł  zrealizowano w wysokości 

10.994.501,74 zł tj. 59,18 % planu. 

 

34,43%

32,47%

6,22%

8,20%

5,00%

3,57%

2,56%
2,18%

1,47%

1,26%

2,64%

Najwyższy udział w ogólnych wydatkach budżetowych 
przedstawia się następująco

Oświata i wychowanie oraz
edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc społeczna oraz rodzina

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

Administracja publiczna

Transport i łączność

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Kultura fizyczna

Rolnictwo i łowiectwo

Gospodarka mieszkaniowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

Pozostałe
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W y d a t k i  b i e ż ą c e   

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 91.537.338,86 zł zrealizowano 

w wysokości 87.386.298,53 zł, tj. 95,47%.  

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się 

następująco: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych  

- 32.205.053,30 zł,  

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 

17.442.838,81 zł, 

- dotacje na zadania bieżące - 9.123.498,35 zł, 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.026.503,56 zł, 

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt. 2 i 3  ustawy o f. p. - 343.215,67 zł, 

- wydatki na obsługę długu - 245.188,84 zł. 

W y d a t k i  m a j ą t k o w e  

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 10.994.501,74 zł tj. 59.18 % 

planu, w tym wydatki na inwestycje 10.394.501,74 zł.  

 

2 . 4  Przychody  budżetu 

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 8.531.007,44 zł, 

realizacja wynosiła 12.344.775,81 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Pińczów, wynikającej z rozliczeń 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, spłat pożyczek 

udzielonych Stowarzyszeniom na realizację projektów, które wykazują związek  

z zadaniami własnymi Gminy. 
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2 . 5  Rozchody  budżetu 

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 1.855.137,00 zł realizacja 

wynosiła 1.946.638,00 zł i obejmowała: 

- spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w : 

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Puławska 15 - 1.272.276,00 zł; 

2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Puławska 15 - 176.460,00 zł; 

3. Bank Spółdzielczy w Pińczowie, Plac Wolności 21 - 143.829,00 zł; 

4. Bank Spółdzielczy w Pińczowie, Plac Wolności 21 - 80.364,00 zł; 

5. Bank Spółdzielczy w Pińczowie, Plac Wolności 21 - 62.208,00 zł; 

6. Bank Spółdzielczy w Stopnicy,  Plac Piłsudskiego 27 - 120.000,00 zł. 

na łączną kwotę 1.855.137,00 zł. 

- pożyczki  w kwocie  91.501,00 zł udzielone stowarzyszeniom na realizację projektów, 

które wykazują związek z zadaniami własnymi Gminy, a będące finansowane lub 

współfinansowane ze środków UE lub innych źródeł zewnętrznych. 

Poniższa tabela przedstawia realizację planu przychodów i rozchodów budżetowych  

w 2021 roku. 

Plan przychodów i rozchodów budżetu za 2021 r. 

Lp. Treść Klasyfikacja § 
Plan          

2021 r. 
Wykonanie 

za  2021 roku 
% 

1 2 3 4 5 6 

Przychody ogółem: 8 531 007,44 12 344 775,81 144,70 

1. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. §  950 3 629 392,24 7 351 659,61 202,56 

2. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 - 91 501,00 - 

3. 

Przychody z niewykorzystanych środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i 
wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach 

§ 905 4 901 615,20 4 901 615,20 100,00 

Rozchody ogółem: 1 855 137,00 1 946 638,00 104,93 

1. Spłaty kredytów krajowych § 992 1 855 137,00 1 855 137,00 100,00 

2. Udzielone pożyczki § 991 - 91 501,00 - 



 

 

  24 

 

Podstawowe wskaźniki  finansowe za 2021 rok 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po zmianach 

w zł 
Wykonanie  

w zł 
Wykonanie 
planu w % 

1 2 3 4 5 

1. 

Dochody (ogółem) 
w tym: 

103.439.336,53 104.601.357,38 101,12 

- dochody bieżące 98.087.970,89 101.993.380,65 103,98 

- dochody majątkowe 5.351.365,64 2.607.976,73   48,73 

2. 

Wydatki (ogółem) 
w tym: 

110.115.206,97 98.380.800,27 89,34 

- wydatki bieżące 91.537.338,86 87.386.298,53 95,47 

- wydatki majątkowe 18.577.868,11 10.994.501,74 59,18 

3. 

Przychody (ogółem) 
w tym: 

 
8.531.007,44 

 
  12.344.775,81 144,7 

- spłata pożyczek 
udzielonych 

 
- niewykorzystane środki 

pieniężne 
 

0,00 
 

4.901.615,20 
 

91.501,00 
 

4.901.615,20 
 

- 
 

100,00 
 

- inne źródła (wolne środki) 3.629.392,24 7.351.659,61 202,56 

4. 

Rozchody (ogółem) 
w tym: 

1.855.137,00 1.946.638,00 104,93 

- spłaty kredytów 

- pożyczki udzielone 

1.855.137,00      
 

0,00 

1.855.137,00 
 

91.501,00 

100,00 
 
- 
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2 . 6  Zadłużenie Gminy - Kredyty i Pożyczki  

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku występuje z tytułu: 

1. pobranego w 2013 r. kredytu konsolidacyjnego - 11.450.484,00 zł; 

2. pobranego kredytu na pokrycie spłat przypadających na 2013 rok 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.588.140,00 zł; 

3. pobranego kredytu na pokrycie planowanego  deficytu budżetu gminy  

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie 

znajdujących pokrycia w planowanych dochodach bieżących 2014 roku - 

1.294.461,00 zł; 

4.  pobranego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy  

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia  

w planowanych dochodach bieżących 2015 roku - 803.640,00 zł; 

5. pobranego kredytu na pokrycie spłat przypadających w 2015 roku 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów -  622.080,00 zł; 

6. pobranego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy  

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia 

w planowanych dochodach bieżących 2018 roku - 1.690.000,00 zł. 

W 2021 roku spłacono zadłużenie w wysokości 1.855.137,00 zł. 

Nazwa 
Stan zadłużenia 

na dzień 
01.01.2021 r. 

Zaciągnięte 
kredyty          

i pożyczki 
w 2021 r. 

Spłacone/umorzone 
zobowiązania 2021 r. 

Stan zadłużenia 
na dzień 

31.12.2021 r. 

1 2 3 4 5 

Kredyty 
(kapitał) 

19.303.942,00 0,00 1.855.137,00 17.448.805,00 

Razem 19.303.942,00 0,00 1.855.137,00 17.448.805,00 

 

Łączna kwota długu Gminy Pińczów na koniec 2021 roku wynosi                 

17.448.805,00 zł, co stanowi 16,68 %  dochodów wykonanych w 2021 roku. 
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Kwoty rozchodów z tytułu spłat długu ujętych w WPF kształtują się następująco: 

2022 r.  -    1.855.137,00 zł; 

2023 r.  -    1.855.137,00 zł; 

2024 r.  -    1.855.137,00 zł; 

2025 r.  -    1.855.137,00 zł; 

2026 r.  -    1.855.137,00 zł; 

2027 r.  -    1.855.137,00 zł; 

2028 r.  -    1.855.137,00 zł; 

2029 r.  -    1.855.137,00 zł; 

2030 r.  -   1.855.137,00 zł; 

2031 r.  -      262.572,00 zł; 

2032 r.  -      120.000,00 zł; 

2033 r.  -      120.000,00 zł; 

2034 r.  -      120.000,00 zł; 

2035 r.  -      130.000,00 zł. 
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3.  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

 

1. Łączna powierzchnia działek tereny wiejskie - 406,8284 ha 

2. Łączna powierzchnia działek tereny miasta - 213,5980 ha 

3. Działki stanowiące własność Skarbu Państwa, których Gmina Pińczów jest 

użytkownikiem wieczystym - 0,5431 ha 

4. Działki stanowiące własność Gminy Pińczów oddane w użytkowanie wieczyste: 

a) tereny wiejskie - 1,6552 ha 

b) tereny miasta - 30,4272 ha  

5. Nieruchomości oddane w trwały zarząd 21,6928 ha 

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2, w związku z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021, poz. 1899) został sporządzony 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Pińczów na okres od 

01.01.2020 do 31.12.2022 r., który jest jednym z elementów gospodarowania 

nieruchomościami.  

 Gmina Pińczów nabyła na podstawie aktów notarialnych grunty zabudowane  

i  zurbanizowane o łącznej powierzchni 6,6017 ha. 
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Nieruchomości nabyte w 2021 r. 

Położenie nieruchomości Nr Działki Powierzchnia m2 

Pińczów obr. 03 

43/2 323 

43/4 180 

43/7 9 

Pińczów obr. 03 31/16 359 

Pińczów obr. 08 

246/4 81 

246/6 84 

247/12 104 

Pińczów obr. 09 50/7 87 

Pińczów obr. 12 
21/1 5 9245 

22 1769 

Pińczów obr. 13 
361 656 

337 751 

Krzyżanowice Średnie obr. 17 
117/2 1279 

114/4 839 

Skrzypiów obr. 30 

232/1 26 

232/4 86 

233/1 21 

233/4 62 

Skrzypiów obr. 30 249/2 56 

Ogółem 6 6017 

 

 

Nabywanie gruntów na rzecz Gminy następuje poprzez zakup, zamianę, darowiznę, 

komunalizację, na podstawie decyzji administracyjnych, zasiedzenie. 
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Nieruchomości zbyte w 2021 r.: 

 
Położenie nieruchomości 

 
Numer 
działki 

 
Tryb sprzedaży 

 
Powierzchnia m2 

Bogucice Pierwsze obr. 03 302 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

1 0700 

Brzeście obr. 05 983/1 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

4300 

Brzeście obr. 05 982 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

600 

Pińczów obr. 08 310/4 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

780 

Pińczów obr. 08 310/14 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

726 

Pińczów obr. 09 

67/10 
Zamiana 

nieruchomości 

278 

65/3 39 

Pińczów obr. 11 26 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

1051 

Pińczów obr. 13 295/32 
Bezprzetargowo na 
rzecz dzierżawcy 

22 

Krzyżanowice Dolne obr. 16 304/2 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

1600 

Gacki - Osiedle obr.18 Leszcze 80/16 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

248 

Młodzawy Duże 
obr.20 

49 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

4 1000 

Stara Zagość 
obr. 31 

387 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

1800 

Ogółem 6 3144 

 

W roku 2021 obowiązywały następujące umowy dzierżawy/najmu: 

▪ umowy związane z działalnością usługowo-handlową - 14 szt. na łączną kwotę 

110.873,54 zł brutto rocznie, 

▪ umowy najmu garaży - 20 szt.  na łączną kwotę 12.368,64 zł brutto rocznie, 

▪ umowy dot. nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe  oraz ogródki przydomowe (teren miasta  oraz Gacki - Osiedle) - 

33  szt.  - na łączną kwotę 2033,28 zł brutto rocznie, 
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▪ umowy na grunty wykorzystywane rolniczo - 27 szt.  na łączną kwotę 4.661,45 zł 

rocznie, 

▪ umowy na grunty zabudowane garażami m. Pińczów - 180 szt. na łączną kwotę 

19.218,61 zł brutto rocznie, 

▪ umowy na grunty wykorzystywane jako zieleń i parkingi - 57 szt. - na łączną 

kwotę 3.666,39 zł brutto rocznie, 

▪ umowy na grunty zabudowane garażami oraz na komórko-garaże położone na 

terenie Osiedla - Gacki -  103 szt., na łączną kwotę 8.201,73 zł brutto rocznie, 

▪ umowy na boksy garażowe (blaszaki) położone w Gackach - Osiedle 12 sz., na 

łączną kwotę    8.929,80 zł brutto rocznie, 

▪ umowy na grunt (pod blaszaki) położone w Gackach - 11 szt., na łączną kwotę      

987,69 zł brutto rocznie, 

▪ umowy z podmiotami tj. stowarzyszenia, jednostki organizacyjne, wspólnoty   

mieszkaniowe - 8 szt., na łączną kwotę 4.556,29 zł brutto rocznie. 

Zestawienie gruntów skomunalizowanych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 

31.12.2021 r. 

Położenie  nieruchomości 
Nr 

działki 
Powierzchnia 

w m2 

drogi 
m2 

Grunty 
budowlane 

m2 

Borków obręb 04 100 700 700 - 

Pińczów obręb 05 201/1 176 176 - 

Brzeście obręb 05 1210/2 2 5200 - 2 5200 

Brzeście obręb 05 1223 6500 6500  

Pińczów obręb 13 464/2 551 - 551 

Pińczów obręb 13 387 1035 - 1035 

Kozubów obręb 15 370 400 400 - 

Młodzawy Małe 
obręb 21 

695/20 1200 1200 - 

Winiary obręb 35 332 500 500 - 

Ogółem 3 6262 9476 2 6786 
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4. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Jednym z priorytetów działań Gminy Pińczów jest zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Działania związane z poprawą poziomu bezpieczeństwa oraz porządku w gminie są 

realizowane są przede wszystkim we współpracy z Komendą Powiatową Policji  

w Pińczowie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie oraz 

jednostkami  Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Dobra współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, instytucji  

i jednostek na terenie gminy przyczyniała się do szybkiego likwidowania zagrożeń. 

Możliwe to było dzięki zaangażowaniu sił i środków, zarówno osobowych jak  

i finansowych dla zapewnienia ładu i porządku. 

Gmina wspiera finansowo działalność wyżej wymienionych instytucji oraz 

wspólnie z nimi organizuje akcje prewencyjne i profilaktyczne, konkursy, szkolenia  

i zawody. 

 

  Współpraca z Policją  

 

 

 

  Policja otrzymała z budżetu gminy w 2021 roku  5000 zł  

 

 

zapewniało w 2021 roku bezpieczeństwo mieszkańców 

Gminy Pińczów, służba prewencyjna  

54 etaty, służba kryminalna 23 etaty, służba 

wspomagająca 1 etat 

 

 

 

                   78 

policjantów  
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 Działania Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie  

 

 

przeprowadzone interwencje 3267 

zatrzymania osób na gorącym uczynku przestępstwa 133 

zatrzymania osób poszukiwanych 60 

wylegitymowano osoby 30959 

 

 

 W 2021 roku na terenie Gminy Pińczów Policja odnotowała     

   

  

Kradzież mienia 25 

Kradzież z włamaniem  11 

Kradzież samochodu 0 

Przestępstwa rozbójnicze  1 

Bójka i pobicie  2 

Uszkodzenie ciała  12 

Uszkodzenie mienia 11 

Przestępstwa gospodarcze  75 

Nietrzeźwi kierujący  42 

Inne przestępstwa  326 

 

W 2021 roku Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie kontynuowała współpracę 

ze szkołami, w ramach której policjanci odbyli kilka spotkań z gronem pedagogicznym  

i uczniami. Miały one na celu przede wszystkim propagowanie bezpiecznych postaw  

i zachowań oraz edukację w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje  

i zagrożenia.      
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Działalność prewencyjna prowadzona przez KPP w Pińczowie w 2021 roku: 

      

  

Bezpieczne ferie 

Bezpieczny wypoczynek (spotkania w szkołach, kolonie, kontrole kąpielisk, ulotki 

dla wypoczywających) 

Bezpieczny wypoczynek (spotkania w szkołach, kolonie, kontrole kąpielisk, ulotki 

dla wypoczywających) 

Walka z dopalaczami i narkotykami - Kampania „Narkotyki, dopalacze zabijają” 

Dzień Bezpiecznego Internetu 

Spotkania z seniorami 

Bezpieczna droga do szkoły 

Kręci mnie Bezpieczeństwo nad wodą 

Światowy Dzień Praw Człowieka, Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi 

Akcje i kampanie w ruchu drogowym: Bezpieczne ferie, Na drodze - patrz  

i słuchaj, Jednośladem bezpiecznie do celu, Bezpieczne wakacje, Bezpieczna 

droga do szkoły, Świeć przykładem, Twoje światła - nasze bezpieczeństwo, Dzień 

bezpiecznego kierowcy, Europejski Tydzień Mobilności - Roadpol Safety Days, 

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych 
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  Współpraca ze Strażą Pożarną   

 

 

 

  W ramach współpracy z OSP, Gmina Pińczów finansowała 429613,58 zł:  

 

 

zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Gminy Pińczów,  

w tym m.in. na: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i wyposażenia 

pożarniczego oraz umundurowania, zakup energii elektrycznej, przeglądy 

techniczne pojazdów, remonty pojazdów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia, 

ubezpieczenie OC pojazdów oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej 

wynagrodzenia dla kierowców wozów pożarniczych 

ekwiwalent dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych 

 

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej w gminie Pińczów realizuje  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie oraz  18 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: 

▪ 2 jednostki należące do KSRG: OSP Chruścice, OSP Kozubów 

▪ 1 jednostka typu „M”: OSP Zawarża, 

▪ 15 jednostek typu „S” do nich należą pozostałe jednostki 

Jednostki te posiadają dużą wartość operacyjną pod względem liczebności, 

wyszkolenia, usprzętowienia oraz dyspozycyjności operacyjnej. 

Wszystkie jednostki OSP w swoich szeregach skupiają łącznie 594 członków. 
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 Wyposażenie  

   

 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pińczów posiadają na 

wyposażeniu 23 samochody ratowniczo - gaśnicze: 

▪ 2 samochody ciężkie    

▪ 2 samochody średnie   

▪ 17 samochodów lekkich 

▪ 2 samochody specjalne 

▪ 42 motopomp wodnych  

▪ 26 pilarek do drewna i stali  

▪ 19 agregatów prądotwórczych  

▪ 3 zestawy hydrauliczne  

▪ 2 defibrylator 

▪ 8 zestawów PSP R1  

 

 

  Statystyka 

 

 

Udział jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pińczów                     

w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2021 roku przedstawia się następująco: 

Ogółem zdarzeń:  351,  w tym: 

▪ 98 wyjazdów z udziałem OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 

▪ 253 wyjazdy pozostałych jednostek OSP. 
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Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych poszczególnych jednostek  

w 2021 roku 

L.p. Jednostka OSP Ilość zdarzeń 

1 Chruścice 54 

2 Kozubów 44 

3 Brzeście 40 

4 Bogucice 32 

5 Pińczów 29 

6 Skowronno Górne 19 

7 Włochy 19 

8 Stara Zagość 18 

9 Marzęcin 18 

10 Krzyżanowice 17 

11 Młodzawy Duże 14 

12 Uników 12 

13 Kopernia 12 

14 Skowronno Dolne 12 

15 Kowala 11 

16 Podłęże - 

17 Zawarża - 

18 Winiary - 

Razem 351 

 

Miniony rok obfitował w miejscowe zagrożenia. Znaczna liczba interwencji 

związana była z usuwaniem skutków ulewnych deszczy i silnych wiatrów, jakie 

nawiedzały Gminę Pińczów okresie letnim. Druhowie z terenu Gminy Pińczów  

w 2021 roku aktywnie włączali się w akcję realizacji zadań dotyczących 

przeciwdziałaniu koronawirusowi Sars-Cov-2.  
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W  2021 roku 17 jednostek OSP otrzymało dofinansowanie ze środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 dla jednostek OSP  zaangażowanych  

w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu 

do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w wysokości 85 000 zł: 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Bogucicach - 5000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Brześciu - 5000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Chruścicach - 5000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Koperni - 5000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Kowali - 5000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Kozubowie - 5000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżanowicach - 5000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Marzęcinie - 5000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Młodzawach Dużych - 5000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Pińczowie - 5000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Podłężu - 5000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Skowronnie Dolnym - 5000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Skowronnie Górnym - 5000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Zagości - 5000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Unikowie - 5000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Winiarach - 5000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna Włochy - 5000 zł 
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W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych.  

(Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych” ogłoszonego przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2021 roku 14 jednostek z terenu gminy Pińczów 

otrzymało dofinansowanie w wysokości  140000 zł: 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Bogucicach - 10000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Chruścicach - 10000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Koperni - 10000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Kowali - 10000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Kozubowie - 10000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżanowicach - 10000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Marzęcinie - 10000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Młodzawach Dużych - 10000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Pińczowie - 10000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Skowronnie Dolnym - 10000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Skowronnie Górnym - 10000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Zagości - 10000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Unikowie - 10000 zł 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna Włochy - 10000 zł 
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W 2021 roku 11 jednostek z terenu gminy Pińczów otrzymały dotacje  

z Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych i Administracji pod tytułem " Przygotowanie 

jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek OSP” 3 jednostki 

OSP otrzymały dotacje na zakupu sprzętu i umundurowania: 

 

 

 

LP. Jednostka OSP Kwota w zł 

1. OSP Brzeście  9000 

2. OSP Młodzawy Duże  2720 

3. OSP Marzęcin  4420 

4. OSP Kowala  3740 

5. OSP Krzyżanowice  8000 

6. OSP Pińczów  7000 

7. OSP Kopernia  4000 

8. OSP Bogucice  2500 

9. OSP Skowronno Górne  2380 

10. OSP Skowronno Dolne  4420 

11. OSP Włochy  3060  

Razem 51240 

 
Jednostka OSP 

Dotacja 
PSP 

Dotacja 
Gmina 

Pińczów, 
środki 

własne OSP 

Koszt 
zadania 

Przeznaczenie i cel 

OSP Bogucice 4200  zł 9000 zł 13200 zł Agregat prądotwórczy 

OSP Kopernia 4000  zł 6500 zł 10500 zł 
Zakup i montaż 
selektywnego 

alarmowania jednostki  

OSP Skowronno 
Górne 

4000  zł 6500 zł 10500 zł 
Zakup i montaż 
selektywnego 

alarmowania jednostki 

Razem 12200 zł 22000 zł   
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W ramach umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: ”Zapewnienie 

gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego 

systemu ratowniczo - gaśniczego” z terenu gminy Pińczów 2 jednostki otrzymały 

wsparcie finansowe: 

 

 

 

 

W ramach umowy o realizację zadania publicznego pot tytułem: ”Przygotowanie 

jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo -gaśniczych” OSP  

w Krzyżanowicach otrzymało wsparcie w wysokości 11682 zł. 

 

W 2021 roku jednostka OSP Włochy otrzymała nieodpłatnie samochód marki 

Mercedes - Benz Sprinter z 2011 r. od Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego. Samochód służył jako karetka pogotowia. 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostka OSP Kwota  

OSP Kozubów  4800 zł 

OSP Chruścice  5700 zł 
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W dniu 14 maja 2021 roku przypadała setna rocznica powstania Zawiązku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Aby uczcić tę wyjątkową 

okazję strażacy ochotnicy z terenu gminy Pińczów włączyli się w ogólnopolską akację 

nasadzenia drzew „10 drzew na 100 lat”. Strażacy posadzili (lipy, świerki, moszenka 

południowa) na obrzeżach boiska w sołectwie Gacki. Sadzonki zostały przekazane 

nieodpłatnie przez Nadleśnictwo Pińczów. 
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W dniu 16 maja 2021 roku w Pińczowie odbyły się uroczystości związane  

z jubileuszem 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz 

przypadającym na dzień 4 maja Świętem Strażaków.  

 

 

 

W lipcu 2021 roku gmina Pińczów otrzymała 20000 zł dofinansowania na zakup i 

montaż pompy ciepła w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruścicach. 

Całkowity koszt zakupu i montażu to 30000 zł.  

 

W 2021 roku jednostka OSP z Bogucic otrzymała wóz strażacki. Lekki, 

techniczny pojazd ratowniczo-gaśniczy marki Renault Mascott, dotychczas używany był 

przez zawodowych strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Pińczowie. Pojazd wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności tysiąca litrów, 

zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 100 litrów i linię szybkiego natarcia. 

Ponadto, ma wyposażenie w postaci pomp strażackich, motopomp pływających, torby 

ratownictwa medycznego, jest też m.in. defibrylator. Uroczyste przekazanie  

i poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bogucice odbyło się przed 

remizą OSP w Bogucicach w dniu 23 października 2021 roku. 
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W dniu 27 listopada 2021 roku w OSP w Chruścicach odbył się XII Zjazd 

Oddziału Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  

w Pińczowie. Podczas zjazdu wybrano nową kadencję składu zarządu, członków 

Komisji Rewizyjnej oraz delegatów do zjazdu powiatowego. Wręczono również 

podziękowania i statuetki. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania 

pięcioletniej działalności Zarządu Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w Pińczowie 
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5. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW  

I STRATEGII 

5.1 Gminna strategia rozwoju 

 

Gmina Pińczów w 2021r. podpisała z firmą Inicjatywa Lokalna.pl sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 78, piętro IV 25-501 Kielce umowę na wykonanie „Strategii Rozwoju 

Miasta i Gminy Pińczów na lata 2022-2030”, Strategia jest w trakcie opracowywania.  

    Zadania przewidziane do wykonania w ramach opracowywanej Strategii  

Rozwoju Gminy Pińczów będą realizowane w zależności od wdrażania Funduszy 

Europejskich w Polsce, możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania 

oraz opracowywania, bądź aktualizacji, dokumentów strategicznych na szczeblu 

krajowym oraz planów regionalnych.  

Zadania strategiczne dla Gminy będą realizowane także poprzez uczestnictwo 

Gminy Pińczów w dwóch Osiach Strategicznej Interwencji (OSI)  - OSI Obszar 

uzdrowiskowy i OSI Ponidzie. Te Obszary zostały wskazane w Uchwale  

Nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021r.  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ . 

 

W OSI Obszar uzdrowiskowy znalazły się takie gminy jak Busko-Zdrój,  

Solec-Zdrój, Kazimierza Wielka i Pińczów. Głównym kierunkiem interwencji będzie 

wsparcie rozwoju turystyki uzdrowiskowej oraz zdrowotnej, a także innych form 

turystyki, w powiązaniu z obszarem Ponidzia. Jednym z oczekiwanych skutków 

interwencji jest rozwój uzdrowiska w gminach Kazimierza Wielka i Pińczów.  

W 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów w związku ze staraniami Gminy  

o nadanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej wystąpił do Ministra Zdrowia  

z wnioskiem o zatwierdzenie operatu uzdrowiskowego. W operacie, na podstawie 

dokumentów dotyczących klimatu i właściwości leczniczych wody z ujęcia Las Winiarski 

wskazano możliwość leczenia chorób narządu ruchu i stanów pourazowych, chorób 

reumatycznych, chorób skóry, chorób układu nerwowego i nadciśnienia tętniczego.  
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OSI Ponidzie obejmuje teren gmin: Jędrzejów, Pińczów, Wiślica, Nowy Korczyn, 

Imielno, Kije, Michałów, Sobków, Złota. 

Utworzenie tego OSI uzasadniono szczególnymi walorami przyrodniczymi, związanymi 

z eksploatacją surowców naturalnych (gipsy), wysokim potencjałem rolniczym 

(wyspecjalizowane rolnictwo), a także bogatą bioróżnorodnością - aż 83% OSI to 

obszary chronione. Wskazano, za zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Świętokrzyskiego, na rozwój funkcji turystycznej Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych z centrami turystycznymi w Pińczowie i Wiślicy. Wśród celów 

strategicznych dla tego obszaru wymienia się m.in. rozwój inteligentnej specjalizacji 

regionu tj. nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, w tym poprawa 

jakości produktów rolnych poprzez wspieranie innowacyjności i usług sieciowych  

w zakresie wykorzystania produktów rolniczych. Rozwój turystyki, opartej o bogate 

dziedzictwo kulturowe regionu świętokrzyskiego oraz unikatowe zasoby przyrodnicze,  

w tym jako zaplecza dla obszaru uzdrowiskowego. 

Uchwałą Nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 

2021r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ , 

radni sejmiku przyjęli jeden z najważniejszych dokumentów, określających kierunki 

rozwoju oraz przyszłość świętokrzyskiego pod względem gospodarczym, 

demograficznym czy ekologicznym. W Strategii Gmina Pińczów znalazła się w dwóch 

Osiach Strategicznej Interwencji (OSI):  

1. OSI Obszar uzdrowiskowy 

2. OSI Ponidzie 

W OSI Obszar uzdrowiskowych znalazły się takie gminy jak Busko-Zdrój, Solec-

Zdrój, Kazimierza Wielka i Pińczów. Jednym z kierunków interwencji będzie wsparcie 

rozwoju turystyki uzdrowiskowej oraz zdrowotnej, a także innych form turystyki,  

w powiązaniu z obszarem Ponidzia. Jednym z oczekiwanych skutków interwencji jest 

rozwój uzdrowiska w gminach Kazimierza Wielka i Pińczów.  W roku 2021 w ramach 

Porozumienia Samorządowego określającego zasady współpracy dotyczące  Strategii 

Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska trwały prace nad 

stworzeniem projektów strategicznych do strategii oraz ich  uzgodnienia 

OSI Ponidzie obejmuje teren gmin: Jędrzejów, Pińczów, Wiślica, Nowy Korczyn; 

Imielno, Kije, Michałów, Sobków, Złota. 
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Gmina Pińczów wspólnie z Partnerstwem OSI Ponidzie w roku 2021 kontynuowała 

udział w Projekcie „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”.  Został stworzony Raport  

Diagnostyczny, kolejnym etapem prac było stworzenie Strategii Terytorialnej, która 

została przyjęta przez Radę Partnerstwa w dniu 28.09.2021 ostatnim etapem programu 

było przygotowanie przez Doradców ZMP Zarysu wniosku o dofinansowanie dla 

zadania „ ValleyVelo budowa i oznakowanie głównej ścieżki rowerowej Szlaku 

turystycznego Nida” 

Projekt „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” realizowany był w okresie od września 

2020 do marca 2022 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna2014-

2020. 
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5.2 Ład przestrzenny 

 

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy  

 

W 2021 r. Rada Miejska w Pińczowie podjęła jedną uchwałę wprowadzającą 

zmianę do Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania 

gminy: 

▪ Uchwała Nr XXX/329/2021 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 lipca 2021r. 

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów /dotyczy ujawnienia złoża 

piasków kwarcowych „Chruścice” na działkach o nr ewid. 653 i 643 w obrębie 

Chruścice, gmina Pińczów/ 

Oraz dwie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian:  

▪ Zmiana nr 2 SUiKZP gminy Pińczów  

(na podstawie Uchwały Nr XXX/328/2021 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 

21 lipca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów 

/dotyczy „Fotowoltaiki Zagojskiej” na obrębie Wola Zagojska, gmina Pińczów/). 

▪ Zmiana nr 3 SUiKZP gminy Pińczów  

(na podstawie Uchwały Nr XXXII/349/2021 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 

29 września 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Pińczów /dotyczy „Zbiornika retencyjnego Pińczów na rzece Nida” oraz 

„Bulwarów nad Nidą” na obrębie miasta Pińczów oraz sołectw: Skrzypiów 

i Kopernia, gmina Pińczów/). 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Na koniec roku 2021 powierzchnia pokrycia obowiązującymi planami 

miejscowymi całej gminy Pińczów była następująca: ~4750 ha, co stanowi ~22 % jej 

powierzchni (przy czym powierzchnia pokrycia mpzp miasta Pińczowa: ~1318ha, tj. ~92 

% powierzchni miasta). 
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W 2021 roku Rada Miejska w Pińczowie podjęła następujące uchwały dotyczące 

przystąpienia do wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 

zmiany planu: 

▪ MPZP dla obszaru „Jeziorek Gacki-Leszcze” w gminie Pińczów  

(na podstawie Uchwały Nr XXVI/277/2021 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 

17 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Jeziorek Gacki-Leszcze” 

w gminie Pińczów), 

▪ MPZP „Fotowoltaika Zagojska” w obrębie Wola Zagojska w gminie Pińczów  

(na podstawie Uchwały Nr XXX/330/2021 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 

21 lipca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Fotowoltaika Zagojska” w obrębie Wola 

Zagojska w gminie Pińczów), 

▪ MPZP dla „Zbiornika retencyjnego Pińczów na rzece Nida” w obrębie 

miasta Pińczów oraz sołectw: Skrzypiów i Kopernia w gminie Pińczów  

(na podstawie Uchwały Nr XXXII/350/2021 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 

29 września 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla „Zbiornika retencyjnego Pińczów na 

rzece Nida” w obrębie miasta Pińczów oraz sołectw: Skrzypiów i Kopernia  

w gminie Pińczów), 

▪ Zmiana nr 7 MPZP miasta Pińczów w gminie Pińczów  

(na podstawie Uchwały Nr XXXII/351/2021 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 

29 września 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 7 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów  

w gminie Pińczów). 
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W 2021r. zostały przyjęte następujące nowe miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego bądź zmiany:  

▪ MPZP sołectwa Pasturka w gminie Pińczów  

(Uchwała Nr XXVI/278/2021 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 lutego 2021r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Pasturka w gminie Pińczów /Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 04.03.2021r., 

poz. 926 ze zm./). 

▪ Zmiana MPZP sołectwa Włochy w gminie Pińczów  

(Uchwała Nr XXVIII/312/2021 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 maja 2021r. 

w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Włochy w gminie Pińczów /Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 

07.06.2021r., poz. 1984/). 

▪ Zmiana nr 6 MPZP miasta Pińczów w gminie Pińczów  

(Uchwała Nr XXVIII/311/2021 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 maja 2021r. 

w sprawie zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Pińczów w gminie Pińczów /Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 08.06.2021r., poz. 

2000/). 

▪ Zmiana MPZP sołectwa Brzeście w gminie Pińczów  

(Uchwała Nr XXXII/352/2021 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 września 

2021r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Brzeście w gminie Pińczów /Dz. Urz. Woj. Święt. 

z dnia11.10.2021r., poz. 3284 ze zm./). 

▪ Zmiana nr 5 MPZP miasta Pińczów w gminie Pińczów  

(Uchwała Nr XXXIV/373/2021 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 listopada 

2021r. w sprawie zmiany nr 5 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Pińczów w gminie Pińczów /Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 

07.12.2021r., poz. 4078/). 

W 2021r wydano 81 decyzji o warunkach zabudowy oraz 7 decyzji inwestycji celu 

publicznego. 
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5.3  Mieszkaniowy zasób gminy  

 

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pińczów wchodzi 72 lokale komunalne  

i 77 lokali socjalnych.  

▪ 15 lokali komunalnych jest zarządzane przez DOMATOR Sp. z o.o.  

w Pińczowie ul. Podemłynie 14, są to lokale znajdujące się we Wspólnotach 

Mieszkaniowych: Gacki - Osiedle Nr. 13  - 2 lokale, Gacki - Osiedle Nr. 15 - 3 

lokale,  Gacki 35 A i B - 10 lokali. 

▪ 56 lokali komunalnych i 79 lokali socjalnych jest zarządzane przez 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie ul. Batalionów 

Chłopskich 173: 

 77 lokali socjalnych (10 na terenie Gminy, 67 w Pińczowie) i 18 lokali 

komunalnych  - stanowi w całości własność Gminy Pińczów,   

 38 lokali komunalnych to lokale  we Wspólnotach Mieszkaniowych  

(12  w Gackach - Osiedle i 26 w Pińczowie). 

W 2021r.sprzedano jeden lokal komunalny w Pińczowie przy ul. Armii Krajowej 

18/16  o pow. 55,85 m2. 

O najem lokalu komunalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Pińczów   

w 2021 roku ubiegało się  14 osób, o najem lokalu socjalnego 17 osób, a o zamianę 

lokalu  

9 osób. 

        W 2021 roku zostało przydzielonych  16 lokali socjalnych zlokalizowanych  

w Pińczowie: 

▪ lokale przy ul. Grodziskowej 25 : -  A/1 o pow. 20,48 m2, D/4 o pow. 24,85 m2,                                                   

▪ 1 lokal przy ul. Kościuszki 35/3 o pow. 17,62 m2, 

▪ 12 lokali socjalnych w nowo wybudowanym budynku przy ul. Słabskiej 13. 

Podstawowym zadaniem Gminy jest utrzymanie właściwego stanu technicznego 

budynków oraz utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym. Stan 

techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy określa się na bazie wyposażenia lokali 

mieszkalnych w centralne ogrzewanie, wodociągi z sieci, kanalizację, łazienkę. 
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Pozyskiwanie lokali socjalnych będzie następowało poprzez budowę  

i adaptację pomieszczeń o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, będących własnością 

Gminy oraz wydzieleniu mieszkań socjalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego.   

W 2022 roku planowany jest remont kapitalny budynku socjalnego przy ul. Armii 

Krajowej 13A w Pińczowie. 

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych określa uchwała Rady Miejskiej                                 

Nr  XXVIII/247/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Ilość lokali przeznaczonych do sprzedaży 

w kolejnych latach wynika ze złożonych wniosków. Od wejścia w życie w/w uchwały 

zmalała sprzedaż lokali komunalnych w drodze bezprzetargowej z uwagi na to iż 

zwiększyła się cena lokali przeznczonych do wykupu. Obecnie bonifikata wynosi 50% 

wartości lokalu mieszkalnego.  Bezprzetargowa sprzedaż lokali mieszkalnych następuje 

na wniosek najemcy, z którym zawarto umowę na czas nieokreślony. Wolne lokale 

mieszkalne zbywa się  z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w trybie 

przetargu.  

             Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego 

wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali mieszkaniowych określa się na 

podstawie przeglądów technicznych, kontroli okresowej i wykonanych ekspertyz oceny 

stanu technicznego budynków. Remonty przeprowadza się sukcesywnie  

w miarę posiadanych na ten cel środków finansowych.  

W 2021 roku oddano do użytkowania budynek przy ul. Słabskiej w Pińczowie  

z przeznaczeniem na 12 mieszkań socjalnych. 

Powierzchnia mieszkań jest zróżnicowana od  21 m2 do 45 m2  . 

Powierzchnia użytkowa całego budynku wynosi  362,44 m2 . 

Kwota dotacji (dofinansowanie z programu rządowego Funduszu Dopłat prowadzonego  

przez  Bank Gospodarstwa Krajowego )   -   665 943,00 zł 

Wkład własny           -    816 952,00 zł 

Całkowity koszt        - 1 482 925,00 zł 

W 2021 r. wykonano poniżej wymienione konieczne remonty:  

▪ remont przewodów kominowych w 3 mieszkaniach socjalnych przy ul. 3 Maja 21 

w Pińczowie, za kwotę 4.500,00 zł. brutto, 

▪ zakup i montaż monitoringu wizyjnego otoczenia budynku wielorodzinnego                

w Gackach - Osiedle Nr 5, za kwotę 4.000,00zł. brutto, 
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▪ wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu socjalnym przy ul. Kościuszki 5/2         

w Pińczowie, za kwotę 6.500,00 zł. brutto, 

▪ przeglądy kominiarskie w lokalach socjalnych za kwotę 1.062,18 zł. brutto, 

▪ remont mieszkania socjalnego przy ul. 3 Maja 21/2 w Pińczowie, za kwotę 

7.500,00zł. brutto, 

▪ usunięcie awarii, wykonanie drobnych remontów i bieżących napraw, 

odśnieżanie, koszenie trawy, za kwotę 14.170,20 zł. brutto, 

▪ wykonanie przeglądów okresowych budynków komunalnych i socjalnych  

(w całości stanowiących własność Gminy Pińczów )  za kwotę 4.483,35 zł. brutto. 

Ponadto zostało zakupionych 10 szt. pojemników na odpady segregowane za 

kwotę 6.500,00zł. dla potrzeb mieszkaniowego zasobu Gminy Pińczów. 

Czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy ustala się na podstawie stawki bazowej za 1 m² (która 

obecnie wynosi 3,20 zł/m2) powierzchni użytkowej, z uwzględnieniem czynników 

podwyższających stawkę takich jak wyposażenie budynku i lokalu  w urządzenia 

techniczne  i instalacje oraz czynników obniżających stawkę bazową (stawki czynszu 

określa Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 czerwca 

2019 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne  w gminnym zasobie 

komunalnym). 

Następujące czynniki  podwyższające stawkę bazową: 

▪ mieszkania wyposażone w instalację wodociągową, kanalizacyjną i centralne 

ogrzewanie + 20% stawki bazowej, 

▪ mieszkania wyposażone w instalację wodociągową i kanalizacyjną + 10 % stawki 

bazowej, 

▪ mieszkania wyposażone w instalację wodociągową +  5 % stawki bazowej. 

Czynniki obniżające stawkę bazową są następujące: 

▪ lokale znajdujące się na poddaszach, wyposażone w instalacje wod.- kan.  

i co.- obniża się  o 5% stawki bazowej, 

▪ lokale znajdujące się na poddaszach, wyposażone w instalacje wod. - kan.  

obniża się o dalsze  5% stawki bazowej, 
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▪ Jeżeli dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 30% 

najniższej emerytury,  to przy naliczaniu czynszu najmu stawkę bazową można 

obniżyć do 50 %. 

Stawka czynszu za lokale socjalne wynosi 50% najniższego czynszu 

obowiązującego  w  zasobach Gminy. Podwyżki czynszu nie mogą być dokonywane 

częściej niż raz w roku. 

Wynajmowanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Pińczów  jest rozpatrywane i przydzielane zgodnie z Uchwałą Nr XVII/141/11 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011roku.  

Oddłużania zasobu mieszkaniowego dokonuje się poprzez działania prawne 

podjęte wobec dłużnika przez Gminę za pośrednictwem podmiotów zarządzających.  

 

Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

zarządzają: 

▪ Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  w Pińczowie, ul. Batalionów 

Chłopskich 173, 

▪ DOMATOR Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami Sp. z o.o. w  Pińczowie,                    

ul. Podemłynie 14. 
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5.4 Gminny Program Opieki nad Zabytkami 

 

Obecny  Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018 - 2021 został 

przyjęty Uchwałą Nr V/35/2019  Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia  

2019 r. oraz Uchwałą Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 

r. w sprawie zmiany uchwały z 30 stycznia 2019 r. 

Gminny Program Opieki nad zabytkami został pozytywnie zaopiniowany przez 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako sporządzony zgodnie 

 z wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Uwzględnia w całości 

przeprowadzoną w 2018 r. aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków w zakresie 

zabytków nieruchomych i archeologicznych. Celem dokumentu było  przedstawienie 

zasobów dziedzictwa kulturowego Gminy Pińczów ze szczególnym uwzględnieniem 

obiektów zabytkowych oraz wypracowania programu zarządzania nimi. Program 

pozwala na kontynuację działań dotyczących opieki nad dziedzictwem kulturowym 

również niematerialnym, zachowaniem tradycji , obrzędów, zwyczajów regionu.  

Program zawiera:  

▪ charakterystykę gminy, również zasoby dziedzictwa kulturowego materialnego  

i niematerialnego, 

▪ zarys historyczny,  

▪ opis zabytków o najważniejszym znaczeniu, 

▪ obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków (nieruchome, ruchome, 

archeologiczne) oraz zmiany jakie w niej występowały, 

▪ obiekty objęte innymi formami ochrony,  

▪ podstawy prawne opracowania programu,  

▪ odniesienie do strategicznych dokumentów krajowych, regionalnych  

i gminnych, 

▪ ocena stanu dziedzictwa kulturowego( analiza szans i zagrożeń), 

▪ określenie kierunków i zakresu działań, 

Zadania zrealizowane w 2021 roku  obejmowały zarówno działania bezpośrednio 

wpływające na poprawę stanu zachowania zabytków, jak i projekty upowszechniające  

i promujące lokalne dziedzictwo kulturowe. 
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Wykaz udzielonych dotacji w 2021 roku na prace konserwatorskie, 

restauratorskie  przy zabytkach wpisanych do rejestru:  

▪ Remont konserwatorski elewacji wschodniej i północnej kaplicy św. Anny  

w Pińczowie - udzielono dotacji w kwocie 100 000 zł, 

▪ Konserwacja rzeźby św. Jadwigi w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela  

w Zagości (konserwacja estetyczna) - udzielono dotacji w kwocie 9 225 zł. 

Ponadto: 

▪ Wykonano  renowację Pomnika Ikara w Pińczowie polegającą na naprawie 

cokołu z łupanym granitem dookoła pomnika i płyty poziomej zbudowanej  

z płytek - 2 460 zł, 

▪ Wykonano naprawę fragmentu ogrodzenia cmentarza wojennego z I wojny  

św. przy ul. Grodziskowej w Pińczowie ( usunięcie wrastających krzewów  

i traw, naprawa muru, wymiana zniszczonych daszków wapiennych i ich 

impregnacja) - 4 920 zł w tym 1 900 zł z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach. 

▪ Wykonano renowację ściany frontowej Domu Ariańskiego -120 000 zł 

Promocja zabytków: 

▪ Wykonanie zdjęć lotniczych zabytków i panoram miasta 

▪ Realizacja filmu promocyjnego przez dziennikarzy z portalu Wirtualna Polska          

z cyklu „Polska na weekend” i promocja na portalu 

▪ Realizacja odcinka z cyklu „Świętokrzyskie zaprasza - Pińczów, promocja na 

portalu „Świętokrzyskie”, 

▪ Realizacja i promocja na antenie TVP filmu z cyklu: Akcja Lato - Pińczów, 

▪ Wykonanie muralu promocyjnego, 

▪ Wykonanie tablic promocyjnych - 6 sztuk, 

▪ Promocja w mediach. 

Gmina Pińczów oraz jej jednostki prowadziły także działania w celu zachowania 

dziedzictwa niematerialnego. Były organizowane zajęcia, warsztaty, konkursy, 

przedsięwzięcia odnoszące się do naszej tradycji i zwyczajów, a także wiele wydarzeń 

związanych z naszą historią i regionem. 
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6. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI  

 

6.1 Ochrona środowiska  

 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2014-2017  

z uwzględnieniem lat 2018 - 2021 został przyjęty uchwałą Nr III/14/14 Rady Miejskiej  

w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2014 r. Program określił, m.in., cele i zadania  

w zakresie ochrony środowiska w mieście i gminie Pińczów. 

Program wskazał na dwa cele strategiczne (główne): 

▪ Ochrona przyrody i podniesienie jakości środowiska naturalnego, 

▪ Przyjazny środowisku naturalnemu rozwój miasta i gminy.  

 

Na realizację celów strategicznych składają się działania we wszystkich 

komponentach ochrony środowiska. Założenia planu zadań na lata 2014-2017 i lata  

2018 - 2021 przeprowadzono w podziale na grupy: 

1. Ochrona powietrza atmosferycznego, 

2. Ochrona przed hałasem, 

3. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, 

4. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych, 

5. Gospodarka odpadami, 

6. Ochrona gleb i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 

7. Ochrona środowiska przyrodniczego, 

8. Minimalizacja zagrożeń dla środowiska, 

9. Przyjazny środowisku naturalnemu rozwój gospodarczy, 

10. Edukacja ekologiczna.  

 Najwięcej realizowanych działań związanych było z poprawą jakości powietrza 

atmosferycznego. 

 W ubiegłym roku Gmina Pińczów na podstawie Regulaminu udzielania dotacji 

celowej z budżetu Gminy Pińczów na dofinansowanie inwestycji polegających na 

montażu nowych lub wymianie istniejących źródeł ciepła w celu ograniczenia 

zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta i Gminy Pińczów udzieliła 33 dotację na 

kwotę 81 500 zł. 
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  Ponadto mieszkańcy Gminy  uzyskali z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Priorytetowego „Czyste 

powietrze”, złożyli 168 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, a wypłacona 

dotacja wyniosła 3161478,82 zł.  

  W dniu 26 maja 2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podpisał  

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

porozumienie na mocy którego powstał w Urzędzie Miejskim Punkt Konsultacyjno - 

Informacyjny programu Czyste powietrze. W ramach pracy punktu udzielana jest 

nieodpłatna pomoc mieszkańcom zainteresowanym uczestnictwem w programie Czyste 

powietrze.  

  Na terenie naszej Gminy istnieje składowisko odpadów komunalnych  

w Skrzypiowie, które jest nieczynne, a obecny zarządzający to konsorcjum firm Złompol 

PL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Żyzna 11L, 42 - 202 Częstochowa  

i Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMPOL” Jończyk, Nowak sp. jawna 

ul. Żyzna 11L, 42 - 202 Częstochowa.  

Gmina Pińczów realizuje program dofinansowywania transportu i utylizacji 

wyrobów zawierających azbest. W roku 2021 usunięto z terenu Gminy 103,60 Mg 

wyrobów zawierających azbest.  

W zakresie gospodarki wodno - ściekowej dla mieszkańców istotna była 

kontynuacja w naszym województwie Programu „Moja woda” realizowanego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - zgodnie  

z informacjami na stronie internetowej Funduszu - do Gminy Pińczów na 

retencjonowanie wód opadowych zostało skierowane 63 326zł.  
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6.2  Gospodarka odpadami komunalnymi  

 
System gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Pińczów polega na 

zorganizowaniu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach budżetu 

utworzonego z obligatoryjnych wpłat płaconych przez mieszkańców  

w wysokości określonej przez Radę Miejską.  

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są wykorzystane 

na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Z pobieranych opłat gmina pokrywała koszty funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmuje koszty: 

▪ odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

▪ tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

▪ obsługi administracyjnej tego systemu, 

▪ edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

Wg złożonych deklaracji w 2021 roku  Gminie Pińczów było 15 961 osób 

objętych systemem gospodarki odpadami. Koszty jego funkcjonowania przedstawiały 

się następująco: 
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Struktura kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami  

w 2020 i 2021 roku 

 2020 r. 2021 r. 

 
Wydatki      

2 621 322,07 zł                 2 866 473,54 zł 

Odbiór i zagospodarowanie                              2 223 070,05 zł                 2 427 432,59 zł 

Koszty funkcjonowania PSZOK                           156 000,00 zł                     164 000,00 zł 

Koszty obsługi administracyjnej                           242 252,02 zł                     275 040,95 zł 

Zwolnienia wynikające z Karty Dużej 

Rodziny                                                         
58 712,60 zł                      79 089,80 zł 

Wpływy Opłaty dokonane przez 

mieszkańców               
2 512 688,75 zł                  3 186 667,44 zł 

 

Ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości Gminy Pińczów  

w latach 2020 - 2021 (tony) 

 

Rodzaj frakcji 2020 r. 2021 r. 

Papier i tektura                                                         2,820                                       43,770 

Zmieszane odpady opakowaniowe                     333,963                                      323,495 

Szkło białe i kolorowe                                          282,540                                      267,920 

Odpady biodegradowlane                                        1,100                                       31,720 

Odpady wielkogabarytowe                                  159,170                                       124,710 

Zmieszane odpady komunalne                        5 425,352                                     4 272,158 

PSZOK 167,040                                         69,452 
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7. Spółki, w których Gmina Pińczów posiada udziały 

 

7.1 Wodociągi Pińczowskie Spółka z o. o. w Pińczowie  

 

Przedmiotem działania Spółki „Wodociągi Pińczowskie” jest prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie: 

▪ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,  

▪ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 

▪ zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 

▪ zbieranie odpadów niebezpiecznych, 

▪ roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 

▪ wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 

i klimatyzacyjnych. 

Spółka powstała z przekształcenia zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Pińczowie - Akt Rep. A 3014/2000 z dnia 30 października 

2000 r. Jako Spółka firma działa od 01.01.2001 r. Spółka zarejestrowana została  

w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym Sądzie Gospodarczym w Kielcach pod 

nr 3360. Obecnie „Wodociągi Pińczowskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Pińczowie wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców 

pod numerem KRS 0000203399. Uchwałą Nr XLVI/398/2018 Rady Miejskiej  

w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. Spółka przejęła od Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w likwidacji zadania gospodarki odpadami 

komunalnymi. 
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Średnioroczne zatrudnienie w roku kalendarzowym w przeliczeniu na pełne 

etaty wynosiło 51 osób, a struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2021 przedstawia się: 

▪ zarząd          1 osoba 

▪ pracownicy wodno-kanalizacyjni    16 osób 

▪ pracownicy komunalni      19 osób 

▪ pracownicy administracyjni     16 osób 

     Razem       52 osób 

 

Księgowość 

Spółka prowadzi ewidencję księgowości na podstawie Zakładowego Planu Kont 

zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie o rachunkowości, a także o sprawdzone 

wzory i zwyczaje ustalone przez praktykę. 

Dane ujęte w sprawozdaniu wynikają z zapisów w księgach, które są powiązane  

z dokumentami źródłowymi.                                                                                   

W roku podatkowym nie zmieniono zasad ustalenia wartości aktywów i pasywów. 

Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego UNISOFT.  

Działania systemu kontroli wewnętrznej  

Kontrola wewnętrzna w Spółce prowadzona jest w oparciu o:  

▪ Zakładowy plan kont, 

▪ Politykę rachunkowości, 

▪ Instrukcję kancelaryjną, 

▪ Regulamin organizacyjny, 

▪ Instrukcję magazynową; 

▪ Instrukcję inwentaryzacyjną, 

▪ Zarządzenia w sprawach bieżących dotyczących Spółki. 

 Prowadzona przez Spółkę kontrola zapewnia kompletne ujęcie i udokumentowanie: 

▪ przychodów i rozchodu środków trwałych, materiałów, towarów i usług 

i związanych z tym dokumentów, 

▪ przychodu i rozchodu środków pieniężnych, 

▪ naliczania i wypłacania wynagrodzeń za pracę. 
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A k t y w a 

 

Na dzień 31.12.2021 r. na aktywa spółki w kwocie 47 074 760,02 zł składają się: 

 

A.  Aktywa trwałe 43 073 019,95 

I. Wartości niematerialne i prawne  42 108,72 

3.  Inne wartości niematerialne i prawne  42 108,72 

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 42 918 740,23 

1.  Środki trwałe 41 495 113,85 

a)  grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  35 705,12 

b)  budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 30 784 274,00 

c)  urządzenia techniczne i maszyny 8 909 489,43 

d)  środki transportu  868 748,71 

e)  inne środki trwałe  896 896,59 

2.  Środki trwałe w budowie 1 423 626,38 

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  112 171,00 

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  112 171,00 

B.  Aktywa obrotowe 4 001 740,07 

I.  Zapasy  118 549,62 

II.  Należności krótkoterminowe  835 609,58 

III.  Inwestycje krótkoterminowe 3 022 758,38 

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  24 822,49 

Aktywa razem 47 074 760,02 
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P a s y w a 

Na dzień 31.12.2021 pasywa spółki przedstawiały się następująco: 

 

A.  Kapitał (fundusz) własny 25 087 923,23 

I.  Kapitał (fundusz) podstawowy 26 201 000,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy  152 963,67 

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych - 870 196,31 

VIII.  Zysk (strata) netto - 395 844,13 

B.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 986 836,79 

I.  Rezerwy na zobowiązania  590 376,00 

II.  Zobowiązania długoterminowe 5 478 183,77 

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 1 560 340,80 

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 14 357 936,22 

Pasywa razem 47 074 760,02 

 

Koszty rodzajowe 

 

Koszty rodzajowe 10 970 469,78 

I.  Amortyzacja 1 501 327,63 

II.  Zużycie materiałów i energii 3 024 726,55 

IV. Usługi obce 857 745,61 

IV.  Podatki i opłaty 1 561 268,23 

V.  Wynagrodzenia 3 236 913,83 

VI.  Świadczenia na rzecz pracowników 728 578,44 

VIII.  Pozostałe koszty rodzajowe 59 909,49 
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Struktura osiągniętego wyniku na działalności za 2021 rok 

 

 
Lp. 

 
Rodzaj działalności 

Uzyskane 
przychody 

Koszt własny 
przychodów 

Wynik 
+ zysk 
- strata 

1. Sprzedaż wody 2 498 521,28 2 729 912,29 -231 391,01 

2. Odbiór ścieków 3 212 554,08 4 179 424,12 -966 870,04 

3. Targowica 288 086,68 257 053,29 31 033,39 

4. Utrzymanie zieleni 301 827,46 267 579,56 34 247,90 

5. Utrzymanie czystości 434 701,21 476 097,94 -41 396,73 

6. PSZOK 180 618,51 179 249,55 1 368,96 

7. Wywóz nieczystości stałych 2 711 038,47 2 627 196,75 83 841,72 

8.  Wywóz nieczystości ciekłych 3 377,40 122,61 3 254,79 

Razem usługi podstawowe 9 630 725,09 10 716 636,11 -1 085 911,02 

9. Działalność pomocnicza 101 263,65 87 895,21 13 368,44 

10. Budowa Gacki 176 855,88 165 938,46 10 917,42 

Razem działalność usługowo -
produkcyjna 

9 908 844,62 10 970 469,78 -1 061 625,16 

11. Pozostałe operacyjne 810 208,40 22 532,87 787 675,53 

12. Operacje finansowe 2 835,67 134 596,17 -131 760,50 

13. 
Rezerwy na świadczenia 
pracownicze 

 72 850,00 -72 850,00 

Ogółem wynik brutto 10 721 888,69 11 200 448,82 -478 560,13 

 

„Wodociągi Pińczowskie” Spółka z o.o. w Pińczowie w 2021 r. zrealizowała 

następujące inwestycje: 

 

▪ Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bogucice II. 

 

Inwestycja realizowana w miarę możliwości finansowych Spółki. Spółka prowadzi 

budowę sieci kanalizacyjnej w Bogucicach na podstawie pozwolenia na budowę 

wydanego w 2010 r. W celu zachowania ciągłości trwania inwestycji co trzy lata 

wykonuje się odcinek sieci i dokonywany jest wpis w dziennik budowy. W tym roku 

wykonano 75 mb. kanalizacji DN 200. Na obecną chwilę trwa procedura przepisania 

pozwolenia na budowę dla w/w inwestycji ze Spółki na Gminę Pińczów. 
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▪ Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Włochy. 

 

Inwestycja realizowana w miarę możliwości finansowych Spółki. Spółka prowadzi 

budowę sieci kanalizacyjnej na Włochach na podstawie pozwolenia na budowę 

wydanego w 2010 r. W celu zachowania ciągłości trwania inwestycji co trzy lata 

wykonuje się odcinek sieci i dokonywany jest wpis w dziennik budowy. W tym roku 

wykonano 40 mb. kanalizacji DN 200. Na obecną chwilę trwa procedura przepisania 

pozwolenia na budowę dla w/w inwestycji ze Spółki na Gminę Pińczów. 

 

▪ Zakup zbiornika na olej napędowy wraz z systemem dystrybucji do 

tankowania pojazdów służbowych. 

 

Zrealizowana inwestycja pozwala na zakup oleju napędowego w cenach 

hurtowych, a co za tym idzie obniżenie kosztów jego zakupu. Tankowanie paliwa 

odbywa się za pośrednictwem dystrybutora zintegrowanego z dostarczonym 

zbiornikiem. System dystrybucji paliwa nadzorowany jest przez dedykowane 

oprogramowanie. Każdorazowo proces tankowania wymaga użycia karty RFID, dzięki 

której kierowcy uzyskują dostęp do systemu.   
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▪ Montaż sytemu GPS w pojazdach komunalnych. 

 

Spóła z uwagi na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

i zagospodarowywania odpadów komunalnych, wypełniając zapisy ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r zobligowana jest do montażu 

w pojazdach typu śmieciarka systemu pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego 

trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów  

i miejscach ich postojów. Na chwilę obecną zamontowano w miejsce przestarzałego 

systemu 8 modułów GPS  wraz z sondami monitorującymi poziom paliwa w zbiornikach.  

 

▪ Zakup sprzętu 

 

W 2021 roku zakupiona została  śmieciarka dwukomorowa o łącznej pojemności 

komór 21 m3.  Pojazd ten umożliwia  jednoczesny odbiór odpadów o różnych kodach 

np. szkło i tworzywa sztuczne. Koszt zakupu: 119 000, 00 zł netto. 
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Zakupiono również fabrycznie nową koparko-ładowarka JCB 3CX Plus  

o wartości 352 500,00 zł netto, a także wysięgnik wielofunkcyjny wraz z głowicą tnąca  

i kosiarką bijakową w celu wykaszania rowów  i poboczy dróg gminnych. Urządzenie 

będzie współpracować z ciągnikiem który Spółka użytkuje w oparciu  

o umowę z Gminą Pińczów. Koszt zakupu wysięgnika wraz z głowicą wyniósł 74 600,00 

zł netto.  

 

 

 

▪ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gackach Etap I. 

 

W ramach przeprowadzonej inwestycji dokonano wymiany rusztu 

napowietrzającego wraz z dyfuzorami w reaktorze nr 2, oraz rurociągów 

technologicznych służących do recyrkulacji ścieków i odbioru osadu nadmiernego. 
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▪ Budowa odcinka wodociągu Pasturka-Bogucice II 

 

Inwestycja zrealizowana przez pracowników działu technicznego. Wybudowano 

830 m sieci wodociągowej PE DN110. Dzięki zrealizowanej inwestycji istnieje 

możliwość zaopatrywania wodociągu Marzęcin z ujęć wody w Pińczowie. 
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7.2 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.  

w Pińczowie 

 

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  w Pińczowie jest 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 

▪ świadczenia usług w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 

35.30.Z, 

▪ prowadzenia działalności handlowej 46.71.Z, 

▪ świadczenia usług z zakresu diagnostyki samochodowej 71.20.B, 

▪ zarządzania nieruchomościami 68.20.Z. 

▪ Spółka działa od  01.01.2009 r. na podstawie Statutu z dnia 12 maja 1999r. oraz 

wpisu do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym Sąd Gospodarczy   

w Kielcach. 

▪ Średnioroczne zatrudnienie w roku kalendarzowym w przeliczeniu na pełne etaty 

wynosiło 47 osób a struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2021 roku przedstawia 

się: 

▪ zarząd          1 osoba 

▪ pracownicy stacji diagnostycznej      2 osoby 

▪ pracownicy ciepłownictwa        27 osób 

▪ pracownicy administracyjni      17 osób 

Razem          47 osób 

Księgowość  

Spółka prowadzi ewidencję księgowości na podstawie Zakładowego Planu Kont 

zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie o rachunkowości, a także  o sprawdzone 

wzory i zwyczaje ustalone przez praktykę. 

Dane ujęte w sprawozdaniu wynikają z zapisów w księgach, które są powiązane  

z dokumentami źródłowymi.                                                                                   

W roku podatkowym nie zmieniono zasad ustalenia wartości aktywów i pasywów. Księgi 

rachunkowe prowadzone są na komputerze. 
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Działania systemu kontroli wewnętrznej  

Kontrola wewnętrzna w Spółce prowadzona jest w oparciu o:  

▪ Zakładowy plan kont; 

▪ Politykę rachunkowości; 

▪ Instrukcję kancelaryjną; 

▪ Regulamin organizacyjny; 

▪ Instrukcję magazynową; 

▪ Instrukcję inwentaryzacyjną, 

▪ Zarządzenia w sprawach bieżących dotyczących majątku Spółki. 

 

      Prowadzona przez Spółkę kontrola zapewnia kompletne ujęcie                                         

i udokumentowanie: 

-  przychodów i rozchodu środków trwałych, materiałów, towarów i usług  

i związanych z tym dokumentów, 

      -    przychodu i rozchodu środków pieniężnych, 

-    naliczania i wypłacania wynagrodzeń za pracę. 

A k t y w a 

Na wykazany stan majątku obrotowego na dzień 31.12.2021 roku w kwocie  

3.261.517,63 zł składają się: 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. Zapasy 1 018 991,20 

2. Należności krótkoterminowe 831 295,23 

3. Inwestycje krótkoterminowe 1 319 028,93 

4. 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

92 202,27 

Aktywa obrotowe 3 261 517,63 
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P a s y w a 

Wykazana kwota zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2021 roku stanowi 

sumę zobowiązań: 2.706.358,49 zł. 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 610 821,48 

1 Kapitał (fundusz) podstawowy 4 194 500,00 

2 Kapitał (fundusz) zapasowy 1 082 949,31 

3 Zysk (strata) netto 333 372,17 

B ZOBOWIĄZOANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 

1 Zobowiązania długoterminowe 1 696 826,00 

2 

Zobowiązania krótkoterminowe: 2 706 358,49 

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 976 648,00 

z tytułu dostaw i usług w tym:  

do 12 miesięcy 1 716 200,67 

fundusze specjalne 13 509,82 

3 Rozliczenia międzyokresowe 7 502,29 
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Koszty działalności operacyjnej 

Lp. Koszty działalności rodzajowej Przychody i koszty za rok 

1 Amortyzacja 697 728,46 

2 Zużycie materiałów i energii 2 579 699,56 

3 Usługi obce 334 735,23 

4 

Podatki i opłaty, w tym 296 654,43 

- podatek akcyzowy 3 152,00 

5 Wynagrodzenia 2 604 198,84 

6 
Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

587 955,96 

7 Pozostałe koszty rodzajowe 42 658,95 

Ogółem 7 143 631,43 

 

Struktura przychodów kosztów i wyników osiągniętych  

za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Lp. Rodzaj działalności 
Osiągnięte 
przychody 

Koszt własny 
przychodu 

Wynik 

1 Wydział SKP+SO 351 898,46 249 051,52 102 846,94 

2 
Wydział ciepłownictwa 
ogółem 

6 197 608,11 6 426 038,23 -228 430,12 

3 Myjnia bezdotykowa 122 368,20 145 220,59 -22 852,39 

4 
Zarządzanie 
nieruchomościami 

477 139,66 320 221,29 156 918,37 

Razem działalność 
podstawowa 

7 149 014,43 7 140 531,63 8 482,80 

5 Pozostała sprzedaż 11 328,78 3 099,80 8 228,98 

Razem działalność Spółki 7 160 343,21 7 143 631,43 16 711,78 

6 Sprzedaż węgla 1 528 949,07 1 194 578,98 334 370,09 

7 Finansowe 934,03 89 375,83 -88 441,80 

8 Operacyjne 133 651,50 29 964,40 103 687,10 

Ogółem 8 823 877,81 8 457 550,64 366 327,17 
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zrealizowało  

w 2021 roku inwestycje polegające na przebudowie trzech kotłowni opalanych węglem 

groszkiem na kotłownie opalane paliwem gazowym. Są to: 

1. „Budowa kotłowni gazowej przy ul. Grodziskowej 23A o zainstalowanej mocy 

cieplnej 0,0348 MW”, 

2. „Budowa kotłowni gazowej przy ul. 11 Listopada 3 o  zainstalowanej mocy cieplnej 

0,0615 MW”, 

3. „Budowa kotłowni gazowej przy ul. Batalionów Chłopskich 2 o zainstalowanej mocy 

cieplnej 0,4866 MW”. 

Ogólny koszt inwestycji wyniósł - 548 363,35 zł netto, w tym kotłownia przy 

ul. Grodziskowej 23A - 70 351,33 zł netto, kotłownia przy ul. 11 Listopada 3 - 

 114 054,45 zł netto, kotłownia przy ul. Batalionów Chłopskich 2 - 363 957,57 zł netto.  

Wszystkie kotłownie gazowe sfinansowano ze środków własnych Spółki. 

Inwestycje wniosły pozytywny aspekt ekologiczny poprzez redukcję zapylenia  

i  zadymienia w centrum Pińczowa. 

▪ Kotłownia gazowa przy ul. Grodziskowej 23A w Pińczowie 
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▪ Kotłownia gazowa przy ul. Grodziskowej 23A w Pińczowie 

 

▪ Kotłownia gazowa przy ul. 11 Listopada 3 w Pińczowie 
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▪ Kotłownia gazowa przy ul. 11 Listopada 3 w Pińczowie 

 

▪ Kotłownia gazowa przy ul. Batalionów Chłopskich 2 w Pińczowie 
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▪ Kotłownia gazowa przy ul. Batalionów Chłopskich 2 w Pińczowie 
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7.3 Świętokrzyska Kolej Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie”  

sp. z o.o. w likwidacji 

 

W wyniku przeprowadzonej w 2001 roku restrukturyzacji, wszystkie koleje 

wąskotorowe znajdujące się w strukturach PKP zaprzestały działalności. Jędrzejowską 

Kolej Dojazdową już w 2002 roku przejęły lokalne samorządy, tworząc spółkę 

Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. 

Aktem notarialnym z dnia 13 sierpnia 2002 roku Gmina Pińczów przystąpiła do spółki 

i objęła 218 udziałów po 500,00 zł każdy, o łącznej wartości 109 000,00 zł. 

W dniu 22.06.2020r  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiej 

Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Exspres Ponidzie” Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie  

rozwiązania i otwarcia likwidacji Spółki. 

W 2021r Gmina Pińczów pokryła straty Spółki za 2020r w kwocie 70 678,86 zł, 

zgodnie z umową spółki wg. posiadanych udziałów. Rok bilansowy 2021, zamknął się 

stratą brutto 176 215,19 zł. 

W dniu 8 czerwca 2020r przez wszystkich współudziałowców Świętokrzyskiej 

Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Exspres Ponidzie” Sp. z o.o.:  Województwo 

Świętokrzyskie, Powiat Jędrzejowski, Powiat Pińczowski, Gminę Jędrzejów, Gminę 

Pińczów, Gminę Kije i Gminę Imielno, podpisany został List intencyjny dotyczący 

realizacji zadania pn. „ Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej 

Ponidzie” mającego na celu utrzymanie działalności kolejki, organizację działalności 

edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej poprzez połączenie dostosowania do 

dzisiejszych standardów infrastruktury historycznej z walorami Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych. 

Realizatorem zadania jest Województwo Świętokrzyskie, w imieniu którego 

występuje Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych  

w Kielcach - operator kolejki. Przewidziane lata rewitalizacji to 2020-2030. 
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7.4 Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o. o.  

w Rzędowie 

 

Spółka  ZGOK Sp. z o.o. powołana aktem notarialnym z dnia 27.02.2008 r. Rep. 

A Nr 1259/2008. Spółka zarejestrowana w KRS nr 0000309871 Sąd Rejonowy  

w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnikami Spółki są w 100 % 

jednostki samorządu terytorialnego i ich związek. 

Gmina Pińczów objęła 24 udziały  w kapitale zakładowym spółki po 500 zł każdy  

o łącznej wartości 12 000 zł. Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi  

9 772 000,00 zł i podzielony jest na 19 544 udziały po 500 zł każdy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  79 

 

 

8. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

 

8.1 Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie 

 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury (skrót „PSCK”) jest samorządową 

jednostką kultury Gminy Pińczów, działającą na podstawie statutu nadanego uchwałą 

Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXVIII/204/2001 z dnia 31 stycznia 2001 roku oraz 

przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn.zm.).  

Ideą i misją Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury jest promowanie 

wśród mieszkańców Gminy Pińczów edukacji kulturalnej i animacji społecznej, 

przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz rozwijanie kompetencji 

kulturowych odbiorców. Działalność PSCK realizowana jest na terenie całej gminy 

Pińczów (w siedzibie PSCK w Pińczowie oraz w podległych świetlicach wiejskich).  

Realizacja postawionych celów odbywa się na podstawie rocznego programu wydarzeń 

kulturalnych oraz stałego programu zajęć  z zakresu edukacji kulturalnej - kółka 

zainteresowań dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia dla dorosłych i seniorów. 

PSCK jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest jednostka 

samorządu terytorialnego Gmina Pińczów. Instytucja posiada NIP 6621666537  

i REGON 292367441. Siedzibą PSCK jest miejscowość Pińczów, ul. Piłsudskiego 2A.  

PSCK posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach 

samodzielności finansowej. Większość środków jakimi dysponuje PSCK  pochodzi  

z budżetu Gminy Pińczów.   

Wysokość dotacji podmiotowej dla PSCK w 2021 roku wyniosła   

1 470 000,00 zł , wzrost w stosunku do 2020 roku o 102 000,00 zł (1 368 000,00 zł - 

dotacja w 2020 roku). W 2021 roku wykorzystano dotację   w kwocie  1 462 792,79 zł, 

niewykorzystana kwota dotacji 7 207,21 została zwrócona organizatorowi.   

W okresie sprawozdawczym PSCK poniosło koszty w kwocie  1 994 495,18 zł. 

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 40 662,84 zł.  

Przychody ze sprzedaży w 2021 roku wyniosły 162 445,53 zł. Należy zaznaczyć, 
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że 2021 rok był kolejnym rokiem działalności instytucji w ograniczeniach wynikających  

z przeciwdziałania rozprzestrzenia się koronawirusa SARS-CoV-2, co przekładało się 

na wprowadzenie ograniczeń form dostępności niektórych wydarzeń oraz liczebności 

grup na zajęciach stałych prowadzonych w centrum kultury. Pomimo tego PSCK 

znacznie poprawiło wynik przychodów z działalności gospodarczej w stosunku do 2020 

roku.  

 

Działalność merytoryczna 

Działalność statutowa Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury  

w 2021  roku wyznaczona była przyjętym na początku roku planem wydarzeń 

kulturalnych, który stale dostosowywany był w trakcie roku do aktualnie obowiązujących 

wytycznych dla instytucji kultury związanych z trwającą pandemią.  

Plan wydarzeń ulegał ciągłym zmianom, a instytucja elastycznie reagowała na 

wprowadzane odgórnie zmiany, co wiązało się z przeorganizowaniem pracy  

i działalności statutowej PSCK. Instytucja, wzorem roku wcześniejszego, nie 

zaprzestała działalności i wprowadzała nowe formy realizacji działalności także poprzez 

ofertę wydarzeń dostępnych online.  

Pomimo wielu ograniczeń PSCK zorganizowało w 2021 roku 145 zadań (w 2020 roku - 

74) z zakresu upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej, które odbywały się 

zarówno w tradycyjnej formie stacjonarnej i formule online (25 wydarzeń), która  

w wielu przypadkach była zalecaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego formą prowadzenia działalności.  

W 2021 roku zrealizowane zostały następujące działania z zakresu 

upowszechniania kultury na terenie gminy Pińczów: 

▪ 13 WYSTAW stacjonarnych (malarstwo, fotografia, prezentacja zajęć 

Amatorskiego Ruchu Artystycznego PSCK, wystawy pokonkursowe) oraz 2 

plenery malarskie: „Pińczowskie Klimaty” inspirowany twórczością Adama 

Ochwanowskiego o zasięgu ogólnopolskim oraz plener studentów WiT  

z Warszawy. 

Całkiem nowym wydarzeniem wprowadzonym w zakresie prezentacji twórczości 

pińczowian i osób związanych z naszym miastem jest Przegląd Twórczości 

Nieprofesjonalnej oraz nowy cykl wystaw Podziemia Pasji odbywający się  
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w podziemiach Belwederu łączący obraz i dźwięk (w 2021 zrealizowano  

2 wystawy w ramach tego projektu) 

 

 

▪ FILM - zrealizowano 10 wydarzeń związanych z promocją twórczości filmowej 

(wizyty Objazdowego kina Outdoor Cinema, wakacyjny cykl kino pod chmurką, 

spotkanie autorskie z krytykiem filmowym Łukaszem Maciejewskim dotyczące 

twórczości filmowej pińczowianina Andrzeja Barańskiego połączone  

z pokazem filmu) 

▪ MUZYKA - w 2021 roku zrealizowanych zostało 13 koncertów - większość  

z nich dostępna była bezpłatnie w ramach pozyskanych środków w ramach 

projektów zewnętrznych. W 2021 wystąpili w Pińczowie  m.in. Marek 

Napiórkowski, Artur Lesicki, Artur Dutkiewicz, Zbigniew Namysłowski, Ewa 

Uryga, Kajetan Galas, Anna Serafińska, Sonbird, Limboski, Maciej Kmita,  

Dr Swag, Pozytywnie Nakręceni oraz młodzi wokaliści jazzowi biorący udział  

w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Pińczów Jazz Sunrise” 
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▪ WARSZTATY KLUBU EKO-TWÓRCY - to stale rozszerzająca się oferta 

znajdująca szerokie grono odbiorców. W 2021 roku zrealizowaliśmy 40 

warsztatów z oferty Klubu Eko-Twórcy - zajęcia dla grup zorganizowanych 

wykorzystujące różne techniki, style, formy zajęć. Zajęcia odbywały się 

stacjonarnie w PSCK lub w placówkach edukacyjnych na terenie gminy. Dzięki 

zakupowi samochodu przez centrum kultury oferta zajęć jest bardziej mobilna  

i z niektórymi warsztatami dojeżdżamy do odległych od Pińczowa miejsc (szkoły, 

przedszkola oraz świetlice wiejskie na terenie gminy Pińczów) 

▪ WARSZTATY dla różnych grup wiekowych - w ofercie znalazło się  

28 warsztatów z różnych dziedzin kultury i sztuki:  muzyczne (wokalne, gry na 

ukulele), teatralne, technik drukowania na materiale i papierze w sitodruku, 

gipsorytu, lekcje online z zakresu różnych technik malarstwa, decoupage, 

fotograficzne, ceramiczne. Zdecydowana większość warsztatów zrealizowana 

została głównie w ramach pozyskanych środków z projektów zewnętrznych.  
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▪ TEATR - w 2021 odbył się jubileusz 20-lecia Teatru Ciut Frapującego , który 

zaprezentował wyjątkowy program podsumowujący dotychczasową działalność 

(spektakl był 6-krotnie zagrany na deskach PSCK); spektakl dla dzieci „A niech 

to gęś kopnie” wystawił także Teatr Okazjonalny Rodziców działający przy 

centrum kultury. 
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▪ KONKURSY - odbyło się 7 konkursów z różnych dziedzin kultury i sztuki 

(wokalne, plastyczne, rękodzielnicze) adresowane do różnych grup wiekowych. 

Ponadto w 2021 roku odbyły się 3 konkursy o randze ogólnopolskiej: dwudniowy 

konkurs wokalny „Pińczów Jazz Sunrise” stanowiący uzupełnienie programu 

Festiwalu Zaduszki Jazzowe w Pińczowie oraz plastyczne: na logo i plakat XVII 

Zaduszek Jazzowych (konkursy plastyczne skupiły ponad 120 uczestników  

z terenu całej Polski) 

Do stałej oferty centrum kultury wpisane zostały działania dostępie w formie 

online. W ramach działań ONLINE, obok dostępności niektórych wydarzeń w formie 

streemingu oraz warsztatów online, zrealizowano także 2 nowe cykle, które  

z założenia dostępne były wyłącznie w formie cyfrowej: 

- „Oswoić jazz” - rozmowy z osobowościami polskiej sceny muzycznej: Michał 

Urbaniak, Ewa Uryga zrealizowane przy współpracy z Fundacją Rozwoju Euro Jazz  

- „Kulturalny gość PSCK” – rozmowy z pińczowianami, osobami angażującymi się  

w działalność kulturalną i społeczną. Cykl realizowany przy współpracy z telewizją 

internetową Pińczów Twoje Miasto. Gośćmi PSCK byli: Wojciech Jurewicz, Maciej 

Kmita, Wojciech Szymański, Iwona Ziółkowska 

W 2021 roku Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury pozyskało grant na 

stworzenie studia cyfrowego w ramach programu unijnego „Konwersja cyfrowa domów 

kultury”, dzięki czemu w jednostce powstaje studio przystosowane do tworzenia kultury 
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dostępnej online i promocji zasobów cyfrowych kultury regionu. Studio oddane zostanie 

do użytku w 2022 roku. 

 

▪ POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE  

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury stara się stale sięgać po środki 

zewnętrzne przystępując do ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Sportu konkursów 

dla instytucji kultury oraz w ramach naborów Województwa Świętokrzyskiego - przy 

współpracy partnerskiej ze stowarzyszeniami. W 2021 roku PSCK pozyskało rekordową 

kwotę pozyskanych środków z programów Ministra – łączna suma dofinansowania: 269 

400 zł i 6000 zł - projekt partnerski z LOT Pińczów z programów Województwa 

Świętokrzyskiego.   

Dla porównania wysokości pozyskiwanych środków zewnętrznych w 2020 roku było to 

158 876 zł (na realizację 9 projektów), w 2019 roku - 142 842,90 zł.  

Dodatkowo, w ramach współpracy sponsoringowej, PSCK pozyskało w 2021 roku  

35103 zł na realizację bieżących wydarzeń kulturalnych. 

Łączna suma pozyskanych przez PSCK środków w 2021 roku wynosi 304 503 zł. 
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▪ REALIZOWANE W 2021 ROKU PROJEKTY PSCK 

Lp. Nazwa projektu 
Źródło 

dofinansowania 
Całkowita wartość 

projektu brutto 
Wartość 

dofinansowania 

1 

Jazz bardziej dostępny - 
wniosek partnerski  
z Lokalną Organizacją 
Turystyczną Ziemi 
Pińczowskiej 

Urząd Marszałkowski 
Województwa  

Świętokrzyskiego 
7200 6000 

2 "Przystań kulTUry" 
Narodowe Centrum 

Kultury 
42700 33000 

3 
„XVII Zaduszki Jazzowe w 
Pińczowie” 

Narodowy Instytut 
Muzyki i Tańca 

73830 50000 

4 "Od kultury do natury" 
Bardzo Młoda Kultura 

Województwa 
Świętokrzyskiego 

10000 10000 

5 "Jazz w przestrzeni" 
Narodowe Centrum 

Kultury 
19700 14000 

6 "PSCK 2.0" 
Narodowe Centrum 

Kultury 
203685 162400 

  

▪ AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY 

Bardzo ważnym trzonem prowadzonej działalności z zakresu upowszechniania 

działalności kulturalnej jest działalność Amatorskiego Ruchu Artystycznego 

odbywający się w formie zajęć stałych prowadzonych w trybie roku kulturalnego. 

W ramach ARA, w 2021 roku, realizowane były następujące zajęcia: 

▪ akademia szycia - podstawy krawiectwa - zajęcia dla dzieci i dla dorosłych 

▪ akrobatyka sceniczna 

▪ zajęcia taneczne (3 grupy zespołów tanecznych ATUT  

▪ zajęcia ceramiczne - oferta zajęć dla dorosłych i dla dzieci 

▪ English&art - nauka języka angielskiego połączona z zajęciami plastycznymi 

▪ kreatywny świat malucha - zajęcia wprowadzające najmłodsze dzieci do różnych 

form aktywności artystycznej 

▪ malarstwo sztalugowe - prowadzone w formie zajęć indywidualnych 

▪ zajęcia plastyczne dla dzieci  

▪ robotyka i programowanie dla dzieci 

▪ zajęcia wokalne (podstawowe i zaawansowane) 

▪ pierwszy taniec (zajęcia w formie kursu) 
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 8.2. Muzeum Regionalne w Pińczowie 

 

Muzeum Regionalne w Pińczowie jest Samorządową Instytucją Kultury wpisaną 

do Rejestru Instytucji  Kultury prowadzonego przez Organizatora pod Nr 3. Zostało 

utworzone na mocy uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XVIII/155/11  

z dnia 28 grudnia 2011 r.  

Większość środków, jakimi dysponuje Muzeum  pochodzi  z dotacji z budżetu 

Gminy Pińczów. Na 2021 rok ustalono kwotę dotacji podmiotowej dla Muzeum 

Regionalnego  w wysokości 349 000,00 zł. Łączne przychody Muzeum w okresie 

sprawozdawczym wyniosły 434 674,82 zł. Jednostka poniosła koszty w wysokości  

438 766,56 zł.  

W 2021 roku  Muzeum zrealizowało zadanie „EtnoPonidzie - obrzędy ludowe  

z Pińczowa i okolic” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 

2021”. Środki  na realizację zadania w kwocie 11 000,00 zł pochodziły z Ministerstwa 

Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Cele  Muzeum Regionalnego w Pińczowie 

Celem działalności Muzeum jest gromadzenie, ochrona i eksponowanie 

dziedzictwa kulturowego Pińczowa oraz całego regionu Ponidzia. Muzeum jako 

instytucja kultury chce pokazywać wartość czasów minionych i edukować 

społeczeństwo poprzez organizowane wystawy i uroczystości upamiętniające ważne 

wydarzenia naszego regionu i całej ojczyzny. Muzeum oprócz wystaw stałych  

i czasowych prezentowanych w budynku popaulińskiego klasztoru w Pińczowie 

udostępnia również do zwiedzania zabytkową synagogę z XVI/XVII w., a od listopada 

2021 r. również Dom Ariański po remoncie. 

Struktura organizacyjna Muzeum 

W muzeum funkcjonują cztery działy merytoryczne w obrębie których 

opracowywane są i udostępniane do zwiedzania poszczególne obiekty muzealne. Są 

to: dział artystyczno- historyczny, etnograficzny, archeologiczny oraz judaiki. 
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Kadra 

W 2021 roku w Muzeum zatrudnionych było 6 osób. W tym na stanowiskach 

merytorycznych 5 osób. Jedna osoba obsługi. Średnioroczna liczba zatrudnionych  

w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 5,50. 

Frekwencja zwiedzających 

W 2021 roku ogółem zwiedzających było 4758 osób, w tym: 

▪ Muzeum: 3234 

▪ Synagoga Stara: 1524 

Wliczono tu osoby indywidualne, osoby zwiedzające w grupach oraz uczestników 

koncertów, odczytów, warsztatów, wystaw i innych imprez zorganizowanych przez 

muzeum. 

ORGANIZACJA WYSTAW I UROCZYSTOŚCI 

▪ 10-31 stycznia: Kolędujmy z Muzeum- wirtualny konkurs kolęd i pastorałek 

▪ 22 stycznia: 158. rocznica Powstania Styczniowego.Prelekcja/uporządkowanie 

mogiły na Grochowiskach 

▪ luty- marzec: Pokonkursowa wystawa fotografii „Ponidzie 2020” 

▪ 13 kwietnia: Spotkanie z cyklu: „EtnoPonidzie - doroczne święta kościelne” 

▪ 11 maja: Spotkanie z cyklu: „EtnoPonidzie - obrzędy domowe” 

▪ 15 maja: V Rajd Imieninowy Józefa Piłsudskiego 

▪ 8 czerwca: Spotkanie z cyklu: „EtnoPonidzie - obrzędy rolnicze” 

▪ •  24 czerwca: Wystawa czasowa „Proprius ad Deum - sztuka sakralna na   

Ponidziu” 

▪ 6 lipca:  Spotkanie z cyklu: „EtnoPonidzie - wróżby domowe i gospodarskie” 

▪ 24-25 lipca: V Rajd Republiki Pińczowskiej 

▪ 1 sierpnia: XXIII Koncert pamięci Jana Góreckiego 

▪ 3 sierpnia: Spotkanie z cyklu: „EtnoPonidzie- medycyna i leki” 

▪ 19 sierpnia: Koncert z cyklu „Z klasyką przez Polskę” 

▪ 22 sierpnia: Nadanie sztandaru Związkowi Strzeleckiemu „Niepodległość” 

▪ 4 września: Narodowe Czytanie- „Moralności Pani Dulskiej” 

▪ 5 września: uroczystości upamiętniające 82. rocznicę wybuchu II wojny 

światowej 

▪ 7 września: Spotkanie z cyklu: „EtnoPonidzie - mitologia i demonologia” 
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▪ 21 września: obchody 593. rocznicy lokacji miasta Pińczowa 

▪ 5 października: współorganizacja XXV Spotkań Historycznych na temat historii  

i architektury kościoła w Krzyżanowicach 

▪ 6 listopada: Otwarcie Domu Ariańskiego - wystawa „Teatr jak uczta” 

▪ 11 listopada: uroczystości z okazji 11 listopada- „Pocztówka do Marszałka 

▪ 17 listopada- 31 grudnia: konkurs na szopkę bożonarodzeniową 

Warsztaty edukacyjne: 

Muzeum oferuje warsztaty w czterech dziedzinach: warsztaty historyczne, 

judaistyczne, archeologiczne i fotograficzne. W warsztatach wzięło udział ponad 600 

dzieci i młodzieży ze szkół z całej gminy. 

Inne działania organizowane w Muzeum 

Cykl „Obiekt miesiąca”- co miesiąc prezentowany jest inny eksponat ze zbiorów. 

Cykl „Poniedziałek ze Stara Fotografią”- co poniedziałek prezentowane są stare 

fotografie Pińczowa i okolic. 

 

11 maja: Spotkanie w ramach zadania „EtnoPonidzie- obrzędy ludowe  

z Pińczowa i okolic 
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24 czerwca: wernisaż wystawy „Propius ad Deum - Sztuka Sakralna na Ponidziu” 

 
 

 

 

1 sierpnia: XXIII koncert pamięci Jana Góreckiego 
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5 września: uroczystości upamiętniające 82. rocznicę wybuchu II Wojny 
Światowej 

 

 
 

21 wrzesień: obchody 593. rocznicy lokacji miasta Pińczowa 
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6 listopada: uroczyste otwarcie Domu Ariańskiego po remoncie 
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8.3. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Olrycha Szanieckiego              

w Pińczowie 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Olrycha Szanieckiego  

w Pińczowie jest Samorządową Instytucją Kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury 

prowadzonego przez Organizatora pod Nr 5. Została utworzona na mocy uchwały Rady 

Miejskiej w Pińczowie Nr XXXVI/322/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku.  

Większość środków, jakimi dysponuje Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna  

w Pińczowie, pochodzi z dotacji z budżetu Gminy Pińczów. Na 2021 rok została 

określona kwota dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Pińczowie w wysokości 1 036 200,00 zł. Łączne przychody Miejskiej i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 081 483,46 zł, natomiast 

koszty 1 084 855,93 zł.  

W 2021 roku jednostka pozyskała środki na zakup nowości wydawniczych  

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 15 600,00 zł. 

 W 2021 roku przeprowadzono drobne remonty w Bibliotece Głównej na kwotę 

1 699,72 zł.  

 W 2021 roku na automatyzację Biblioteki wydano 8 430,24 zł. Biblioteka posiada 

program biblioteczny MAK+, za pomocą którego odbywa się cały proces wypożyczania 

w Bibliotece Głównej. 71 % zbiorów Biblioteki wprowadzonych jest do katalogu 

komputerowego. Biblioteka Główna zapewnia czytelnikom: 

▪ dostęp do katalogów on-line, 

▪ możliwość rezerwacji zbiorów, 

▪ możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych, 

▪ elektroniczne powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych. 

 

Celem Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie jest rozwijanie  

i zaspokajanie potrzeb kulturalnych i czytelniczych dzieci, młodzieży i dorosłych na 

terenie Gminy Pińczów. Biblioteka jest miejscem otwartym i inspirującym, w którym 

czytelnik chętnie spędza wolny czas. 
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Struktura organizacyjna Biblioteki 

Biblioteka realizuje swoje zadania statutowe w następujących działach, 

samodzielnych stanowiskach pracy: 

▪ Dyrektor,  

▪ Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,  

▪ Dział Udostępniania Zbiorów: Oddział dla dzieci i młodzieży, Wypożyczalnia dla 

dorosłych, Czytelnia dla dorosłych z Czytelnią Prasy, Czytelnia Internetowa. 

W strukturze Biblioteki znajduje się pięć filii wiejskich: w Bogucicach,  

w Gackach, w Kozubowie, w Młodzawach, w Szarbkowie oraz jedna miejska na os. 

Grodzisko w Pińczowie 

Kadra 

W 2021 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 17 osób.  

W tym na stanowiskach bibliotekarskich 14 osób. Pracownicy obsługi 3 osoby. 

Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 14,40. 

Zbiory biblioteczne 

Na 31.12.2021 roku  w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Pińczowie 

zgromadzono 103 030 woluminów (w tym książek 102 001 oraz zbiorów specjalnych  

1 029) 

Liczba woluminów na 100 mieszkańców: 504. 

Ogółem w 2021 roku przybyło 3 569 woluminów:                                  

Z dotacji organizatora zakupiono 1 458 woluminów na kwotę 29 000 zł. 

Ze środków Ministra Kultury zakupiono 754  woluminy na kwotę 15 600 zł. 

Darowizny - 1 357 woluminów.                           

Zakup na 100 mieszkańców: 11 woluminów. 

Biblioteka posiada także w swoich zbiorach książki z dużą czcionką, dla osób starszych 

i niedowidzących, łącznie 1 208 woluminów. 

W 2021 r. pińczowska Biblioteka przystąpiła do świętokrzyskiego konsorcjum 

Legimi, w ramach którego otrzymała dostęp do licencjonowanych zbiorów 

elektronicznych (e-booków). Zakupiono dostęp do comiesięcznych, darmowych kodów 

do platformy Legimi, z której mogą korzystać czytelnicy Biblioteki. Koszt rocznej licencji 

wyniósł 945 zł. 
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Biblioteka prowadzi również prenumeratę 19 tytułów czasopism dla czytelników 

dorosłych i dzieci. W 2021 roku wydano kwotę 4 297,18 zł na prenumeratę czasopism. 

Udostępnienie zbiorów mieszkańcom Gminy 

Czytelnicy ogółem - 2 994  

Czytelnicy na 100 mieszkańców - 15 

Struktura czytelnictwa: do lat 5  - 212, 6-12 lat - 1 062, 13 -15 lat - 386, 16 -19 lat - 

219, 20 - 24 lata - 88, 25 - 44 lata - 321, 45 - 60 lat - 369, pow. 60 lat - 338 

Wypożyczenia: 

Ogółem - 60 647, w tym:  

▪ Książek 57 959 woluminy 

▪ Czasopism 2 688  

Wypożyczenia na 100 mieszkańców - 286 

Odwiedziny ogółem - 35 855, w tym: 

▪ Wypożyczalnia - 22 635,  

▪ Czytelnia ogólna -1 472 

Liczba osób na imprezach bibliotecznych - 7 313  

Liczba wyświetleń wydarzeń on-line na stronie www i Facebooku - 4 932 

Łączna liczba imprez - 369, w tym: 

▪ Imprezy dla seniorów - 108 

▪ Imprezy dla dzieci - 261 

▪ Imprezy o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych - 7 

▪ Imprezy w formie on-line - 29  

Czytelnia: Udostępniono na miejscu ogółem 7 383  książek i czasopism  

Udzielono 2 301 informacji. 

Organizacja wystaw, spotkań, wydawanie własnych publikacji: 

Gośćmi biblioteki w 2021 r byli:  

▪ Pan Poeta - autor książek dla dzieci 

▪ Joanna Olech - pisarka 

▪ Joanna Jax - pisarka 

▪ Ewa Cielesz - pisarka 

▪ Roman Pankiewicz - podróżnik, pisarz 

▪ Sebastian R. Bielak - podróżnika 
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▪ Przemysław Stanko - historyk 

Pińczowskie Spotkania Historyczne - doroczna konferencja odbywająca się  

w dniu nadania praw miejskich Pińczowowi - 21 września. Jej głównym przesłaniem jest 

systematyczne przedstawienie szerokiej publiczności historii „ małej ojczyzny ”. 

Do roku 2021 odbyło się już dwadzieścia pięć Sesji i wydano dwadzieścia cztery 

Zeszyty Historyczne. 

Temat XXV Spotkań brzmiał "Klasycystyczny kościół w Krzyżanowicach - historia  

i architektura". Krzysztof Myśliński z Muzeum Historii Kielc wystąpił z wykładem 

"Starożytna parafia, nowoczesny proboszcz. Krzyżanowicka fundacja Hugona 

Kołłątaja". W niezwykle ciekawy sposób przedstawił zebranym gościom historię 

powstania kościoła pw. św. Tekli w Krzyżanowicach oraz jego fundatora i proboszcza 

Hugona Kołłątaja.  

Z kolei dyrektor Muzeum Regionalnego w Pińczowie, dr Justyna Dziadek, odczytała 

artykuł pińczowskiego historyka Andrzeja Dziubińskiego, zatytułowany "O związkach 

Hugona Kołłątaja z Ponidziem". 

Pińczowskie Spotkanie Historyczne - Klasyczny kościół w Krzyżanowicach  

- historia i architektura 
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Ogólnopolska Akcja "Cała Polska czyta dzieciom”: Lubimy czytać polskich 

autorów 

W 2021 r. Oddział dla Dzieci i Młodzieży pińczowskiej Biblioteki Publicznej 

przygotował dla swoich małych czytelników filmiki z głośnym czytaniem bajek, wierszy 

lub opowiadań autorstwa polskich pisarzy. Czytającymi były osoby dorosłe, które  

w dzieciństwie były czytelnikami naszego Oddziału dla Dzieci  

Odbyło się 10 spotkań online - 1 513 wyświetleń 

Dyskusyjny Klub Książki - Spotkanie DKK w Domu Ariańskim 

 

 

Noc Bibliotek - Spotkanie z podróżnikiem Sebastianem R. Bielakiem 
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Narodowe Czytanie: „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w wykonaniu 

przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Pińczowie 

 

 

Spotkanie autorskie z pisarką Ewą Cielesz 
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Spotkanie Akcja „Żonkile” w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim 

 

 

 

Rozgrywki gier planszowych „Pięć aSÓW” 
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Wieczór poetycki z okazji Światowego Dnia Poezji (online) 

 

 

Ferie w bibliotece 

Wakacje w bibliotece - „Nie ma wakacji bez dobrej książki” 

Mała książka - wielki człowiek 

Książka na telefon - odwiedzono 42 osoby, wypożyczając im 429 książek 

Klub Czytających Dziadków 

Klub Czytających Rodziców 

Małe debiuty - XIV edycja konkursu literackiego „Moje życie w czasach koronawirusa 

Cykl głośnego czytania „Legendy świata” online (razem ze Schroniskiem dla 

Nieletnich w Gackach) 

Potyczki z lekturą - konkurs czytelniczy online 

Warsztaty kulinarne z okazji Dnia Polskiej Żywności 

 

Bibliotekarze aktywnie popularyzują zbiory oraz czytelnictwo w środowisku. Mają 

duże zasługi w upowszechnianiu czytelnictwa zarówno wśród dzieci, jak  

i dorosłych poprzez organizację stałych akcji i imprez aktywizujących całe rodziny. 

Należą do nich zarówno małe formy np. lekcje biblioteczne, pasowanie na czytelnika, 

warsztaty literackie, konkursy literackie i plastyczne, wykłady oraz ciekawe spotkania 

autorskie z pisarzami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
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Biblioteka miejska i filie organizują prelekcje i warsztaty, konkursy plastyczne 

kultywujące tradycje regionalne związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia  

i Wielkanocy np. na najpiękniejszą palmę, stroik świąteczny oraz wspólne pieczenie 

tradycyjnych pierników bożonarodzeniowych. 

Nagrody dyplomy i wyróżnienia w 2021 roku 

1. Dyplom za udział w Nocy Bibliotek 

2. Dyplom za udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, upamiętniającej 

78.rocznicę powstania w getcie warszawskim 

3. Certyfikat za udział w projekcie Mała książka - wielki człowiek  

4. List Gratulacyjny od Prezydenta RP za udział w Narodowym Czytaniu 

5. Dyplom - Podziękowanie za udział w konkursie na najlepiej przeprowadzoną 

kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” 2020/2021. 

 

Biblioteka posiada na bieżąco aktualizowaną stronę internetową 

http://www.pinczow.naszabiblioteka.com oraz promuje swoją działalność na portalu 

społecznościowym Facebook @bibliotekapublicznapinczow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pinczow.naszabiblioteka.com/
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8.4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   

 

Jednostka została utworzona na podstawie Uchwały nr XXVIII/240/2016 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016 roku jako Pływalnia Miejska  

w Pińczowie. Nazwa placówki z Pływalni Miejskiej na Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji została zmieniona Uchwałą nr XIX/183/2020  Rady Miejskiej w Pińczowie  

z dnia 15 maja 2020 roku. MOSiR z siedzibą w budynku przy ul. 7 Źródeł 7 jest 

jednostką organizacyjną Gminy Pińczów, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 

  

Celem jednostki jest działalność statutowa, a także zaspakajanie potrzeb 

lokalnej społeczności w dziedzinie aktywnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych. 

Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji należy  

w szczególności utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjno -

wypoczynkowej, rozwijanie usług w zakresie sportu i rekreacji oraz administrowanie 

następujących obiektów : 

▪ Kryta Pływalnia wraz z zapleczem i wyposażeniem przy ul. 7 Źródeł 7, 

▪ boisko pełnowymiarowe (do piłki nożnej) przy ul. Pałęki 26, 

▪ boisko pełnowymiarowe przy ul. Targowej, 

▪ 1 boisko do koszykówki przy ul. Pałęki 26, 

▪ 1 boisko wielofunkcyjne przy ul. Pałęki 26, 

▪ tor rowerowy czyli PUMPTRACK przy ul. Pałęki 26, 

▪ amfiteatr przy ul. Pałęki 26, 

▪ 22 domki letniskowe (57 miejsc noclegowych) przy ul. Pałęki 26, 

▪ dwa miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli przy ul. Pałęki 26, 

▪ 2 boiska treningowe do piłki plażowej przy ul. Pałęki 26, 

▪ plac zabaw przy ul. Pałęki 26, 

▪ siłownia zewnętrzna przy ul. Pałęki 26, 

▪ budynek-hangar przy ul. Legionistów 26 a. 
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W 2021 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie wymienił 

nawierzchnię schodów wejściowych na pływalnię od strony ulicy Cichej w Pińczowie. 

Usuwano na bieżąco zewnętrzne i wewnętrzne awarie i naprawiano sprzęt.  

Jednostka dbała o utrzymanie czystości  i zieleni, jak również o prawidłowy stan 

techniczny zarządzanych obiektów. 

Kryta Pływalnia ul. 7 Źródeł 7 

W budynku krytej pływalni znajduje się : 

▪ niecka basenowa z sześcioma torami  pływackimi o długości 25m, 

▪ jacuzzi, 

▪ sauny (sucha i parowa), 

▪ zjeżdżalnia, 

▪ natryski wodne. 

MOSiR wynajmuje pomieszczenie w budynku pływalni dla LOK Stowarzyszenie 

w Warszawie pod działalność strzelnicy sportowej.  Na terenie obiektu można 

skorzystać także z siłowni oraz salki gimnastycznej. 

W 2021 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pińczowie w obiekcie pływalni: 

▪ organizowane były zajęcia indywidualne i grupowe z nauki pływania dla dzieci  

i dorosłych, prowadzone przez instruktorów zatrudnionych na umowę zlecenie 

(na zajęcia uczęszczało około 200 osób), 

▪ prowadzone były zajęcia z aerobiku wodnego dla dorosłych, 

▪ dzieci ze szkół podstawowych gminy Pińczów podczas przerwy wakacyjnej 

korzystały z wejścia na basen o wyznaczonych godzinach za okazaniem 

legitymacji, 

▪ wynajmowano nieckę basenową szkołom podstawowym oraz ośrodkom dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

▪ realizowano zadanie związane z obsługą szkół w zakresie pływania dla dzieci, 

▪ obozy piłkarski i pływacki (zakwaterowane w domkach letniskowych MOSiR) 

korzystały rekreacyjnie z basenu. 

Ponadto zajmowano się : 

▪ sprzedażą biletów i karnetów wstępu wg cennika usług, 

▪ sprzedażą artykułów pływackich. 
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W latach ubiegłych w obiekcie pływalni organizowane były zawody : 

▪ dzieci i młodzieży szkolnej, 

▪ dzieci i młodzieży ze szkół i ośrodków specjalnych, 

▪ służb mundurowych. 

Jednakże pandemia COVID 19 uniemożliwiła zorganizowanie tego typu 

wydarzeń w 2021 roku, z uwagi na obowiązujące obostrzenia. 

Kompleks boisk 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mając w administracji kompleks boisk oraz 

stadion miejski zobowiązany jest do wykonywania niezbędnych zabiegów 

pielęgnacyjnych murawy boisk, które wymagają regularnego strzyżenia, 

nawadniania, nawożenia, wertykulacji, piaskowania, wsiewki traw, wykonywana jest 

regularna ich regeneracja, odnawianie linii, wałowanie oraz chemiczna ochrona przed 

chwastami.  Każdorazowo po imprezach sportowo - rekreacyjnych teren jest 

porządkowany. 

W 2021 roku na boiskach pełnowymiarowych odbywały się mecze  

o mistrzostwo 4 ligi TS Nida Pińczów oraz mecze grupy młodzieżowej TS Nida 

Pińczów. Z boisk korzystała również  lokalna szkółka piłkarska Football Academy. 

Ponadto regularnie odbywały się treningi TS Nida Pińczów. 

Domki letniskowe. 

Obiekt czynny sezonowo w okresie od 1 maja do 30 września. 

W ofercie jest 57 miejsc noclegowych w 4 domkach drewnianych i 18 

murowanych, w tym 8 domków z pełnym węzłem sanitarnym, a 14 domków 

z dostępem do węzła sanitarnego znajdującego się na terenie ośrodka. Na terenie 

obiektu znajduje się plac zabaw oraz altana na grilla. Cały teren jest ogrodzony  

i monitorowany, w bliskiej okolicy Zalewu Pińczowskiego. 

W 2021 roku z oferty noclegowej skorzystały młodzieżowe obozy piłki nożnej 

oraz koszykówki, młodzieżowy obóz pływacki, a także klienci indywidualni. 

Dwa miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. 

W okresie letnim lipiec - sierpień 2022 w godzinach 10.00 - 18.00 czynne były 

dwa miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli utworzone na 25 metrach linii 

brzegowej zalewu pińczowskiego, strzeżone przez dwóch wykwalifikowanych 

ratowników.  Osoby przebywające na plaży mogły skorzystać z natrysku, jak również 
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leżaków ogólnodostępnych. Dla bardziej aktywnych przygotowane było boisko do siatki 

plażowej, a dla najmłodszych udostępniony był plac zabaw w kształcie statku. 

W 2021 roku dwa miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli cieszyły się 

dużym zainteresowaniem. 

Amfiteatr 

W 2021 roku udostępniliśmy obiekt pod zorganizowanie wydarzeń  

m.in. „Powitanie lata”, „Świat kolorów”.  

Budynek - hangar 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie oddał w użytkowanie 

Aeroklubowi Regionalnemu w Pińczowie nieruchomość na prowadzenie ich działalności 

statutowej czyli propagowania i rozwijania lotnictwa. 

Pozostałe obiekty 

Boisko wielofunkcyjne czy do koszykówki, siłownia zewnętrzna przy  

ul. Pałęki 26 były w 2021 roku ogólnodostępne dla osób chętnych. 

 

Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie za 2021 r.   

w całości przekazane do Gminy Pińczów na 31.12.2021 r. 

 

LP. Rodzaj dochodów 
Kwota 

dochodów  

1. 
Najem pomieszczeń pływalni (najem domków letniskowych, 
automatów vendingowych) 

92 798,97 zł 

2. Z tytułu wstępu na basen 184 947,90 zł 

3. Z lat ubiegłych (zwrot składki ZUS za XII 2020 r.-COVID 19) 24 036,51 zł 

Razem dochody 301 783,38 zł 

 

Otrzymano środki własne Gminy według planu finansowego na 2021 rok w kwocie  

1 516 123,80 zł i wydatkowano w całości według sprawozdania RB-28S.  
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LP. Wyszczególnienie Kwota 

1. Wynagrodzenia i pochodne 806 067,05 zł 

2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 107 239,90 zł 

3. 
Materiały i wyposażenie (zakup środków sanitarnych, 
czystości, artykułów biurowych, paliwa, olejów) 

67 984,48 zł 

4. Energia elektryczna, cieplna, woda                                           298 108,76 zł 

5. Remonty bieżące 26 892,06 zł 

6. Środki ochrony osobistej                                                                 7 943,93 zł 

7. Telefony, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia                                  8 415,18 zł 

8. Podatki od trwałego zarządu, od nieruchomości                              36 362,77 zł 

9. Odpis na ZFŚS                                                                                 25 961,00 zł 

10. 

Pozostałe usługi : 131 148,67 zł 

a) wywóz nieczystości, ścieków                                                      13 298,15 zł 

b) badanie wody basenu i zalewu                                                    14 319,78 zł 

c) sprzątanie zalewu Kon-Tiki 18 000,00 zł 

d) wypłata najemcy 53 280,00 zł 

e) przeglądy stanu technicznego (zbiornik zalew, gaśnice  
i hydranty, urządzenia UDT, kasy fiskalne), elektryczne, 
sanitarne i budowlane 

16 661,70 zł 

f) montaż piłkochwytów na stadionie 7 000,00 zł 

g) kontynuacja programów komputerowych (w tym 
kasowych) 

3 321,00 zł 

h) pozostałe drobne usługi (patrol, usługi transportowe) 5 268,04 zł 

Razem wydatkowano 1 516 123,80 zł 
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9. INWESTYCJE GMINNE  

 

Wnioski o dofinansowanie inwestycji złożone przez Gminę Pińczów  

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku: 

1. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Grodziskowej w Pińczowie na 

drodze gminnej nr 365020T 

Wnioskowana kwota dotacji  - 32 400,00 zł 

Wkład własny                       - 14 847,02 zł 

Całkowity koszt                     - 47 242,02 zł 

2. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. 1 Maja w Pińczowie na drodze 

powiatowej nr 0168T 

Wnioskowana kwota dotacji  - 41 692,00 zł 

Wkład własny                        - 10 423,99 zł 

Całkowity koszt                    - 52 115,99 zł 

3. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Batalionów Chłopskich na 

drodze gminnej 

Wnioskowana kwota dotacji  - 39 495,00 zł 

Wkład własny                        -   9 874,38 zł 

Całkowity koszt                     - 49 369,38 zł 

4. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Piłsudskiego w Pińczowie na 

drodze gminnej 

Wnioskowana kwota dotacji  - 34 000,00 zł 

Wkład własny                        - 10 625,27 zł 

Całkowity koszt                     - 44 625,27 zł 

5. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Batalionów Chłopskich            

(TESCO) 

Wnioskowana kwota dotacji - 36 706,00 zł 

Wkład własny                        -  9 176,85 zł 

Całkowity koszt                     - 45 882,85 zł 

6. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Legionistów w Pińczowie na 

drodze gminnej 

Wnioskowana kwota dotacji -  34 000,00 zł 
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Wkład własny                         -  11 249,49 zł 

Całkowity koszt                       -  45 249,50 zł 

7. Remont ulicy Kluka w Pińczowie - nr 365025T 

Wnioskowana kwota dotacji   -   90 717,00 zł 

Wkład własny                         -   60 479,19 zł 

Całkowity koszt                      - 151 196,19 zł 

8. Remont drogi nr 365056T w Młodzawach Dużych 

Wnioskowana kwota dotacji   - 213 168,00 zł 

Wkład własny                         - 142 112,00 zł 

Całkowity koszt                      - 355 280,00 zł 

Wnioski o dofinansowanie inwestycji złożone przez Gminę Pińczów                     

(inne programy) 

1. Rozbudowa i Przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury 

w Bogucicach wraz z wyposażeniem 

Wnioskowana kwota dotacji    - 303 953,00 zł 

Wkład własny                          - 173 736,21 zł 

Całkowity koszt                       - 477 689,21 zł 

2. Funkcjonowanie Klubu Senior+ 

Wnioskowana kwota dotacji    -  31 450,00 zł 

Wkład własny                          -  31 450,00 zł 

Całkowity koszt                       -  62 900,00 zł 

3. Budowa infrastruktury wodo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pińczów                 

- etap I 

Wnioskowana kwota dotacji  - 8 044 827,30 zł 

Wkład własny                        -    442 172,70 zł 

Całkowity koszt                     - 8 487 000,00 zł  

4. Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym –„Granty PPGR” 

Wnioskowana kwota dotacji      - 110 000,00 zł 

Wkład własny                            -            0,00 zł 

Całkowity koszt                         - 110 000,00 zł 
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5. Program Operacyjny Polska Cyfrowa - „Cyfrowa Gmina” 

Wnioskowana kwota dotacji    - 611 370,00 zł 

Wkład własny   -          0,00 zł 

Całkowity koszt                        - 611 370,00 zł 

 

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 

▪ Przebudowa drogi w Gackach (jeziorka), działka nr ewid. 62/3 od                 

0+000 km do 0+308 km, dł. 308 mb 

Kwota dotacji       - 248 595,00 zł 

Wkład własny       -   66 577,99 zł 

Całkowity koszt  - 315 172,99 zł 

 

Droga (przed przebudową)   Droga (po przebudowie) 

   

 

▪ Przebudowa drogi w Chrabkowie (koło stawu), działka nr ewid. 226     od  

0+000 km do 0+359 km,  dł. 359 mb 

Kwota dotacji         -  287 174,00 zł 

Wkład własny        -    77 821,12 zł 

Całkowity koszt    -  364 995,12 zł 
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Droga (przed przebudową)   Droga (po przebudowie) 

    

 

▪ Przebudowa drogi w Młodzawach Dużych, działka nr ewid. 250 od 0+000 

km do 0+274 km, dł. 274  mb 

Kwota dotacji       -   136 000,00 zł 

Wkład własny       -     37 035,79 zł 

Całkowity koszt    -   173 035,79 zł 

 

Droga (przed przebudową)                   Droga (po przebudowie) 
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Dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadania określonego 

w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

 

▪ Przebudowa drogi Sadku, dł. 240 mb 

Kwota dotacji        -  34 411,70 zł 

Wkład własny           -  36 941,60 zł 

Całkowity koszt        -  71 353,30 zł 

 
                 Droga (przed przebudową)                   Droga (po przebudowie) 

                      

 

Realizacja budżetu obywatelskiego w 2021 roku 

Kwota przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego dla miasta Pińczów 

wyniosła  - 576 307,73 zł 
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W ramach budżetu wybrano do realizacji następujące zadania: 

Lp. Nazwa projektu 
Wartość zrealizowanego 

projektu 

1. 
„ Przebudowa i rozbudowa budynku OSP” 

w miejscowości Brzeście 
153 252,22 zł 

2. „ Wiata kolejowa - Pińczów” 28 905,00 zł 

3. „ Monitoring Miejski” 196 411,51 zł 

4. 
„ PUMPTRACK- tor doskonalący umiejętność 

jazdy na rowerze. 
197 739,00 zł 

 

Przykładowe inwestycje realizowane z Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 

 

▪ Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Brzeście 

Koszt inwestycji - 153 252,22 zł 

 

W ramach zadania wykonano w rozbudowanej części budynku - fundamenty ze 

ścianami fundamentowymi, ściany zewnętrzne parteru z nadprożami oraz ściany 

wewnętrzne, strop parteru z wieńcami.  Ponadto ocieplono ściany zewnętrzne („nowej” 

części budynku), wykonano instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz przy głównym 

wejściu do budynku wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. 

 

   Budynek (przed wykonaniem robót) 
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Widok wykonanej rozbudowy budynku oraz podjazdu dla niepełnosprawnych 

      

 

▪ Wiata kolejowa - Pińczów 

Koszt inwestycji - 28 905,00 zł 

 

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami i decyzją o pozwoleniu na budowę. Projekt obejmuje budowę wiaty jako 

jednoprzestrzennego obiektu typu hala na rzucie prostokąta o wymiarach                        

13,00m x 6,00m, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 27° i rzucie  

o wymiarach 15,00 m x 9,00m. Obiekt wzniesiony będzie w konstrukcji stalowej - 

szkieletowej. Dach wsparty będzie na 8 słupach stalowych o przekroju okrągłym, 

stylizowanych na XIX wiek. Między słupami na ścianach bocznych zaplanowano 

ogrodzenie metalowe  z wypełnieniem z desek drewnianych zintegrowane z główną 

konstrukcja obiektu. Ściany szczytowe stanowią wrota metalowe stylizowane na XIX 

wiek  (w nurcie secesji geometrycznej). Ponad wrotami widoczna będzie kratownica 

stalowa tworząca połacie dachu. W dachu zaplanowano lufcik służący do wentylacji 

przestrzeni, nawiązujący do nieistniejącej już lokomotywowni pińczowskiej, która 

niegdyś znajdowała się w tym miejscu. 

Wiata kolejowa będzie zlokalizowana przy istniejącym budynku stacji kolejki 

wąskotorowej.  

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 

▪ zabudowę szyn i rozjazdu, podkładów (podrozjazdnic), przytwierdzeń na 

subwarstwie tłuczniowej, 
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▪ budowę odwodnienia wgłębnego (odwodnienie toru), 

▪ montaż oznakowania niezbędnego do prowadzenia ruchu, 

▪ budowę wiaty ekspozycyjnej – postojowej, 

▪ budowę kanału rewizyjnego, 

▪ budowę oświetlenia wiaty i kanału. 

 

Projekt wiaty-przekrój 

 

▪ Monitoring miejski 

      Koszt inwestycji - 196 411,00 zł 

 

W ramach zadania wykonano dokumentacje projektową dla budowy systemu 

monitoringu wizyjnego miasta Pińczowa oraz wybudowano 2 punkty kamerowe wraz z 

zasilaniem i uruchomieniem transmisji pomiędzy Głównym Punktem Dystrybucji                    

a punktami kamerowymi i lokalnym centrum nadzoru. Wyposażono również 

serwerownię oraz stanowisko obserwacji w niezbędne urządzenia. 

Natomiast dokumentacja projektowa dla budowy systemu monitoringu wizyjnego miasta 

Pińczowa zakłada budowę 19 punktów kamerowych na terenie miasta oraz 

wyposażenie w niezbędne urządzenia zaplecza technicznego - serwerownie                      
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w Urzędzie Miejskim oraz stanowisko obserwacji w budynku Komendy Powiatowej 

Policji w Pińczowie. 

Kamery znajdują się: 

1. Plac Wolności  (od ul. Piłsudskiego) - na  istniejącym słupie oświetlenia ulicznego. 

2. Park miejski (teren zielony - przy fontannie) - na istniejącym słupie oświetlenia 

ulicznego.        

      

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Budowa „PUMPTRACK” -toru doskonalącego umiejętność jazdy na 

rowerze 

Koszt inwestycji  - 197 739,00 zł 

 

PUMPTRACK  to tor zamknięty z ziemnymi garbami  - muldami oraz profilowanymi 

rampami łukowymi na zakrętach (bandy). 

Szerokość toru wynosi około 1,80 m. 

Długość toru wynosi około 106,00  m. 

Lokalizacja -teren OSiR-u w Pińczowie. 
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PUMPTRACK 

 

          

 

Realizacja złożonych wniosków o dofinansowanie: 

 

▪ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Pińczów 

Kwota dotacji (dofinasowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)                      

- 63,63% wartości netto zadania 

Całkowity koszt - 1 347 895,50 zł 
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▪ Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w Pińczowie pod 

potrzeby Giełdy Rolnej - etap I 

Kwota dotacji (dofinasowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)                          

- 63,63% wartości netto zadania 

Całkowity koszt - 435 704,00 zł 

 

W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej  

w układzie ciśnieniowym w przy ul. Targowej w Pińczowie, odprowadzający wody 

opadowe poprzez wylot kanalizacyjny z terenu targowiska do starorzecza rzeki Nidy. 

 

▪ Przebudowa, nadbudowa i remont budynku ze względu na zmianę 

sposobu użytkowania budynku administracyjnego na mieszkania 

socjalne przy ul. Słabskiej w Pińczowie 

Kwota dotacji (dofinansowanie z programu rządowego Funduszu Dopłat 

prowadzonego  przez  Bank Gospodarstwa Krajowego )   -   665 943,00 zł 

Wkład własny           -    816 952,00 zł 

Całkowity koszt        - 1 482 925,00 zł 

 

W ramach zadania budynek przeszedł gruntowną przebudowę, remont                             

oraz nadbudowę, w tym: 

- nadbudowano część południową budynku o jedną kondygnację,  

- wymieniono pokrycie dachowe nad całym budynkiem,  

- wykonano nowe elewacje z dociepleniem ścian. 

Wewnątrz budynku wykonano nowe instalacje wod-kan. , elektryczne i c.o.  

Po przebudowie i nadbudowie w budynku wydzielono 12 lokali mieszkalnych: 

- na parterze znajduje się 5 mieszkań, w tym 2 mieszkania przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych,  

- ma piętrze (I kondygnacja) znajduje się  7 mieszkań.  

Powierzchnia mieszkań jest zróżnicowana od  21 m2 do 45 m2  . 

Powierzchnia użytkowa całego budynku wynosi  362,44 m2 . 

Pierwsi lokatorzy do budynku wprowadzili się w grudniu 2021 roku. 
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Budynek (przed nadbudową i przebudową) 

 

 

Budynek (po wykonaniu robót budowlanych)   
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▪ Dom Ariański ( z przełomu XVI i XVII wieku) w Pińczowie: wykonanie 

elewacji budynku 

Całkowity koszt wykonania elewacji  - 120 000,00  zł 

 
Budynek przed wykonaniem elewacji 

 

 
Budynek (po wykonaniu elewacji) 
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Inwestycje ze środków własnych 

▪ Skatepark 

Koszt inwestycji - 419 643,43 zł 

Lokalizacja - teren OSiR-u w Pińczowie. 

Wykonano płytę betonową jednolitą o powierzchni 960m2,   pod urządzenia do jazdy na 

deskorolkach, rolkach i BMX oraz zamontowano 3 urządzenia. 

Docelowo  przewiduje się zamontowanie łącznie 10 urządzeń.  

         

 

▪ Przebudowa drogi w miejscowości Winiary na dz. o nr ewid. 332, odcinek               

o długości 92m 

Całkowity koszt budowy - 41 507,58 zł 
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Droga po przebudowie 

   

 

 

▪ Przebudowa drogi w Chrabkowie, działka nr ewid.345, odcinek o długości 116m 

Całkowity koszt budowy - 80 918,74 zł 

 
 Droga (przed przebudową)  Droga (po przebudowie) 

    

 

▪ Budowa ulicy Grodziskowej w Pińczowie 

Całkowity koszt budowy - 29 902,51 zł 

W ramach zadania wykonano odcinek chodnika o długości 76m na  

ul. Grodziskowej (od skrzyżowania z ul. 7 Źródeł)  w Pińczowie. 
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Droga (przed budową chodnika) 

        

 
Droga (po wykonaniu chodnika) 

        

 

▪ Budowa chodnika na ul. Zachodniej w Pińczowie, odcinek o długości 66m 

Całkowity koszt budowy - 19 990,78 zł 
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Droga (przed budową chodnika)  Droga (po wykonaniu chodnika) 

                  

 

▪ Przebudowa drogi w Pasturce  

na działce nr ewid. 713, odcinek dł. 325m 

Całkowity koszt inwestycji - 70 097,70 zł 

 

            Droga (przed przebudową)                      Droga (po przebudowie) 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docieplenie budynku nr 5 w Gackach - Osiedle  

Całkowity koszt inwestycji  - 146 129,38 zł 

W ramach zadania wykonano dokończenie docieplenia budynku rozpoczętego przy 

realizacji Senior +  
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Budynek przed wykonaniem robót 

 

 

 

Budynek po wykonaniu elewacji 

    

 

 

Inwestycje wodociągowo - kanalizacyjne 

▪ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Gacki Osiedle  

Koszt inwestycji - 220 006,00 zł dofinansowany w całości ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
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Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach o nr ewid. 76, 77/8, 77/27 

w miejscowości Gacki Osiedle, gmina Pińczów. Wykonano sieć wodociągowa o długości 

121,30 m i średnicy  90 mm z PE100PN wraz montażem hydrantów przeciwpożarowych 

w ilości 3 sztuki  oraz sieć kanalizacyjną o długości 111,60 m i średnicy  200 mm PVC 

oraz studnie kanalizacyjne 

▪ Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Republiki Pińczowskiej 

w Pińczowie 

Koszt inwestycji - 655 620,00 zł dofinansowany w całości ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Budowa kolektora deszczowego w terenie zielonym pasa drogowego drogi gminnej  

- ul. Republiki Pińczowskiej (strona południowa- zachodnio), od istniejącego zbiornika 

retencyjnego usytuowanego przy ul. Republiki Pińczowskiej do włączenia z istniejącą 

siecią kanalizacji deszczowej usytuowanej w ul. Pałęki. 

Wykonano odcinek kanalizacji o długości 223 m i średnicy  1000 mm z rur                                

typu PP-B oraz studzienkami rewizyjnymi z kręgów betonowych  2000 mm.  
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Wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg w 2021 roku 

Bieżące utrzymanie - kwota 564 071,03 zł 

▪ zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy za kwotę - 221 291,71 zł, 

▪ usługi sprzętowo-transportowe polegające na utwardzeniu dróg materiałem 

kamiennym, przywracaniu przejezdności dróg, naprawie dróg gruntowych, 

odtworzeniu rowów drogowych i przepustów za kwotę - 174 067,49  zł, 

▪ odnowienie oznakowania poziomego ulic Pińczowa + oznakowanie miejsc dla 

osób niepełnosprawnych - 32 453,37 zł, 

▪ zakup pionowych znaków drogowych - 44 682,43 zł, 

▪ zmiany organizacji ruchu - 10 639,50 zł, 

▪ koszenie poboczy - 58 715,43 zł, 

▪ inne związane z bieżącym utrzymanie dróg (montaż barier sprężystych, zakup 

map do zgłoszeń robót budowlanych itp. - 22 221,10 zł. 

Zakupy materiałowe - kwota  144 705,02 zł 

▪ zakup materiałów kamiennych - 126 101,64 zł, 

▪ zakup innych materiałów tj. mieszanka piaskowo-solna, wiertła, prostownik, 

klucze, cement, farba, piasek, kręgi betonowe, murki czołowe itp.  

- 18 603,38 zł. 

Usługi remontowe - kwota  69 413,89 zł 

▪ remont cząstkowy nawierzchni dróg - 38 493,68 zł, 

▪ pozostałe usługi remontowe (chodniki, zjazdy przepusty itp.) – 30 920,21 zł 

Ocena stanu technicznego - kwota 19 320,00 zł. 

▪ wykonanie oceny stanu technicznego i przeglądu okresowego dróg 

- 15 688,00zł, 

▪ wykonanie oceny stanu technicznego obiektów mostowych -  3 632,00 zł. 

Dotacje dla Powiatu Pińczowskiego na remont drogi: 

 

1. Remont drogi powiatowej nr 0068T Kozubów-Sypów-Dzierążnia-Kujawki-

Drożejowice odc. Kozubów-Sypów - koszt dofinansowania (pomocy finansowej) - 

113 546,00 zł 
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Zestawienie wydatków inwestycyjnych i remontowych poniesionych na drogi                 

w  2021 roku 

Lp Nazwa zadania 

Kwota 

wydatku 

[zł] 

Dotacja 

[zł] 

Wkład 

własny 

[zł] 

Zakres wykonanych robót 

Nazwa 

programu 

dofinansowania 

INWESTYCJE – ROBOTY BUDOWLANE 

1 

Przebudowa drogi na 

działce o nr ewid. 332                   

w obrębie 35 Winiary,                   

w ramach zadania p.n.: 

„Przebudowa dróg                     

w miejscowości 

Winiary” 

41 507,58 0,00 41 507,58 

odcinek dł. 92m; 

jezdnia asfaltowa               

o szer. 3,5-4,0 m wraz                    

z poboczami z kruszywa 

- 

2 

„Przebudowa drogi                               

w Pasturce” odcinek                  

dł. 325m 

70 097,70 0,00 70 097,70 

odcinek dł. 325m; 

jezdnia asfaltowa                  

o szer. 3,0m wraz                         

z poboczami                        

z kruszywa 

w ramach 

funduszu 

sołeckiego - 

sołectwo 

Pasturka 

3 
„Przebudowa drogi          

w Sadku” 
71 353,30 34 411,70 36 941,60 

odcinek dł. 240 m; 

jezdnia asfaltowa o szer. 

2,70m wraz z poboczami                      

z kruszywa 

realizacja 

zadania 

określonego                       

w ustawie                 

o ochronie 

gruntów rolnych                      

i leśnych 

4 

„Przebudowa drogi                      

w Gackach (jeziorka)                 

dz. nr 62/3 dł.308 m od 

km 0+000 do km 0+308” 

315 172,99 248 595,00 66 577,99 

odcinek dł. 308 m; 

nawierzchnia jezdni               

z mieszanek mineralno–

bitumicznych grysowo-

żwirowych – warstwa 

wiążąca asfaltowa gr. 

4cm, warstwa ścieralna 

gr. 4 cm, pobocza 

obustronne 

dofinansowanie  

w ramach 

usuwania skutków 

klęsk żywiołowych 

w kwocie – 80 % 

kosztów 

kwalifikowanych 
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Lp Nazwa zadania 

Kwota 

wydatku 

[zł] 

Dotacja 

[zł] 

Wkład 

własny 

[zł] 

Zakres wykonanych robót 

Nazwa 

programu 

dofinansowania 

INWESTYCJE – ROBOTY BUDOWLANE 

5 

„Przebudowa drogi                

w Chrabkowie (koło 

stawu) dz. nr 226 dł. 

359, od km 0+000 do km 

0+359"  

364 995,12 287 174,00 77 821,12 odcinek dł. 359 m; 

nawierzchnia jezdni                        

z mieszanek mineralno–

bitumicznych grysowo-

żwirowych – warstwa 

wiążąca asfaltowa  gr.4 

cm, warstwa ścieralna gr. 

4 cm, pobocza 

obustronne,          

wymiana przepustu 

betonowego Ø 80, 

wykonanie zjazdów 

indywidualnych 

dofinansowanie                         

w ramach 

usuwania 

skutków klęsk 

żywiołowych                   

w kwocie                   

– 80 % kosztów 

kwalifikowanych 

6 

„Przebudowa drogi                  

w Młodzawach Dużych 

dz. nr 250 dł. 274 od km 

0+000 do km 0+274” 

173 035,79 136 000,00 37 035,79 odcinek dł. 274 m; 

nawierzchnia jezdni                     

z mieszanek mineralno–

bitumicznych grysowo-

żwirowych – warstwa 

wyrównawcza asfaltowa 

gr. 3 cm, warstwa 

ścieralna  gr. 4 cm, 

pobocza obustronne, 

wykonanie zjazdów w 

indywidualnych 

dofinansowanie                    

w ramach 

usuwania 

skutków klęsk 

żywiołowych   

w kwocie               

- 80 % kosztów 

kwalifikowa-

nych 

7 
„Przebudowa drogi                      

w Chrabkowie” 
80 918,74 0,00 80 918,74 

odcinek dł. 116m; 

nawierzchnia jezdni z 

mieszanek mineralno–

bitumicznych grysowo-

żwirowych – warstwa 

wiążąca asfaltowa - gr. 3 

cm, warstwa  ścieralna gr. 

3 cm, pobocza 

obustronne, wykonanie 

zjazdów indywidualnych 
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Lp Nazwa zadania 

Kwota 

wydatku 

[zł] 

Dotacja 

[zł] 

Wkład 

własny 

[zł] 

Zakres wykonanych robót 

Nazwa 

programu 

dofinansowania 

INWESTYCJE – ROBOTY BUDOWLANE 

8 

Chodnik na ul. 

Grodziskowej od 

skrzyżowania                       

z ul. 7 Źródeł w ramach 

zadania p.n.: „Budowa 

ulicy Grodziskowej 

w Pińczowie” 

29 902,51 0,00 29 902,51 

odcinek dł. 76m; 

chodnik z betonowej 

kostki brukowej gr. 8 cm, 

szer. 2m plus obrzeże 

betonowe 30x8cm, na 

podbudowie z kruszywa 

- 

9 
Budowa chodnika na                    

ul. Zachodniej 
19 990,78 0,00 19 990,78 

odcinek dł. 66m; 

chodnik   z betonowej 

kostki brukowej gr. 8 cm, 

szer. 2m plus obrzeże 

betonowe 30x8cm, na 

podbudowie z kruszywa 

- 

10 

„Rozbudowa  ulicy 

Przemysłowej                       

w Pińczowie”                      

(w trakcie realizacji) 

2 021 511,52 

wydatko- 

wane                     

w 2021 roku 

 

2 021 511,52 

(3124373,06  

-całkowita 

dotacja) 

0,00  odcinek dł. 917m 

z Rządowego 

Funduszu 

Inwestycji 

Lokalnych 
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Lp Nazwa zadania 

Kwota 

wydatku 

[zł] 

Dotacja 

[zł] 

Wkład 

własny 

[zł] 

Zakres wykonanych robót 

Nazwa 

programu 

dofinansowania 

INWESTYCJE – ROBOTY BUDOWLANE 

11 

Dokumentacja projektowa 

dla zadań: 

- „Przebudowa drogi                   

w miejscowości 

Grochowiska” 

- „Budowa ulicy 

Grodziskowej                          

w Pińczowie” 

- „Budowa ulicy Piaskowej 

w Pińczowie” 

-„Rozbudowa ulicy 

Przemysłowej                           

w Pińczowie” 

- „Rozbudowa drogi 

gminnej w miejscowości 

Szczypiec nr 365084T” 

- „Przebudowa dróg                  

w miejscowości Winiary” 

198 005,40 0,00 198 005,40 Dokumentacja projektowa - 

ŁĄCZNE WYDATKI 

INWESTYCYJNE 
3 386 491,43 2 727 692,22 658 799,21   
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Zestawienie zrealizowanych inwestycji w ramach funduszu sołeckiego 

w 2021 roku 

 

L.p. Nazwa zadania 
Realizująca 

zadanie 

Grupa 

wydatków 

Kwota 

wykonanie 

[zł] 

Sołectwo Aleksandrów 

1. Budowa siłowni zewnętrznej 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 2 000,00 

2. Remont drogi gminnej 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 10 400,55 

Sołectwo Bogucice Pierwsze 

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 19 999,03 

2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 10 016,53 

Sołectwo Bogucice Drugie 

  1. 
Przebudowa świetlicy wiejskiej                               

w miejscowości Bogucice Pierwsze 

Gmina 

Pińczów 
majątkowe 20 443,10 

Sołectwo Borków   

1. Budowa altany 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 11 549,49 

Sołectwo Brzeście 

1. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 33 660,81 

 Sołectwo Bugaj 

1. Budowa oświetlenia ulicznego 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 9 650,00 

Sołectwo Byczów     

1. Przebudowa budynku wiejskiego - świetlica 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 11 481,45 

Sołectwo Chrabków 

1. Budowa oświetlenia ulicznego 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 13 092,12 
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L.p. Nazwa zadania 
Realizująca 

zadanie 

Grupa 

wydatków 

Kwota 

wykonanie 

[zł] 

Sołectwo Chruścice 

1. Doposażenie placu zabaw 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 2 300,00 

2. Wyposażenie Remizy OSP 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 7 945,84 

3. Remont schodów do remizy OSP 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 7 999,99 

Sołectwo Chwałowice 

1. Budowa świetlicy wiejskiej 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 11 657,09 

Sołectwo Gacki 

1 Budowa miejsca rekreacji 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 11 152,66 

Sołectwo Grochowiska 

1. Odwodnienie drogi gminnej 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 9 858,45 

Sołectwo Kopernia 

1. Rozbudowa Remizy OSP 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 20 090,37 

2. Wyposażenie Remizy OSP 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 2 000,00 

Sołectwo Kowala 

1. Przebudowa Remizy OSP 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 17 444,21 

Sołectwo Kozubów 

1. Remont drogi gminnej 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 24 454,74 

Sołectwo Krzyżanowice Dolne 

1. Budowa drogi wraz z parkingiem 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 14 994,41 
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L.p. Nazwa zadania 
Realizująca 

zadanie 

Grupa 

wydatków 

Kwota 

wykonanie 

[zł] 

Sołectwo Krzyżanowice Średnie 

1. Remont drogi gminnej 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 15 802,22 

Sołectwo Leszcze 

1.  Budowa oświetlenia ulicznego 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 23 185,50 

Sołectwo Marzęcin 

1. Remont Remizy OSP 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 9 744,13 

2. Wyposażenie Remizy OSP 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 9 785,13 

Sołectwo Młodzawy Duże 

1. Przebudowa Remizy OSP 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 32 945,48 

Sołectwo Młodzawy Małe 

1. Remont drogi gminnej 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 14 645,97 

Sołectwo Mozgawa 

1 Budowa oświetlenia ulicznego 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 15 860,85 

Sołectwo Orkanów 

1. Budowa świetlicy wiejskiej 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 13 347,14 

Sołectwo Pasturka 

1. Przebudowa drogi w Pasturce 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 28 594,99 

Sołectwo Podłęże 

1. Budowa oświetlenia ulicznego 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 17 202,58 

2. Wyposażenie altany 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 2 999,85 
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L.p. Nazwa zadania 
Realizująca 

zadanie 

Grupa 

wydatków 

Kwota 

wykonanie 

[zł] 

Sołectwo Sadek 

1. Wykonanie co. w świetlicy 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 16 261,55 

Sołectwo Skowronno Dolne 

1. Ogrodzenie terenu Remizy OSP 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 18 290,00 

Sołectwo Skowronno Górne 

1. Zakup i montaż wiaty przystankowej 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 10 974,68 

2. Doposażenie placu zabaw 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 2 500,00 

Sołectwo  Skrzypiów 

1. Budowa altany z grillem 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 12 899,99 

2 Budowa siłowni zewnętrznej 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 11 400,00 

Sołectwo Szarbków 

1. 
Zmiana przeznaczenia budynku na potrzeby 

świetlicy wiejskiej 

Gmina 

Pińczów 
majątkowe 14 790,00 

Sołectwo Szczypiec 

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 8 549,98 

2. Remont drogi gminnej 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 1 499,89 

3 Remont komina świetlicy wiejskiej 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 2 890,00 

Sołectwo Uników 

1.  Remont świetlicy wiejskiej 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 10 000,00 

2. Pogłębienie zbiornika wodnego 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 4 500,00 

3. Monitoring świetlicy wiejskiej 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 5 902,00 
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L.p. Nazwa zadania 
Realizująca 

zadanie 

Grupa 

wydatków 

Kwota 

wykonanie 

[zł] 

Sołectwo Winiary  

1. Ogrodzenie Remizy OSP 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 5 450,35 

2. Budowa oświetlenia ulicznego 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 12 000,00 

Sołectwo Włochy 

1. Budowa placu zabaw 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 16 989,75 

2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 1 945,00 

3. Festyn rodzinny 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 2 000,00 

Sołectwo Wola Zagojska Dolna 

1. Budowa świetlicy wiejskiej 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 18 922,53 

Sołectwo Wola Zagojska Górna 

1. 
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Wola Zagojska Dolna 

Gmina 

Pińczów 
majątkowe 14 360,25 

Sołectwo Zagorzyce 

1. Remont drogi gminnej 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 17 227,91 

Sołectwo Nowa Zagość 

1. Remont drogi gminnej 
Gmina 

Pińczów 
bieżące 14 807,86 

Sołectwo Stara Zagość 

1. Budowa oświetlenia ulicznego 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 10 764,96 

2. Utwardzenie terenu Remizy OSP 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 12 000,00 

Sołectwo Zakrzów 

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 16 255,33 
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L.p. Nazwa zadania 
Realizująca 

zadanie 

Grupa 

wydatków 

Kwota 

wykonanie 

[zł] 

Sołectwo Zawarża  

1. Budowa placu zabaw 
Gmina 

Pińczów 
majątkowe 13 253,35 

Razem  732740,06 

 
 

Przykładowe inwestycje zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego                           

w 2021 roku 

 

Budowa oświetlenia ulicznego 

        

 

Ogrodzenie Remizy OSP 
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 Pogłębienie zbiornika wodnego                  Budowa miejsca rekreacji 

               

 

Utwardzenie terenu Remizy OSP 
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10. POLITYKA SPOŁECZNA 

 

10.1 Działania realizowane w ramach Miejsko - Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pińczowie 

 

 

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny  

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie  

w warunkach odpowiadających godności człowieka; podejmuje również działania 

zmierzające  do życiowego usamodzielnienia się rodzin i osób oraz ich integracji ze 

środowiskiem. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać 

uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy 

społecznej.  

Działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  finansowana jest: 

▪ ze środków budżetu gminy, 

▪ ze środków budżetu państwa, 

▪ ze środków pozabudżetowych. 

 Ośrodek poza zadaniami wynikających z ustawy o pomocy społecznej realizuje 

także  zadania wynikające z wielu innych ustaw np. ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 

alimentacyjnej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie.  

W 2021  roku Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował środkami w kwocie 

ogółem: 31 730 378,96 zł  w  tym  na:  

▪ zadania zlecone  - 26 583 064,64 zł 

▪ dotacja do zadań własnych - 1 088 854,73 zł 

▪ zadania własne - 3 645 725,45 zł 

▪ środki unijne „Nowe otwarcie”- 298 379,32 zł 

▪ między innymi :  
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▪ świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz Fundusz Alimentacyjny -  8 386 

089,09 zł                        

▪ dodatki mieszkaniowe - 302 792,16 zł 

▪ odpłatność gminy za pobyt w DPS - 1 061 899,87 zł 

▪ świadczenia wychowawcze - 17 876 446,91 zł 

▪ środki z Funduszu Pracy - 2000,00 zł 

▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

- "Czyste Powietrze" - 4 625,00 zł 

▪ Program Wieloletni "Senior+" - 62 900,00 zł 

▪ środki własne  Projekt " Nowe otwarcie"- 44 829,82 zł 

Dział Pomocy Środowiskowej 
 
 Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy przede wszystkim prowadzenie 

postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej. 

Podstawowym narzędziem diagnozy, pozwalającym na określenie sytuacji materialno-

bytowej oraz zidentyfikowanie problemów występujących w rodzinie są: wywiady 

środowiskowe, alimentacyjne, na rzecz innych instytucji  opinie, karty informacyjne. 

Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest podstawą do przyznania 

świadczeń pieniężnych oraz usług pomocy społecznej przyznawanych w trybie 

postępowania administracyjnego (domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, usługi 

opiekuńcze itp. 

▪ Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy: prowadzenie pracy 

socjalnej mającej na celu pomoc osobom/rodzinom we wzmocnieniu ich 

potencjału, zdolności i kompetencji życiowych, niezbędnych do poprawy ich 

sytuacji życiowej; 

▪ identyfikacja zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz 

kwalifikowanie do tych świadczeń; 

▪ wydawanie decyzji administracyjnych. 

Podstawowym warunkiem zmiany sytuacji rodziny jest współpraca jej członków  

z pracownikiem socjalnym. Poza wyżej podanymi formami pomocy nie można 

zapomnieć o priorytetowym zadaniu Ośrodka tj świadczeniu pracy socjalnej jaką 

wykonują pracownicy socjalni.  
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W ramach tej pracy wykonywane jest  między innymi poradnictwo, wsparcie 

klientów OPS w trudnościach życia codziennego, pomoc w załatwianiu różnych spraw 

urzędowych. Praca socjalna polega przede wszystkim na wspieraniu osób  

i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. 

 

 
Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 

 

 

Liczba świadczeniobiorców 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gmina 708 653 607 563 518 439 

Powiat 278 259 238 224 209 163 

Województwo  
(średnia) 

654 590 540 496 447 382 

 

Świadczenia rodzinne 

 Ośrodek realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych od dnia 1 maja 

2004r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o  świadczeniach 

rodzinnych, zadania wynikające z mocy ustawy w/w o FA ośrodek w dalszym ciągu 

realizuje sprawy zaliczki alimentacyjnej oraz egzekucje należności z tytułu wypłacenia 

zaliczki alimentacyjnej aż do ich zaspokojenia z ustawy z dnia 7 września 2007r. 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia te udzielane są od 

miesiąca, w którym został złożony wniosek z kompletem dokumentów na okres 

zasiłkowy lub na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności. 

Rodzaje świadczeń 

▪ Zasiłek rodzinny oraz 7 dodatków do zasiłku rodzinnego, 

▪ Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne,   

specjalny zasiłek opiekuńczy  oraz zasiłek dla opiekuna, 

▪ Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  przysługuje, jeżeli 

miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie za rok poprzedzający 

okres składania wniosku nie przekracza 1922,00 zł, 
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▪ Świadczenie rodzicielskie, 

▪ Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

▪ Świadczenie wychowawcze. 

 

Fundusz alimentacyjny 

           MGOPS w Pińczowie od 1 października 2008r. realizuje zadania wynikające  

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

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okres świadczeniowy 

trwający od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Zastąpił 

on realizowaną zaliczkę alimentacyjną.  Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego składa się w ośrodku pomocy społecznej  przez osoby zamieszkałe na 

terenie danej gminy. W 2021 r. Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Pińczowie realizując zadania funduszu alimentacyjnego przyjął i rozpatrzył 78 

wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie 

których wydał 91 decyzje administracyjne  (przyznające i zmieniające) 

 Dodatki mieszkaniowe 

Do zadań OPS należy też przyznawanie dodatków mieszkaniowych   

i energetyczny. Zasady i tryb przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych  

reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. W okresie od 

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przyznano i wypłacono 1 676  dodatków na kwotę : 302 

79216 zł tj. miesięcznie średnio dla 140 rodzin. 

 Zespół Interdyscyplinarny 

 Z dniem 26 stycznia 2011r. zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi  

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pińczów został 

powołany i funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, składający się  z przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych 

działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. Zespół realizuje także działania, 

określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie. W 2021 pomocą zostało objętych 73 rodzin. Zadaniem 

Zespołu jest wdrożenie systemu przepływu informacji oraz reagowanie na 

zdiagnozowane problemy społeczne, w tym w szczególności przejawy przemocy 

domowej, demoralizacji nieletnich, zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich oraz 
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zintegrowanie działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie. W celu 

rozwiązywania problemów indywidualnych danej rodziny związanych z wystąpieniem 

przemocy tworzy się grupy robocze, w których skład wchodzą specjaliści z różnych 

dziedzin. Spotkania grup roboczych odbywają się systematycznie w tut. Ośrodku. 

Asystent rodziny 

 Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. W związku z ustawą zadaniem gminy jest opracowanie 

programu mającego na celu wspieranie rodziny przeżywającej trudności  

w opiekowaniu i wychowaniu dzieci oraz skuteczną ochronę małoletnich dzieci. 

W związku z powyższym zatrudniono asystenta, który współpracuje z rodziną 

poprzez udzielanie im pomocy w poprawie sytuacji życiowej w rozwiązywaniu 

problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi . Do zadań 

asystenta należy także: motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy, podejmowanie 

działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, sporządzanie, na 

wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, oraz inne wynikające z realizacji ustawy.  

W roku 2021 w MGOPS w Pińczowie zatrudniony był jeden asystent, którzy 

współpracowali z 19 rodzinami.  

Punkt świetlicowy przy MGOPS w Pińczowie 

Punkt świetlicowy jako placówka wsparcia dziennego działający przy MGOPS w 

Pińczowie zapewnia opiekę dzieciom w wieku szkolnym pochodzącym z rodzin 

niepełnych, rozbitych, niezaradnych dotkniętych problemem alkoholowym lub 

niezamożnych czy też potrzebujących wsparcia w opiece nad dziećmi. Placówka 

zapewnia pomoc w nauce, opiekę i zagospodarowanie czasu po szkole, organizację 

wypoczynku letniego , zaszczepienie i rozwój zainteresowań , pomoc wychowawczą 

 i rozrywkę oraz daje możliwość bezpiecznej zabawy, integracji z rówieśnikami i wiary                      

w siebie.  Działalność punktu świetlicowego, wpisuje się w szeroki zakres działań gminy 

mających na celu wsparcie rodziny ukierunkowane m.in. na rozwój moralny, 

intelektualny i społeczny dzieci oraz na wyrównanie szans (w szkole, w grupie 

społecznej). Od dwóch lat działalność wielu placówek i instytucji zdeterminowana jest 

panującą pandemią. W 2021 r. punkt świetlicowy dostosowywał swoje działania do 
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obowiązujących przepisów i obostrzeń covidowych. W czasie nauki zdalnej dzieci mogły 

w niej uczestniczyć będąc w świetlicy, co motywowało je do pracy, na bieżąco odrabiały 

lekcje, otrzymywały pomoc w razie niezrozumienia lub trudności z materiałem 

szkolnym, wykonywały z pomocą opiekuna prace plastyczno - techniczne oraz zadania 

z informatyki.  

Dzieci brały  udział w projekcie realizowanym przez Fundację Eko Rozwój 

Ponidzia w ramach zadania pn. " Przyjemnie z pożytecznym”. Zajęcia odbywały się  

w klubie jeździeckim Antoniego Chmielarskiego , gdzie dzieci miały możliwość jazdy 

konnej pod okiem instruktorów. Dzięki wsparciu Pana Burmistrza mogliśmy 

zorganizować półkolonie letnie, które odbyły się w sierpniu 2021 w klubie wodnym KON 

TIKI. Dzieci mogły także bezpłatnie  uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych 

organizowanych na terenie naszego miasta; w 2021 r. kilkukrotnie zwiedziliśmy 

aktualne wystawy malarstwa, grafiki i fotografii w PSCK , byliśmy na kilku wystawach 

prasowych w bibliotece miejskiej (poświęconych min. Stefanowi Wyszyńskiemu, 

żołnierzom wyklętym, Konstytucji 3 Maja), zwiedziliśmy  wystawę malarstwa sakralnego 

w muzeum, 2 krotnie zwiedzaliśmy synagogę z przewodnikiem , braliśmy udział  

w konkursie plastycznym "Zabytki Ponidzia" oraz w akcji propagującej czytelnictwo 

organizowanej przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną  

pt. :"Wierszyki łamiące języki". 

 

Działalności Świetlicy Seniora przy MGOPS  

Działająca w strukturach naszej instytucji od 2019 r. Świetlica Seniora działała 

prężnie mimo panującej pandemii. Należy podkreślić , że seniorzy chętnie się szczepili  

i w pełni zaszczepionych jest ponad 90%. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Świetlica Seniora 

liczyła 265 członków. Spragnieni spotkań i kontaktów towarzyskich seniorzy mieli okazję 

do spotkania w szerszym  gronie, a także do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. 

Seniorzy chętnie i licznie brali udział we wszelkich inicjatywach podejmowanych przez 

zaprzyjaźnione instytucje, z którymi współpracuje nasza świetlica ( SZOZ, PSCK, 

Biblioteka miejska, Muzeum, UMi G Pińczów, Gminna Rada Seniorów).  
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Wszelkie działania i inicjatywy wspierane są przez władze gminy w osobie  

p. burmistrza i pani wiceburmistrz.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Działalności Klubu Senior+ w Gackach                                                  

 

Głównym celem działalności Klubu Senior + w Gackach jest minimalizacja 

obszarów wykluczenia społecznego. Realizowane jest to między innymi  poprzez   

rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz  organizację im  spędzania czasu wolnego  

w celu pobudzania i rozwijania ich zainteresowań. Na ten cel w ramach Programu 

Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025. Edycja 2021. Całkowita wartość wyniosła 

34909,50 zł z czego dofinansowanie ze  środków  budżety państwa wyniosło 27990,50 

zł. W dniu 29 stycznia 2021 roku - oficjalne otwarcie Klubu Senior+ w Gackach. 

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku w związku z  sytuacją 

epidemiologiczną i zagrożeniem  rozprzestrzenia się  koronawirusa  SARS-COV-2 

prowadzenie zajęć klubowych było znacznie utrudnione . Niemniej jednak w tym 

trudnym dla wszystkich okresie izolacji i ograniczeń związanych z pandemią  Klub 

Senior + działał prężnie m.in.: 

▪ Warsztaty Artystyczne oraz Międzypokoleniowe  Warsztaty Kulinarne 

▪ Promocja działalności i tworzenie wizerunku Klubu poprzez potkania  

z miejscowymi przedsiębiorcami, zwierzchnikami i władzami oraz relacjonowanie 

podjętych działań na portalu społecznościowym facebooku - Klub Senior 

Osiedle Gacki 
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▪ warsztaty artystyczne i międzypokoleniowe warsztaty kulinarne 

▪ czytanie Narodowe " Moralności pani Dulskiej"      

▪ wyjazd  integracyjny do Sandomierza 

▪ SENIORALIA 2021 - udział klubowiczów w święcie seniora w Tokarni 

▪ odporność Seniora - spotkanie z zakresu ziołolecznictwa 

▪ robimy bombki - zajęcia artystyczne 

▪ klubowe obchody DNIA SENIORA - spotkanie seniorów z zaproszonymi  

▪ gośćmi i Władzami Miasta i Gminy 

▪ WIGILIA 2021 i wiele innych. 

 

 

Dodatkowe działania 

 

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie w dniu 31 grudnia 

2021  roku zakończył  realizację projektu pn. „ Nowe Otwarcie” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 EFS.  

Na realizację projektu w 2021 roku  przeznaczono łącznie kwotę 343 209, 14 zł  

w tym wkład własny w kwocie 44 829, 82 zł.   

Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej i zawodowej. Poprzez 

aktywną integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przez 

wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Co pomogło podnieść możliwości  i szanse na 

rynku pracy dla 34 osób, które wzięły udział w projekcie i zostały objęte kompleksowym 

wsparciem. W ramach projektu PU  mieli okazje skorzystać z bezpłatnych form 
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aktywnej integracji, a w szczególności z : treningów, warsztatów, doradztwa, szkoleń,  

a także staży. Zostało podpisane 34 kontrakty socjalne z UP. 

W 2021 trwała kontynuacja projektu i dalej realizowano zrealizowano 

poszczególne działania oraz cele:   

▪ kontynuowano kontrakty socjalne z 28 Uczestnikami Projektu 

▪ 15 UP ukończyło kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych + Siostra 

PCK + Pierwsza pomoc przedmedyczna”    

▪ 9 UP odbyło staże zawodowe 

▪ 5 UP  podjęło zatrudnienie 

Dzięki kompleksowym działaniom Projektu, spośród wszystkich uczestników 29 

UP zdobyło kwalifikacje zawodowe oraz praktyczne doświadczenie zawodowe oraz 34 

UP nabyło kompetencje.  Zyskując tym samym swoje miejsce na obecnym rynku pracy. 

Zapewnienie kompleksowego wsparcia UP przyczyniło się do podniesienia kwalifikacji, 

zmiany jakości życia, a tym samym podniesienia standardu oraz wiary we własne 

możliwości. 
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10.2 Gminny  Program Wspierania Rodziny  

 

Gminny program jest opracowywany na okres 3 lat, obecnie obowiązuje uchwała  

nr III/20/2018 z dnia 05.12.2019r.  obejmująca lata 2019-2021. 

 Głównym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny  jest utworzenie 

spójnego systemu wsparcia dzieci i  rodzin przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności 

do prawidłowego wypełniania tych funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie 

pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania 

rodzin jest największym zyskiem dla społeczności lokalnej, w każdej sferze życia.  

Działania z zakresu pomocy rodzinie są realizowane przez Miejsko - Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie.  

W 2021r.  w ramach realizacji programu w strukturze M-GOPS:     

▪ Działał Punkt Środowiskowy, który współpracuje z rodzicami, opiekunami 

dziecka, placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a przede wszystkim 

zajmuje się bezpośrednią indywidualną pracą z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych; 

▪ Był zatrudniony 1 asystent rodziny, którego praca polega na aktywnym 

wspieraniu rodziny, reagowaniu na sygnały wskazujące na powstawanie  

w rodzinie problemów związanych z jej prawidłowym funkcjonowaniem. Asystent 

rodziny współpracuje między innymi  z  pracownikami socjalnymi, pedagogami 

szkolnymi, policją, pielęgniarkami środowiskowymi i kuratorami.  Głównym  

celem asystenta rodziny jest osiągnięcie podstawowego poziomu stabilności 

życiowej w rodzinie.  W 2021r.  asystent   rodziny współpracował  

z 17 rodzinami. Z ośmioma  rodzinami zakończono współpracę, natomiast 

pomocą asystenta objęto trzy nowe rodziny. Rodziny  objęte wsparciem 

asystentów charakteryzowały się niskimi umiejętnościami opiekuńczo-

wychowawczymi, bezrobociem, uzależnieniami, przewlekłymi chorobami, 

niepełnosprawnością, problemami z dziećmi w różnym wieku;   

▪ Działał Zespół Interdyscyplinarny, który zajmuje się problemem przemocy  

w rodzinie na terenie gminy. Wśród swoich członków skupia przedstawicieli 

instytucji działających na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku.   
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10.3 Działalność  Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

Do zadań Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Pińczowie należy m.in. kierowanie osób nadużywających alkoholu na badanie przez 

biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu 

leczniczego. 

 

 

 

 

 

 

Rok 2019 2020 2021 

Liczba wniosków skierowanych przez  
M-GKRPA do Sądu Rejonowego  o ustalenie 
faktycznego stanu odnośnie uzależnienia od 
alkoholu i poddania obowiązkowi leczenia. 

26 6 19 

 

Dla potrzeb Komisji wydano 14 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

Zgodnie z art. 12 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości Rada Gminy ustala  

w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie gminy, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. Rada może ustalić ograniczenia w godzinach 

nocnej sprzedaży napojów alkoholowych.  

Rada Miejska w Pińczowie uchwaliła trzy uchwały tj. : 

▪ Uchwała Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XLVI/408/2018 z dnia 27 czerwca  

2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Miast i Gminy Pińczów 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

▪ Uchwała Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XLVI/407/2018 z dnia 27 czerwca 

 2018 roku  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pińczów, 

Rok 2019 2020 2021 

Liczba wniosków o leczenie odwykowe 
skierowanych do M-GKRPA 

40 34 39 
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▪ Uchwała  Rady Miejskiej  w Pińczowie nr XLVI/409/2018 z dnia  27 czerwca 

2018 roku  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych dla poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy 

Pińczów. 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydane po uzyskaniu 

pozytywnej opinii M-GKRPA o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z w/w uchwałami. 

Komisja  w  2021 r. wydała 4 postanowienia dotyczących zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu.  

Komisja zajmowała się również innymi sprawami, w tym: 

▪ wyborem materiałów edukacyjnych: / broszur, ulotek/ na potrzeby Komisji, szkół, 

Punktu Konsultacyjnego i całej społeczności gminnej; 

▪ doradztwem w opracowaniu planu wydatków środków finansowych na 2021r.; 

▪ projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r., realizacją Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2019-2024. 

▪ uczestniczyła w pracach zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

przemocy w Rodzinie. 
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10.4 Gminny Program dla Seniorów pn. ”Pińczowska Karta Seniora”  

 

Uchwałą Nr XLV/394/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2018r. 

został wprowadzony na terenie Gminy Pińczów gminny program dla seniorów  

pn.” Pińczowska Karta Seniora”. 

W roku 2021 złożono 11 wniosków o wydanie Pińczowskiej Karty Seniora                   

i tym samym 11 osób stało się posiadaczami Pińczowskiej Karty Seniora . Łącznie  

w gminie Pińczów wg. stanu na dzień 31.12.2021r. wydano 271 Pińczowskich Kart 

Seniora . 

Posiadanie Pińczowskiej Karty Seniora uprawnia do: 

▪ 30% zniżki dla seniorów na korzystanie z oferty (z zajęć odpłatnych 

prowadzonych w PSCK) i na udział w wydarzeniach (w tym: koncertach, 

wystawach, projekcjach filmów itp.) organizowanych przez Pińczowskie 

Samorządowe Centrum Kultury, 

▪ 30% zniżki dla seniorów na korzystanie z wstępu do Muzeum oraz Synagogi  

i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Regionalne  

w Pińczowie, 

▪ 30% zniżki w opłacie dla seniorów za bilety, karnety na Pływalnię Miejską  

w Pińczowie, 

▪ 30% zniżki dla seniorów w odpłatności za lekcje nauki pływania (indywidualne  

i grupowe) organizowane przez Pływalnię Miejską w Pińczowie, 

▪ innych ulg, rabatów, upustów oferowanych przez podmioty, które przystąpią do 

Programu na podstawie deklaracji złożonej do kancelarii Urzędu Miejskiego  

w Pińczowie i zaakceptowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. 
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie: 

▪ ze zniżek na bilety ulgowe z pływalni skorzystało 3 posiadaczy Pińczowskiej 

Karty Seniora 17 razy (kwota zniżki:  37,65 zł), 

▪ ze zniżek na karnet skorzystało 5 posiadaczy Pińczowskiej Karty Seniora 7 razy 

(łącznie udzielono zniżek na kwotę 411,60 zł), 

▪ łączna kwota udzielonych zniżek w 2021 r. - to 449,25 zł, 

Suma zniżek za I kwartał (I-III) - w związku z panującą pandemią wirusa  

SARS-COV 2  oraz związanymi z tym obostrzeniami MOSIR nie poniosło żadnych 

kosztów realizacji Gminnego Programu dla seniora. 

Suma zniżek za II kwartał (IV-VI) - w związku z panującą pandemią wirusa  

SARS-COV 2  oraz związanymi z tym obostrzeniami MOSIR nie poniosło żadnych 

kosztów realizacji Gminnego Programu dla seniora 

Wykaz zaakceptowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów deklaracji 
przystąpienia do gminnego programu dla seniorów  pn.” Pińczowska Karta Seniora” 

Lp. 

Nazwa i adres 
przedsiębiorcy/instytucji 
deklarujących udział w 

Programie 

Data 
złożenia 

deklaracji 
Nazwa uprawnienia % zniżki 

1. 

Audiofon Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. K 

53-014 Wrocław, ul. Aliancka 6, 
28-400 Pińczów, ul. Batalionów 

Chłopskich 33 

13.07.2018 r. 

Bezpłatna diagnostyka 
słuchu i konsultacja 
audioprotetyczna; 

Bezpłatne 
dopasowanie  

i wypożyczenie 
aparatów; 

Pięcioletnia bezpłatna 
opieka 

audioprotetyczna  
i przeglądy aparatów; 
Zakup baterii, filtrów  

i akcesoriów 
pielęgnacyjnych 

25 

2. 

Dormed Medical SPA 
Klinika Zdrowia i Urody 

dr n. med. Dorota Sagan 
ul. Rokosza 5, 

28-100 Busko- Zdrój 

11.10.2019 r. 

Usuwanie odcisków 30 

Leczenie wrastających 
paznokci 

30 

Klamry na wrastające 
paznokcie 

30 
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Suma zniżek za III kwartał (VII-IX) -  kwota 222,00 zł 

Suma zniżek za IV kwartał (X-XII) -  kwota 227,25 zł 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury: 

▪ łączna kwota udzielonych zniżek na zajęcia, koncerty w Pińczowskim 

Samorządowym Centrum Kultury to 439,50 złotych, 

▪ aerobik - ze zniżki skorzystało 7 osób na kwotę 345,00 zł, 

▪ bilety wstępu na spektakl TCF- 5 osób skorzystało ze zniżki na kwotę 22,50 zł, 

▪ bilety Zaduszki Jazzowe - 2 osoby skorzystały ze zniżki na kwotę 72,00 zł. 

Suma zniżek za I kwartał (I-III) - w związku z panującą pandemią wirusa  

SARS-COV 2  oraz związanymi z tym obostrzeniami PSCK nie poniosło żadnych 

kosztów realizacji Gminnego Programu dla seniora „ Pińczowska Karta Seniora”. 

Suma zniżek za II kwartał (IV-VI) -  kwota 30,00 zł 

Suma zniżek za III kwartał (VII-IX) -  kwota 145,50 zł 

Suma zniżek za IV kwartał (X-XII) -  kwota 264,00 zł 

Wyjaśnienia: 

- aerobik - 1 osoba mogła kupić więcej niż 1 karnet . Karnet obowiązuje na 10 godzin 

zajęć, po wyczerpaniu osoby dokupują kolejne karnety. 

Muzeum 

W 2021r. posiadacze Pińczowskiej Karty Seniora nie korzystali ze zniżki na 

wstęp do Muzeum i Synagogi.  

Pińczowska Karta Seniora to dokument upoważniający jej posiadacza do 

różnorodnych zniżek. Ubiegać się mogą o nią osoby, które w chwili obecnej mają 

ukończone 60 lat,  są emerytem / rencistą  i zamieszkują  w Gminie Pińczów pod 

wskazanym we wniosku adresem.  

 Wyrobienie Pińczowskiej Karty Seniora jest bezpłatne. "Pińczowska Karta Seniora" 

ważna jest bezterminowo. Karta wydawana jest w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, aby 

ją otrzymać należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.  

 

W związku z panującą w 2021 r. pandemią COVID-19 placówki ograniczyły 

swoje funkcjonowanie , w związku z tym, nie było możliwości w pełni skorzystać  

z oferty w w/w placówkach. 
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10.5 Rada ds. Rodziny przy Burmistrzu Miasta i Gminy Pińczów  

 

Rada ds. Rodziny  powstała w 2003 roku.  Do zadań Rady należy pomoc 

rodzinom  będącym w trudnej sytuacji życiowej.   

 Rada realizuje  program  OPL pomocy  żywnościowej dla najuboższych  rodzin  - 

współpracując z Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim i  Miejsko - Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pińczowie oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów.  

Od stycznia do lipca 2021r. był prowadzimy program żywnościowy                               

dla 400 osób (OPL). Otrzymaliśmy następujące produkty: mleko, cukier, groszek                

z  marchewką,  konserwy wieprzowe,  kabanosy wieprzowe, miód nektarowy, pasztet 

wieprzowy, makaron, olej, buraczki, wiórki, gołąbki w sosie pomidorowym,  ser żółty, ryż  

biały, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, szynka drobiowa, herbatniki maślane, 

fasola biała, makaron  kukurydziany o wartości ok. 89.000,00 zł. 

Zorganizowane były  „warsztaty dietetyczne” w formie zdalnej -  zasady 

zdrowego żywienia oraz  „o niemarnowaniu żywności”  dla osób, które  korzystają             

z programu żywnościowego.  Otrzymywaliśmy   również  produkty żywnościowe                   

z „Biedronki”  przez okres trzech miesięcy.   

Odbyła się  po raz kolejny Wigilia dla osób odrzuconych, nadużywających 

alkoholu oraz ludzi samotnych z terenu Miasta i Gminy Pińczów – uczestniczyło                        

w niej 65 osób. Organizacja Wigilii  była inna niż w poprzednich latach z uwagi na reżim 

sanitarny w związku z COVID-19.  

Przed  Bożym Narodzeniem  zorganizowano zbiórkę żywności   i  produktów 

chemicznych nazwaną  „Koszem dla najuboższych” – udało się przygotować                       

23 paczki  dla 48 osób. 

Rada utrzymuje stałą  współpracę  z Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów                

i M-GOPS w Pińczowie.   

Członkowie Rady pracują charytatywnie, Rada nie posiada własnych funduszy.  
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10.6 Program współpracy Gminy Pińczów z organizacjami 

pozarządowymi  

 

Przyjęty Uchwałą Nr XXIV/252/2020 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 

listopada 2020r. „Program współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata         

2021-2025” określił zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego. Mieszczą się w nim zadania  

z zakresów: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i  patologiom społecznym, Ochrona i promocja zdrowia w tym 

działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

W 2021 roku Gmina Pińczów zleciła realizację zadań publicznych w trybie 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

za kwotę 201 000,00 zł w trybie otwartych konkursów ofert organizacji pozarządowej 

lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zleciła 5 organizacjom 

pozarządowym, organizację i realizację zadań publicznych. Zawarto z tymi podmiotami 

6 umów, w tym 2 na wspieranie realizacji zadań publicznych  i 4 na powierzenie. 

Z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeznaczono 

kwotę  34 200,00 zł. 

Gmina Pińczów zleciła 5 organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych. 

Zawarto z tymi podmiotami 4 umowę  na powierzenie zadań i 1 na wspieranie.  

Organizacje pozarządowe wniosły wkład w realizację poszczególnych projektów. 

Z jednej strony było to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki 

finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy. 

Organizacje pozarządowe na realizację zadań pozyskiwały środki finansowe od 

sponsorów prywatnych. W przedsięwzięciach zrealizowanych w 2021 roku 

uczestniczyły dzieci i młodzież szkół podstawowych  z terenu Gminy Pińczów, jak 

również osoby dorosłe.  
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Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali   

i nieruchomości gminnych na preferencyjnych warunkach. 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie udzielali wsparcia organizacyjnego, 

merytorycznego w szczególności poradnictwa i doradztwa, koordynowania wspólnych 

działań i przedsięwzięć. Zajmowali się obsługą konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych, udostępnianiem niezbędnych formularzy oraz udzielaniu instruktażu na 

temat ich wypełniania. Przeprowadzano  konsultacje dotyczące procedury ubiegania się 

i rozliczania dofinansowania zadań publicznych ze środków pochodzących z budżetu 

Gminy Pińczów oraz innych źródeł, udzielaniem pomocy w nawiązaniu kontaktów  

z organizacjami społecznymi, wspieraniem akcji promującej przekazanie 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych organizacjom pozarządowym, udzielanie 

rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o środki 

finansowe z innych źródeł. 

Wykaz organizacji, które otrzymały dotację w 2021 roku: 

 

▪ WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 

Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród  społeczności 

lokalnej Gminy  Pińczów oraz  promocja  regionu  na  arenie  krajowej  

i międzynarodowej w dyscyplinie sportowej – piłka nożna: 

- prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,  

- uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym: miejskim, gminnym, 

regionalnym, wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym, 

- organizacja imprez sportowych. 

Towarzystwo Sportowe 1946 NIDA - Stowarzyszenie w Pińczowie,  

ul. Pałęki 26, 28-400 Pińczów - 82.000,00 zł. 

Zadanie realizowano w okresie od 11.03.2021 r do 31.12.2021 r.  

Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów transportu, wyżywienie, środków 

piorących, ekwiwalent za pranie, koszty sędziowskie, wynajem sanitariatów, 

wynajem bazy treningowej. 

 

 

 



 

 

  156 

 

LOK Stowarzyszenie, Biuro świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego,  

ul. Legnicka 1, 25-328 Kielce - 4.000,00 zł 

Zadanie realizowano w okresie od 10.04.2021 r do 08.07.2021 r. 

Dotację przeznaczono na zakup nagród.  

Stowarzyszenie Klub Wodny Kon-Tiki, ul. Pałęki 28, 28-400 Pińczów -  

4.000,00 zł 

Zadanie realizowano w okresie od 10.07.2021r do 31.07. 2021 r. 

Dotację przeznaczono na zakup strojów i sprzętu sportowego, zakup paliwa, 

ubezpieczenie uczestników, poczęstunek. 

 

▪ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 

Nazwa zadania:  Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci 

 i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe propagujące zdrowy styl 

życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek:  

- prowadzenie sekcji piłki nożnej, 

- udział w turniejach, meczach i innych imprezach sportowych na terenie gminy, 

regionu i kraju, 

- organizacja lokalnych imprez sportowych. 

Towarzystwo Sportowe 1946 NIDA - Stowarzyszenie w Pińczowie, ul. Pałęki 

26, 28-400 Pińczów - 67 000,00 zł                   

Dotacja przeznaczona została na prowadzenie zajęć piłkarskich piłki nożnej, 

udział  w turniejach i innych imprezach sportowych na terenie gminy, regionu  

i kraju, organizację lokalnych imprez sportowych - meczy.  

Zadanie zrealizowano w okresie:  11.03.2021r - 31.12.2021r  

W zajęciach sportowych wzięło udział 100 osób. 

 

Nazwa zadania: Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci  

i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia propagujące zdrowy styl życia bez 

alkoholu, narkotyków i innych używek, prowadzenie warsztatów, spotkań oraz 

zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży 

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce - 

40 000,00 zł 
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Zadanie realizowano w okresie 11.03.2021r - 31.12.2021r 

Dotację przeznaczono na zakup materiałów  niezbędnych do prowadzenia zajęć 

oraz  wynagrodzenie socjoterapeutów. 

W zajęciach uczestniczyło 30 podopiecznych Młodzieżowego Klubu Osiedlowego 

Wolna Strefa w Podłężu.         

Stowarzyszenie Klub Wodny Kon-Tiki, ul. Pałęki 28, 28-400 Pińczów -  

5.000,00 zł 

Zadanie realizowano w okresie od 10.07.2021r do 31.07. 2021 r. 

Dotację przeznaczono na ubezpieczenie uczestników, zakup materiałów  

i sprzętu sportowego, zakup paliwa, poczęstunek. 

 

Nazwa zadania: Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci  

i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe propagujące zdrowy styl 

życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek : prowadzenie zajęć nauki jazdy 

konnej. 

Fundacja „Ekorozwój Ponidzia” - 3 000,00 zł.  

Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników zajęć, 

wynagrodzenia trenerów, zakup nagród dla uczestników zajęć, zakup posiłków. 

Zadanie zrealizowano w okresie 09.04.2021r - 28.05.2021r.  

W zajęciach wzięło udział 12 uczestników. 

Nazwa zadania:  Gry i zabawy w nauczaniu i doskonaleniu gry w piłkę nożną dla 

dzieci w wieku 6-7 lat/skrzaty/. 

Towarzystwo Sportowe 1946 NIDA - Stowarzyszenie w Pińczowie, ul. Pałęki 

26, 28-400 Pińczów - 10 000,00 zł                   

Dotacja przeznaczona została na prowadzenie zajęć piłkarskich, zakup sprzętu 

sportowego i poczęstunek. 

Zadanie zrealizowano w okresie:  01.06.2021r - 31.07.2021r  

W zajęciach sportowych wzięło udział 30 osób. 
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Stowarzyszenie Ludowe Chata Bogucka w Bogucicach Pierwszych,  

ul. Stara Wieś 16, Bogucice Pierwsze, 28-400 Pińczów  - 7 700,00 zł.  

Dotację przeznaczono na zakup materiałów  niezbędnych do prowadzenia zajęć 

realizujących programy profilaktyczne i prozdrowotne, pokrycie transportu oraz  

wynagrodzenie instruktora.  

Zadanie realizowano w okresie 28.06.2021r - 31.08.2021 r.  

W zajęciach uczestniczyły 34 osoby. 

 

▪ OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA                       

Nazwa zadania:  Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów 

przewlekle chorych oraz nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na teranie Gminy 

Pińczów. 

Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta, ul. Sienna 5, 25-725 Kielce  - 

10 000,00 zł                  

Dotacja przeznaczona została na zakup środków medycznych i pokrycie kosztów 

usług pielęgniarskich. 

Zadanie zrealizowano w okresie:   15.11.2021r - 31.12.2021r  

 

▪ POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM  

W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH 

RODZIN I OSÓB 

Nazwa zadania:  Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie             

i dystrybucję  artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy 

Pińczów.  

Świętokrzyski Bank Żywności, ul. Aleja 3 Maja 73, 27 - 400 Ostrowiec 

Świętokrzyski - 2 500,00 zł                  

Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, 

kosztów wynagrodzenia  osób realizujących zadanie (praca magazyniera).   

Zadanie zrealizowano w okresie:    26.04.2021r. - 24.07.2021r. 

Dostarczone produkty spożywcze (w ilości 8262,85kg)  trafiły do ok. 400 osób 

mieszkańców Gminy Pińczów. 
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11. OŚWIATA 

 

Gmina   Pińczów  jest organem prowadzącym dla 6 przedszkoli publicznych,                      

5 szkół podstawowych oraz  Szkoły Muzycznej I Stopnia  w Pińczowie.  

W roku szkolnym 2021/2022 do szkół podstawowych w Gminie Pińczów uczęszcza 

1487 uczniów  (łącznie z przekazanymi do prowadzenia jednostce                                        

innej niż j.s.t. czyli w Zagości, Młodzawach,  Brześciu i szkołą niepubliczną).  

Do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pińczowie uczęszcza 98 uczniów. 

 

Do przedszkoli w Gminie Pińczów w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 548 

dzieci, a do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie                          

oraz Szkole Podstawowej Nr 2 w Pińczowie 99 dzieci. Do niepublicznych punktów 

przedszkolnych uczęszcza 73 dzieci.  

Łącznie 720 dzieci korzysta z wychowania przedszkolnego.  

Struktura szkół i przedszkoli w Gminie Pińczów 

Lp. Nazwa Placówki: Organ prowadzący 
Liczba 
dzieci 

1 

Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie : 
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pińczowie 

- Oddziały Przedszkolne 
- Szkoła Muzyczna I Stopnia w Pińczowie 

Gmina Pińczów 

 
592 
50 
98 

2 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie 

- Oddziały Przedszkolne 

 
Gmina Pińczów 

 

394 
49 

3 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogucicach : 

- Szkoła Podstawowa w Bogucicach 
- Przedszkole w Bogucicach 

 
Gmina Pińczów 

 
117 
54 

4 
Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie: 

- Szkoła Podstawowa w Kozubowie 
- Przedszkole w Kozubowie 

 
Gmina Pińczów 

 
90 
40 

5 
Zespół Placówek Oświatowych w Gackach: 

- Szkoła Podstawowa w Gackach 
- Przedszkole w Gackach 

Gmina Pińczów 
 

129 
53 

6 Przedszkole Nr 1 w Pińczowie 
 

Gmina Pińczów 
 

109 

7 
Przedszkole Nr 2 w Pińczowie 

- Oddział żłobkowy 
Gmina Pińczów 

96 
oddział 

żłobkowy  
16 

8 Przedszkole Nr 3 w Pińczowie Gmina Pińczów 125 
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Struktura szkół i przedszkoli w Gminie Pińczów 

Placówki  przekazane 1 września 2012r.  przez Gminę Pińczów 
do prowadzenia Stowarzyszeniu i Fundacji 

Lp. Nazwa Placówki: Organ prowadzący 
Liczba 
dzieci 

9 
- Szkoła Podstawowa w Młodzawach 

- Przedszkole w Młodzawach 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Młodzaw 
„Nasza Przyszłość” 

61 
30 

10 
-Szkoła Podstawowa w Brześciu 

-Przedszkole w Brześciu 
Fundacja „Ekorozwój 

Ponidzia” 
45 
23 

11 
- Szkoła Podstawowa w Zagości 

- Przedszkole w Zagości 
Fundacja „Ekorozwój 

Ponidzia” 
44 
18 

Struktura szkół i przedszkoli w Gminie Pińczów 

Placówki Niepubliczne: 

Lp. Nazwa Placówki: Organ prowadzący 
Liczba 
dzieci 

12 
Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla 

Dzieci Niepełnosprawnych „Świetlik” w Skowronnie 
Dolnym 

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom 

Niepełnosprawnym 
„Świetlik” 

24 

13 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci „Kubuś” 

w Szarbkowie 

Stowarzyszenie 
Rozwiązywania 

Problemów Lokalnych 
„Pleban” 

24 

14 
Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Złote 

Serce” 
Fundacja „Złote Serce” 25 

15 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pińczowie 

Świętokrzyskie  
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Aktywizacji 

Zawodowej i Pomocy 
Młodzieży 

15 

 

Sieć przedszkoli i  szkół podstawowych w Gminie Pińczów zabezpiecza  aktualne 

potrzeby mieszkańców.    

Rozliczenie  poniesionych wydatków na rok 2021 przedstawia się następująco: 

Łączne wydatki na oświatę, wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 

wyniosły: 33 673 628,19 zł (w tym: koszty utrzymania + dowóz + remonty + stołówki + 

emeryci + dokształcanie + pomoc materialna dla uczniów + dotacja dla szkół 

przekazanych i placówek niepublicznych + koszt  uczęszczania dzieci z Gminy Pińczów 

do przedszkoli w innych gminach).  
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Środki otrzymane w 2021r.  na oświatę wychowanie oraz edukacyjną opiekę 

wychowawczą wyniosły: 

▪ subwencja:  16 205 750,00 zł   

▪ dotacja celowa  z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne:  

735 500,00 zł  

▪ dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym:  

140 832,00 zł 

▪ dotacja na wyprawkę szkolną: 17 225,00 zł   

▪ dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych dla szkół podstawowych -197 697,94 zł 

▪ wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach w szkołach: 

477 820,28 zł   

▪ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach: 402 361,30 zł  

▪ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach: 

148 699,00 zł  

▪ dochody z najmu: 26 307,93 zł  

▪ wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z innych Gmin do przedszkoli  

i niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy 

Pińczów: 357 856,53 zł.  

Remonty   i zakup wyposażenia: 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń                                          

sportowo - rekreacyjnych jest  systematycznie monitorowany i realizowane są 

niezbędne remonty i modernizacje.  

▪ Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie:  

Usługi remontowe: 

- umocowanie skarpy przy szkole - 10.926,07 zł 

- remont ogrodzenia - 8.903,04 zł 

- malowanie pomieszczeń w szkole  - 24.601,60 zł  

- szlifowanie parkietu w szkole - 6.328,00 zł  

- remont instalacji c.o. - 20.000,00 zł 

- demontaż nagrzewnic w Sali sportowej - 7.000,00zł  
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Zakup materiałów do remontów: 

- art. malarskie do malowania sal - 2.304,07 zł 

Zakup pomocy dydaktycznych: 

- komputery (7szt.) - 4.998,00 zł 

- projektor - 1.988,00 zł 

-„laboratoria przyszłości”* -101.687,00 zł  

- monitor interaktywny -9.800,00 z 

- pomoce dydaktyczne do terapii i rewalidacji - 7.493,80 zł 

- pomoce matematyczne - 625,59 zł  

Zakup wyposażenia: 

- notebook (2szt.) - 6.956,00 zł 

- urządzenie wielofunkcyjne - 1.350,00 zł 

- monitor i drukarka laserowa - 1.410,00 zł  

- projektor - 1.600,00 zł 

- ekspres automatyczny do kawy (2 szt.) - 5.198,00 zł 

- odkurzacz karcher (2szt.) - 1.999,00 zł 

- fotel obrotowy - 320,00 zł 

- oprawa świetlna (80szt.) - 9.800,00 zł  

Razem:  235.288,17 zł 

▪ Szkoła Podstawowa Nr 2  w Pińczowie: 

Usługi remontowe: 

- konserwacja dźwigów towarowych - 7.778,87 zł 

- ułożenie płytek w salach lekcyjnych - 12.813,83 zł 

- zerwanie starych płytek i ułożenie gresu na korytarzu - 47.394,00 zł 

- malowanie korytarzy - 37.200,00 zł 

- wymiana okien w budynku szkoły - 21.390,21 zł 

Zakup materiałów do remontów: 

- klej do gresu, grunt, fugi, papier ścierny, wkręty, kleje montażowe  

16.326,94 zł  

- gres - 20.654,92 zł 

- art. do remontów - 6.864,66 zł 
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Zakup pomocy dydaktycznych: 

- projektor -2.549,00 zł 

- zabawki - 2.268,02 zł 

- książki (44szt.) - 550,00 zł 

- projektor - 2.200,00 zł 

- „laboratoria przyszłości” - 82.840,10 zł 

- mata do podłogi interaktywnej - 415,00 zł 

-książki do EDB, dyski do komputerów, adapter, pufy do ćwiczeń, farby, 

kredki, eduterapeuta przemoc i agresja, emocjomierz - 5.085,27 zł  

Zakup wyposażenia : 

- biurka do sali komputerowej (1szt. na 6 stanowisk) - 1.750,00 zł 

- drukarka HP - 799,50 zł  

- szafka primo - 777,00 zł 

- fotel obrotowy (2szt.) - 925,60 zł 

- drzwi do klas z klamkami (2 szt.) - 1.856,00 zł  

- kanapy (2 szt.) - 957,82 zł 

- ławki na korytarz (8szt.) - 2.038,64zł 

- biurka - 2.000,00 zł 

-urządzenie wielofunkcyjne - 2.668,00 zł 

Zakupy inwestycyjne: 

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej - 21.700,00 zł  

- wykonanie ogniomurów na dachu hali gimnastycznej - 15.000,00 zł 

- wykonanie muru oporowego przy piaskownicy, utwardzenie terenu  

21.000,00 zł 

Razem:  337.803,38 zł 

▪ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogucicach: 

Usługi remontowe:  

- malowanie sal   -14.574,90 zł 

- remont pomieszczeń przedszkolnych - 7.400,00 zł 

Zakup materiałów do remontów: 

- palisady na plac zabaw - 1.794,95 zł 

- art. do remontów - 494,07 zł 
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Zakup  pomocy dydaktycznych: 

- projektor  - 2.549,00 zł 

- zabawki - 3.710,55 zł 

- książki dla uczniów (46szt.) - 771,20 zł  

- program komputerowy Windows (3 szt.) - 954,00 zł 

- „laboratoria przyszłości” - 49.783,00 zł  

- Monitor Samsung 65 cali (2 szt.) -15.900,00 zł 

- Monitor Acer 21,5 (1szt.) - 650,00 zł 

- skrzynia gimnastyczna - 2.814,30 zł 

- kozioł gimnastyczny - 2.254,60 zł 

Zakup wyposażenia: 

- kamery (2szt.) - 615,00 zł 

- telefon Panasonic - 119,99 zł 

- serwer - 1.623,60 zł 

- dysk twardy (2szt.) -713,40 zł 

- piłkarzyki - 1.160,00 zł  

- komputer Dell z akcesoriami - 949,00 zł 

- kuchnia gazowa - 1.400,00 zł 

- zmywarko-wyparzarka - 6.088,50 zł 

- krzesła i stoły uczniowskie - 10.107,10 zł 

- parownica -1.400,00 zł 

- pralka - 1.490,00 zł 

Razem:  129.317,16 zł 

▪ Zespół Placówek Oświatowych w Gackach  

Usługi remontowe: 

- naprawa kserokopiarki - 453,87 zł 

- remont 3 pomieszczeń szkoły - 7.000,00 zł 

- wykonanie łazienki oraz położenie płytek -13.000,00 zł 

Zakup  materiałów do remontów: 

- listwa przypodłogowa, parapet, klej, silikon, listwy PCV, podkłady podłogowe, 

narożniki, panele, skrzydło drzwi, przewody elektryczne, farby, lakiery, taśma 

malarska, art. hydrauliczne  - 7.119,51 zł 
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Zakup pomocy dydaktycznych: 

- napęd DVD-REC -139,99 zł  

- projektor Optoma - 3.500,00 zł 

- laptop Lenovo -2.928,00 zł 

- telewizor - 3.333,00 zł 

-„laboratoria przyszłości” - 60.000,00 zł 

- pozostałe pomoce - 6.910,78 zł 

Zakup wyposażenia:  

- stół  na szafce + szuflady - 2.000,00 zł 

- plan lekcji standard + zastępstwa Program PC -1.649,00 zł  

- urządzenie wielofunkcyjne -1.968,00 zł 

- lodówka - 559,00 zł 

- wilk  do mięsa i garnek średni - 2.237,37zł  

Inwestycje: 

- wykonanie instalacji hydrantowej, wodnej i grzewczej -129.492,77 zł  

Razem: 242.291,29 zł  

▪ Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie: 

Usługi remontowe: 

- montaż parkietu na sali gimnastycznej - 9.900,00 zł 

- montaż i demontaż pompy ciepła, przegląd - 13.580,00 zł 

Zakupy  materiałów do remontów: 

- parkiet dębowy - 12.730,50 zł 

- kleje, lakiery - 6.548,79 zł 

-balustrada - 2.520,00 zł 

Zakup pomocy dydaktycznych: 

- wirtualne laboratorium chemiczne - 18.900,00 zł 

-monitor interaktywny - 9.800,00 zł 

-„laboratoria przyszłości” - 30.000,00 zł 

-pozostałe pomoce - 5.694,03 zł  

Zakup wyposażenia: 

- chłodziarka - 1.999,99 zł 

- odkurzacz (2szt.)  - 868,99 zł 
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- kuchnia -1.837,92 zł 

- urządzenie wielofunkcyjne - 3.073,77 zł 

- pozostałe wyposażenie: 3.032,50 zł 

Razem: 120.486,49 zł   

▪ Przedszkole Nr 1 w Pińczowie:  

Zakup materiałów do remontów: 

- materiały hydrauliczno-przemysłowe -1.426,38 zł  

Zakup  pomocy dydaktycznych: 

- notebook HP - 3.445,00 zł  

- radiomagnetofon - 930,00 zł 

- pozostałe pomoce - 569,90 zł 

Zakup  wyposażenia:  

- stoliki - 315,00 zł 

- kuchenka - 1.399,00 zł 

- monitor - 549,00 zł 

- pozostałe wyposażenie - 2.482,47 zł 

Razem: 11.116,75 zł  

▪ Przedszkole Nr 2 w Pińczowie:  

Usługi remontowe: 

- montaż paneli ściennych i sufitowych - 1.200,00 zł 

Zakup materiałów do remontów: 

- materiały hydrauliczne i elektryczne - 1.742,86 zł 

- materiały do paneli - 720,57 zł  

Zakup pomocy dydaktycznych: 

- notebook HP - 4.362,00 zł 

- radioodtwarzacz - 969,98 zł 

- pozostałe pomoce - 4.606,53 zł  

Zakup wyposażenia: 

- odkurzacz parowy - 2.399,99 zł 

- dywany - 6.285,00 zł 

- pozostałe wyposażenie - 1.093,66 zł  

Razem: 23.380,59 zł 
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▪ Przedszkole Nr 3 w Pińczowie:  

Usługi remontowe: 

- konserwacja i serwis  dźwigów towarowych - 3.394,80 zł 

- naprawa drukarki laserowej - 160,00 zł 

- malowanie  sali przedszkolnej i ułożenie płytek -13.500,00 zł 

- roboty remontowe po zalaniu -78.599,68 zł 

- remont studzienki kanalizacyjnej - 510,23 zł 

- naprawa pralki i zmywarki - 400,00 zł 

- wymiana okien - 2.580,82 zł 

Zakup materiałów do remontów: 

- listwa przypodłogowa, taśma malarska, farby, drewnochron, rury kanalizacyjne, 

art. oświetleniowe  - 1.616,70 zł   

Zakup pomocy dydaktycznych: 

- MAC Monitor 65” 4K Android 8.0 ze statywem - 11.800,00 zł 

- zabawki, klocki - 2.280,00 zł 

Zakup wyposażenia: 

- roleta tekstylna - 3.050,09 zł 

- kosiarka spalinowa -2.317,00 zł 

- roleta tekstylna- 2.880,00 zł 

- zakup i wymiana silnika wciągarki - 934,80 zł 

- kuchnia Ravanson - 2.627,99 zł 

- komplet regałów - 3.348,00 zł 

- pozostałe wyposażenie - 2.030,00 zł 

Inwestycje: 

- wykonanie posadzki podłogowej w szatni  - 15.000,00 zł   

Razem: 147.030,11 zł 

*Laboratoria przyszłości  to  zakupione pomoce dydaktyczne z otrzymanych  

z budżetu państwa środków finansowych. W skład wyposażenia podstawowego 

wchodzą: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), Mikrokontrolery 

z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do 

nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.), 

stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).   
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▪ Kadra i system doskonalenia zawodowego 

W szkołach podstawowych  i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Pińczów jest   211,99 etatów  nauczycielskich.   

W szkołach przekazanych przez Gminę Pińczów do prowadzenia stowarzyszeniu  

i fundacji są  33,34  etaty  pedagogiczne. 

W niepublicznej szkole podstawowej oraz niepublicznych punktach 

przedszkolnych jest 14,20 etatów pedagogicznych  oraz 12 umów zleceń.    

Gmina rokrocznie, zgodnie z Kartą Nauczyciela przeprowadza analizę 

poniesionych  w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej 

struktury zatrudnienia   na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.   

Z w/w tytułu wypłacono nauczycielom w 2019 r.: 21.840,46 zł (dopłata za  

2018 r.), w 2020 r.  wypłacono 23.435,17 zł (dopłata za 2019 r.), w 2021 r.  wypłacono 

151.047,66 zł (dopłata za 2020 r.)., a w 2022 r.  wypłacono 46.443,23 zł (dopłata za 

2021 r.)  

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość 

nauczycieli posiada już  kwalifikacje do nauczania, co najmniej dwóch przedmiotów. 

Mimo to w dalszym ciągu nauczyciele podejmują  różne formy  doskonalące w celu 

poszerzania swoich kwalifikacji i wiadomości. Efektem podejmowanych działań,                        

oraz właściwej polityki kadrowej jest  niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura  

w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli.   

▪ Stołówki szkolne i przedszkolne:   

W naszych placówkach oświatowych  funkcjonuje 9 stołówek. Koszt posiłku 

wynosił  od 5 zł  do 7 zł  w zależności od placówki .   

- z wyżywienia  w Przedszkolu Nr 1 w Pińczowie korzystało w okresie I-VI 

średnio 74 dzieci, w sierpniu 28 dzieci, w okresie IX-XII -63 dzieci, 

- z wyżywienia w Przedszkolu Nr 2 korzystało w okresie I-VI średnio 66 dzieci,  

w sierpniu -33 dzieci, w okresie IX-XII- 63 dzieci, 

- z wyżywienia w Przedszkolu Nr 3 w Pińczowie korzystało 125 dzieci, 

-z wyżywienia w Zespole Placówek Oświatowych w Kozubowie korzystało  

w okresie I-VI średnio 19 dzieci, w okresie IX-XII - 25 dzieci, 
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- z wyżywienia w  Zespole  Placówek Oświatowych w Gackach korzystało   

w okresie I-IV ok. 89 dzieci, w okresie V-VI – ok. 145 dzieci, w okresie  

IX-XII- ok. 143 dzieci, 

- z wyżywienia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pińczowie korzystało w okresie  

I-III- 130 dzieci, w IV-71 dzieci, w okresie V-VI-203 dzieci, w okresie IX-XII  

- 263 dzieci, 

- z wyżywienia w Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie korzystało w okresie I-VI 

średnio 203 dzieci, we wrześniu 345 dzieci, w październiku -386 dzieci,  

w listopadzie 390 dzieci, w grudniu 52 dzieci.  

▪ Dowożenie  do szkół i przedszkoli: 

Zadaniem własnym gminy zgodnie z art. 32 i art. 39 ustawy Prawo Oświatowe                                      

z dnia 14 grudnia 2016r. jest zapewnienie bezpłatnego transportu dla: 

- dzieci  dla których droga od domu do szkoły przekracza 3km - w przypadku 

dzieci pięcioletnich  i sześcioletnich oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych 

oraz  4 km w przypadku uczniów klas V , VI, VII, VIII, 

-  uczniów niepełnosprawnych. 

Zadanie to Gmina Pińczów spełnia poprzez wyłonienie zgodnie z ustawą prawo 

zamówień publicznych w drodze przetargu przewoźnika, z którym podpisywana jest 

umowa na dowóz dzieci do szkół.  

Dzieci dowożone są również gimbusem oraz busem  dostosowanym do przewozu osób 

niepełnosprawnych.  

Ponadto pokrywane są koszty dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych, które                                   

są mieszkańcami naszej gminy, a uczą się w szkołach  i ośrodkach specjalnych.  

W 2021r. : 

- do Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie dowożono w styczniu 40 dzieci,  

w okresie II-IV 36 dzieci, w okresie V-VI 123 dzieci, we wrześniu 131 dzieci,  

w październiku 117 dzieci, w okresie XI-XII - 118 dzieci, 

- do Przedszkola Nr 1 w Pińczowie dowożono 3 dzieci w okresie I-VI.2021 r. oraz 

6 dzieci w okresie IX-XII.2021 r.   

- do Zespołu Placówek Oświatowych w Kozubowie dowożono w okresie I-II - 33 

dzieci, w marcu 32 dzieci, w kwietniu 30 dzieci, w maju 61 dzieci,  

w czerwcu 59 dzieci, we wrześniu 70 dzieci w okresie X-XII - 78 dzieci, 
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- do Przedszkola Nr 1 dowożono w marcu i kwietniu 1 dziecko, 

- do Szkoły i Przedszkola w Młodzawach dowożono w styczniu 8 dzieci,  

w okresie II-III -9 dzieci,  w kwietniu 7 dzieci, w okresie V-VI- 13 dzieci,  

w okresie IX-XII- 28 dzieci, 

- do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Brześciu dowożono w okresie I-VI  

- 2 dzieci, w okresie IX-XII - 3 dzieci, 

- do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie  dowożono  w okresie w okresie  

V-VI - 16 dzieci, we wrześniu 18 dzieci, w październiku 19 dzieci,  okresie  

IX-XII -20 dzieci, 

- do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zagości  dowożono w okresie I-IV- 8 

dzieci, w okresie IV-VI -19 dzieci, w okresie IX-XII -20 dzieci, 

- do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogucicach dowożono w okresie I-III - 

65 dzieci, w okresie V-VI - 112 dzieci, we wrześniu 109 dzieci, w okresie  

X-XII - 110dzieci,  

- do  Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach dowożono w okresie I-IV  

ok. 51 dzieci, w okresie V-VI - ok. 110 dzieci, w okresie IX-XII- ok. 113 dzieci,  

- do Punktu Przedszkolnego KUBUŚ w Szarbkowie dowożono w styczniu  

4 dzieci, w okresie II-III- 5 dzieci, w kwietniu -2 dzieci, w maju - 4 dzieci,  

w czerwcu -6 dzieci, we wrześniu 7 dzieci, w okresie X-XII - 6 dzieci.  

Ponadto  Gmina Pińczów  finansowała  koszty dowozu do szkół dzieci  

niepełnosprawnych: w okresie I-VI - 19 dzieci, w okresie IX-XI- 17 dzieci. 

W roku 2021r. na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę: 

490 587,89zł   (na koszt ten składają się: środki dla przewoźnika wyłonionego  

w drodze przetargu,  środki z zawartych porozumień ze szkołami dla dzieci 

niepełnosprawnych oraz umów z rodzicami,  a także koszty utrzymania gimbusu    

i busa oraz koszty wynagrodzeń kierowców).  
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▪ Świetlice  

W szkołach działają  świetlice szkole z których korzystają dzieci przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć szkolnych:    

- z opieki na świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Gackach 

korzystało w okresie I-IV - 38 dzieci, w okresie IV-VI - 96 dzieci,  w Okresie  

IX-XII - 85 dzieci, 

- z opieki na świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pińczowie korzystało  

w okresie I-VI - 94 dzieci, w okresie IX-XII - 133 dzieci, 

- z opieki świetlicowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie korzystało  w okresie I-

Vi średnio 220 dzieci, w okresie IX-XII - średnio 201 dzieci , 

- z opieki świetlicowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bogucicach  

w okresie I-VI korzystało 80 dzieci, w okresie IX-XII -82 dzieci. 

▪ Stypendia  

Kolejnym zadaniem, które realizuje Gmina Pińczów jest pomoc materialna                            

dla uczniów. Stypendia szkolne w 2021 r. wypłacono na łączną kwotę 176.040,00 zł                            

(w tym środki dotacji 140 832,00 zł): 

- za okres styczeń - czerwiec 2021 r. wypłacono 110 000,00-zł  

(dla 110 dzieci), 

za okres wrzesień - grudzień 2021 r. wypłacono 66 040,00  zł (dla 108 uczniów).  

▪ Wyprawka Szkolna 

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie 

zakupu podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna”.                    

Z tej formy pomocy w 2021 roku skorzystało 57 uczniów (uczniowie ci posiadali 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). Na realizację całości zadania 

pozyskano środki finansowe w kwocie 17 225,00 zł  z budżetu Wojewody. 

▪ Darmowe podręczniki dla uczniów szkół podstawowych  w 2021 r.  

Wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej otrzymali darmowe 

podręczniki  oraz materiały edukacyjne  lub ćwiczeniowe  zakupione przez szkoły ze 

środków  dotacji celowej - na powyższy cel  wykorzystano  kwotę w wysokości 

197.697,94 zł. Środki te otrzymano na podstawie wniosku składanego do Kuratorium 

Oświaty w Kielcach.  
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▪ Gmina wypłaca również dofinansowanie kosztów kształcenia dla 

młodocianych pracowników 

Środki na wypłaty pochodzą z Funduszu Pracy, a przekazywane są do Gminy 

przez  Kuratorium Oświaty w Kielcach.  

Pracodawcy składają do gminy wnioski o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników w związku z nauką zawodu lub przyuczenia do 

wykonywania określonej pracy. W 2021 r. wydano 9 decyzji przyznających 

dofinansowanie na łączną kwotę  56.549,96 zł.    
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12. OCHRONA ZDROWIA  

 

Na terenie Gminy Pińczów działa pięć Ośrodków Zdrowia Samorządowego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej, w tym dwie Przychodnie zlokalizowane są w Pińczowie, 

pozostałe trzy w Gackach, Kozubowie oraz Szarbkowie. Swoją opieką obejmują one 

ponad 18 700 mieszkańców Miasta i Gminy Pińczów.  

 Na koniec 2021 roku wszystkie przychodnie dostosowane były do obsługi osób 

niepełnosprawnych, z wyjątkiem przychodni w Pińczowie na Osiedlu Grodzisko. W tej 

lokalizacji wspólnie z Gminą Pińczów, Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej czyni 

starania w kierunku realizacji nowoczesnego komfortowego obiektu u zbiegu ulic 

Sikorskiego oraz Grunwaldzkiej.  

Rok 2021 był rokiem szczególnym, w związku z panującą nadal na całym świecie 

pandemią wirusa SARS-CoV-2 zmienił się sposób organizacji i udzielania świadczeń 

zdrowotnych. We wszystkich placówkach SZOZ zostały wdrożone procedury sanitarne 

w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 i zapewnienia 

bezpieczeństwa udzielania świadczeń pacjentom i pracownikom. Każdy pacjent 

wchodzący do budynku ma mierzoną temperaturę, przy wykorzystaniu bezdotykowych 

termometrów elektronicznych, w które zostały wyposażone wszystkie nasze poradnie, 

dodatkowo w wielu miejscach rozmieszczone są stacje do dezynfekcji rąk.  

Bardzo powszechnym narzędziem wykorzystywanym w czasie pandemii stała się 

teleporada udzielana przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów 

łączności.  W celu zwiększenia dostępu do kontaktu telefonicznego pacjenta  

z przychodnią, w każdej placówce zostały uruchomione dodatkowe numery kontaktowe 

do dyspozycji pacjentów. Dodatkowo każdy lekarz POZ po dokonanej rejestracji 

kontaktuje się z pacjentem. 

Pomimo wprowadzonych ograniczeń, wszystkie przychodnie i ośrodki 

zamiejscowe Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie dzięki 

odpowiedzialnej pracy personelu były otwarte i funkcjonowały w trybie reżimu 

sanitarnego bez przestojów wynikających z kwarantanny czy izolacji. 



 

 

  174 

 

W 2021 r. w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 

zrealizowano:  

▪ 70 453 porad lekarskich, w tym 847 wizyt domowych;  

▪ 19 032 porad udzielonych przez pielęgniarki środowiskowe (m.in.: wizyty 

patronażowe, wizyty domowe, świadczenia diagnostyczne, pielęgnacyjne, 

lecznicze, rehabilitacyjne);  

▪ 24 010 porad udzielonych przez pielęgniarki szkolne (m.in.: testy przesiewowe 

uczniów, świadczenia pomocy doraźnej, świadczenia i zabiegi wykonane na 

podstawie zleceń lekarskich);  

▪ 953 porad położnej POZ (m.in. wizyty w edukacji przedporodowej, wizyty 

patronażowe);  

▪ 21 317 czynności w gabinecie zabiegowym (m.in.: iniekcje dożylne, iniekcje 

domięśniowe, podskórne, pomiary ciśnień, szczepienia, zakładanie opatrunków, 

wykonanie testów na Covid-19): 

- 4 009 szczepień dzieci, 

- 1 272 badania USG, 

- 1 130 badania EKG. 
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W ramach swojej corocznej działalności w 2021 roku prowadzone były zadania 

pod nazwą: 

Zapobieganie chorobom i urazom lub inne programy zdrowotne oraz promocja 

zdrowia tj.: 

▪ Coroczna akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców 

miasta i gminy Pińczów od 55 roku życia. Główny cel programu to zwiększenie 

liczby osób zaszczepionych przeciwko grypie wśród populacji objętej 

programem, a co za tym idzie zmniejszenie liczby zachorowań na grypę  

i wystąpienie powikłań pogrypowych. W roku 2021 bezpłatnymi szczepieniami 

przeciwko grypie zostało objętych 426 osób, co daje całkowity koszt zakupu 

szczepionek w wysokości 17 116,30 zł. Kwota szczepień sfinansowana ze 

środków gminy Pińczów to 10 000,00 zł. 

 

▪ Zajęcia fizjoterapii dla mieszkanek miasta i gminy Pińczów, które borykają się  

z chorobą nowotworową (tzw. Amazonek”). W 2021 roku z zajęć fizjoterapii 

skorzystało 12 osób. Pomimo panującej nadal sytuacji epidemiologicznej 

przeprowadzono wszystkie zajęcia zgodnie z założonym planem. Całkowity koszt 

programu w roku 2021 to 1 170,00 zł, pokryty w całości ze środków Gminy 

Pińczów. Tradycyjnie nasz zakład w roku 2021 włączył się  
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w organizację Marszu Różowej Wstążki organizowanego przez pińczowskie 

Amazonki. 

▪ Pokrycie kosztów badań diagnostyczno-laboratoryjnych. W 2021 roku kwota 

przeznaczona na ten cel przez Gminę Pińczów to 7 970,00 zł. 

 

 

▪ Zajęcia rehabilitacyjne dla Seniorów - mieszkańców miasta i gminy Pińczów. 

Poprzez zwiększenie dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych na terenie 

Gminy Pińczów mieszkańcy mieli możliwość skorzystania zajęć terapeutycznych, 

co z kolei przyczyniło się do usunięcia bądź ograniczenia procesów chorobowych 

oraz zminimalizowania procesów bólowych i zapalnych. Całkowity koszt 

programu w roku 2021 to 2 860,00 zł, pokryty w całości ze środków Gminy 

Pińczów. 

„Twój świadomy wybór - program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” 

▪ W 2021 roku SZOZ Pińczów nadal kontynuował współpracę ze Świętokrzyskim 

Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  

z siedzibą w Kielcach, dotyczącą współpracy w zakresie profilaktyki, diagnostyki 
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oraz strategii leczenia nowotworów głowy i szyi. Tym programem profilaktycznym 

w 2021 roku zostało objętych 27 osób. 

 

Profilaktyka 40 PLUS 

▪ Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji  

i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną 

diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.  

W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła  

z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, 

zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących 

objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę 

bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, 

które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy. Badania diagnostyczne, które 

wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: 

badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. 

 

Działając w celu zapewnienia coraz lepszej dostępności do świadczeń 

medycznych dla pacjentów gminy Pińczów, Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej  

w 2021 uzyskał kolejne miejsce do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny 

rodzinnej w ramach uzyskanej w 2020 roku akredytacji. Na koniec roku 2021 

dysponujemy trzema miejscami do przeprowadzenia specjalizacji w tym zakresie  

z czego dwa zajęte.  

W roku 2021 powrócił do funkcjonowania gabinet fizykoterapii w Przychodni  

nr 1 przy ul. Klasztornej 6 w Pińczowie.  

Pacjenci gminy Pińczów mieli więc możliwość skorzystania z dostępnych  

w gabinecie zabiegów bez zbędnej zwłoki. Ponadto w grudniu 2021 roku gabinet został 

doposażony w nowy sprzęt w postaci aparatu do fizjoterapii falą uderzeniową Impactis 

M+ oraz lampę terapeutyczną Lumina IR. 

 



 

 

  178 

 

 

 

SZOZ Pińczów kolejny rok z rzędu uzyskał w 2021 roku pozytywną decyzję 

Narodowej Funduszu Zdrowia w sprawie dofinansowania, dotyczącego informatyzacji 

świadczeń  opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej. Kwota dofinansowania to 18 138,44 zł. 

Pod koniec roku 2020 Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 

został zakwalifikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia do udziału  

w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19. W ramach tego programu 

otworzyliśmy w 2021 roku trzy punkty szczepień zlokalizowane w Przychodni Rejonowej 

nr 1 na ul. Klasztornej 6 w Pińczowie, w Przychodni Rejonowej nr 2 na ul. Siedem 

Źródeł 8 w Pińczowie oraz w Ośrodku Zdrowia w Gackach oraz przy współpracy  

z Gminą Pińczów Powszechny Punkt Szczepień zlokalizowany przy ul. Szkolnej 2  

w Pińczowie. W czasie funkcjonowania punktów szczepień w roku 2021 zaszczepiono 

20 768 osób. Pracownicy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z ogromną 

determinacją podeszli do edukacji i realizacji programu. Do mieszkańców naszej gminy 

skierowaliśmy trzy tysiące poradników covidowych, które były kolportowane do 

mieszkań oraz zrealizowany był materiał edukacyjny emitowany w Telewizji 

Świętokrzyskiej zachęcający do szczepień. 

Nasi pracownicy realizowali akcje szczepień na festynach, targach,  

w okolicach kościołów, co ogłaszały również poszczególne parafie. Szczepiliśmy  



 

 

  179 

 

z Kołami Gospodyń Wiejskich, pod dużymi sklepami na terenie naszego miasta. 

Efektem tych działań było najlepsze miejsce w powiecie pińczowskim oraz czołowe 

miejsce w województwie świętokrzyskim pod względem wyszczepialności przeciwko 

COVID-19. 
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13. KULTURA, SPORT I TURYSTYKA  

 

13.1 Kultura 

Oprócz imprez zorganizowanych przez samorządowe jednostki kultury na terenie 

naszego miasta i gminy odbyły się także inne wydarzenia. Niestety z powodu  

obostrzeń epidemicznych nie zrealizowano wielu zamierzeń. 

Grochowiska 2021 

Z powodu pandemii tegoroczne uroczystości na Grochowiskach były bardzo 

skromnie, bez udziału mieszkańców. W czwartek, 18 marca zorganizowano uroczystość 

religijną upamiętniającą 158. rocznicę Powstania Styczniowego oraz Bitwę pod 

Grochowiskami. Odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny, modlitwa przy mogile 

Powstańców, złożono biało - czerwone symboliczne kwiaty oraz strzelano z armaty.  

W wydarzeniu na Grochowiskach wzięły udział nieliczne delegacje: harcerzy, 

pińczowskich Strzelców ze Związku Strzeleckiego Niepodległość imienia Generała 

Bronisława Kwiatkowskiego III komponent Strzelecki Pińczów na czele z Dariuszem 

Greniem, panie z koła gospodyń wiejskich oraz przedstawiciele władzy. Po złożeniu 

wiązanek uroczyście odegrano także hymn Polski i wciągnięto flagę na maszt. 
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Gminny konkurs na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 

Mimo trwającej pandemii i po rocznej przerwie udało się przeprowadzić konkurs 

"Palm Wielkanocnych" w Pińczowie, jednak w nieco zmienionej formule. Nie odbyła się 

tradycyjna procesja, nie było towarzyszącego co roku kiermaszu wielkanocnego. Istota 

samego konkursu nie uległa jednak zmianie - celem konkursu było pielęgnowanie  

i kultywowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych. 

Wyniki konkursu zostały oficjalnie ogłoszone w Niedzielę Palmową. W kościele pod 

wezwaniem świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie wszystkie zgłoszone 

palmy zostały poświęcone. Tego dnia zwycięzcy odebrali także nagrody. Wręczali je 

Beata Kita zastępca burmistrza Pińczowa, Iwona Senderowska, dyrektor 

Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, Agnieszka Kucybała z centrum 

kultury. Gratulacje zwycięzcom złożył także osobiście ksiądz proboszcz Jan 

Staworzyński. 
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81. rocznica Zbrodni Katyńskiej upamiętniona w Pińczowie 

W dniu 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 

Wydarzenia z 1940 roku zostały upamiętnione podczas skromnych uroczystości  

81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Pińczowie. 

Delegacje władz gminnych i powiatowych najpierw udały się na tak zwane 

"Zawięzienie". Tam odmówiono modlitwę w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej,  

a następnie delegacje złożyły symboliczne wieńce kwiatów. 

Msza Święta w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem oraz żołnierzy 

polskich zamordowanych w Katyniu została odprawiona w Sanktuarium Mirowskim.  

W znajdującej się w klasztorze Kaplicy Katyńskiej złożono także kwiaty oraz zapalono 

znicze pamięci. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przy 

Krzyżu Katyńskim na cmentarzu parafialnym w Pińczowie. 
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W Pińczowie upamiętniliśmy Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

W dniu 3 maja w Pińczowie obchodziliśmy Narodowe Święto Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja.  Rocznica upamiętniona została podczas skromnych uroczystości. 

Rozpoczęła je msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Jana Apostoła  

i Ewangelisty, w której uczestniczyły delegacje władz gminnych i powiatowych oraz 

mieszkańcy.  

Na koniec nabożeństwa głos zabrał burmistrz miasta i gminy Pińczów 

Włodzimierz Badurak, który podkreślił wagę Święta Konstytucji 3 Maja. Podziękował 

wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy świętej oraz poprosił poczty sztandarowe oraz 

delegacje o przejście na plac przy pomniku Konstytucji 3 Maja - oczywiście  

z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Po nabożeństwie udano się na wyżej wymieniony plac, gdzie wszystkich powitał  

i wygłosił krótkie przemówienie Zdzisław Woźniak, przewodniczący Rady Miejskiej  

w Pińczowie. Złożył wszystkim także życzenia z okazji dzisiejszego święta, a następnie 

zwrócił się do strażaków - również życząc wszystkiego najlepszego  

z okazji przypadającego 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka. Później odegrano 

hymn państwowy i złożono biało - czerwone wiązanki. Wartę honorową przy pomniku 

Konstytucji 3 Maja pełnili harcerze z pińczowskiego hufca Związku Harcerstwa 

Polskiego. 

 

 



 

 

  184 

 

Uroczystości ku pamięci zamordowanych w czasie II wojny światowej harcerzy 

Szarych Szeregów 

W dniu 4 lipca w Pińczowie miały miejsce skromne uroczystości ku pamięci 

zamordowanych w czasie II wojny światowej harcerzy Szarych Szeregów. 

Mszę świętą w intencji zamordowanych koncelebrowali pińczowianin ksiądz profesor 

Tomasz Siemieniec, Ojciec Konrad ze Słowacji, ksiądz Jan Staworzyński, proboszcz 

parafii pod wezwaniem świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie oraz ksiądz 

wikary Tomasz Kaczówka. Podczas Mszy Świętej przypomniano  

o bohaterskiej śmierci pińczowskich harcerzy Szarych Szeregów rozstrzelanych  

1 lipca 1943 roku przez Niemców w Miejscu Straceń nazywanym dziś Zawięzieniem. 

 Po nabożeństwie złożono kwiaty i zapalono znicze pamięci przy mogile 

zamordowanych harcerzy na wyżej wspomnianym Zawięzieniu w Pińczowie. 

Odmówiono także modlitwę i odczytano apel poległych. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  185 

 

Wizyta delegacji z Ciechanowca w Pińczowie 

W 2021 roku nasze miasto odwiedziła delegacja z leżącego na Podlasiu 

Ciechanowca, znanego z rywalizacji z Pińczowem w Banku Miast w 1974 roku. 

Burmistrz tego niewielkiego, lecz urokliwego miasta Eugeniusz Święcki wraz  

z Dyrektorem Zakładu Komunalnego w Ciechanowcu Wojciechem Puchaczewskim 

przyjechali na oficjalne zaproszenie Burmistrza Włodzimierza Baduraka. Głównym 

celem wizyty było odnowienie kontaktów między miastami. 

Wizytę rozpoczęło spotkanie w Urzędzie Miejskim. W ciągu całego dnia goście 

zwiedzili Pińczów, poznali główne zabytki i atrakcje turystyczne, a także zapoznali się  

z działalnością Muzeum Regionalnego w Pińczowie oraz Pińczowskiego 

Samorządowego Centrum Kultury. Odwiedzili także Klub Wodny Kon-Tiki i Aeroklub 

Pińczowski. 

Przedstawiciele obu samorządów podpisali również list intencyjny o nawiązaniu 

współpracy między miastem Ciechanowiec i miastem Pińczów. We wspomnianym 

dokumencie miasta wyrażają wolę współpracy przede wszystkim w aspektach wymiany 

informacji i doświadczeń, wspierania edukacji i kultury, promocji, sportu  

i turystyki oraz rozwoju społecznego. 
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Święto Wojska Polskiego oraz 101. rocznica Bitwy Warszawskiej 

Święto Wojska Polskiego, 101. rocznica Bitwy Warszawskiej oraz Wniebowzięcie 

Najświętszej Maryi Panny zostały pięknie uczczone w Pińczowie w dniu 15 sierpnia. 

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele pod wezwaniem Świętego Apostoła  

i Ewangelisty. 

Po niedzielnym nabożeństwie, aby upamiętnić rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz 

Święto Wojska Polskiego przez ulice Pińczowa przeszedł pochód. Prowadziła go 

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pińczowie na czele z kapelmistrzem 

druhem Michałem Dynią. Następnie szły poczty sztandarowe prowadzone przez 

dowódcę uroczystości Tadusza Szarka oraz przedstawiciele Signum Polonicum. 

Uczestnicy uroczystości oddali hołd poległym za naszą wolność przy pomniku Józefa 

Piłsudskiego. Odegrano hymn Polski, minutą ciszy uczczono poległych, a następnie 

złożono białe - czerwone wiązanki.  

Ostatnia część uroczystości odbyła się przy Urzędzie Miejskim w Pińczowie przy tablicy 

upamiętniającej poległych walczących w Bitwie Warszawskiej. Tam również 

przedstawiciele władzy samorządowej złożyli wiązanki. 
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45. Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie 

Pińczów po raz kolejny pięknie zaprezentował się na 45. Międzynarodowych 

Targach Sztuki Ludowej w Krakowie. Przedstawiciele naszej gminy, a zarazem 

Ponidzia promowali nasz region na rynku w Krakowie 19 sierpnia. 

W tym roku wydarzenie miało nieco okrojoną formę narzuconą przez organizatorów, ze 

względu pandemii koronawirusa. Nie odbył się korowód dookoła rynku, nie było też 

stoisk, na których można by było zaprezentować przysmaki czy rękodzieło. 

Natomiast nie mogło zabraknąć występów naszych zespołów i solistów  

z Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, którzy wraz z burmistrzem miasta  

i gminy Pińczów Włodzimierzem Badurakiem reprezentowali gminę, a zarazem 

Ponidzie. 
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W Pińczowie upamiętniono 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej 

Harcerze, przedstawiciele władzy samorządowej, "Strzelcy", strażacy, mieszkańcy 

Pińczowa i okolic upamiętnili w dniu 5 września 82. rocznicę wybuchu II wojny 

światowej. 

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem ulicami Pińczowa spod Muzeum 

Regionalnego na teren tak zwanego "Zawięzienia". Pochód prowadził Tadeusz Szarek. 

Tam złożono symboliczne biało - czerwone wiązanki i oddano hołd poległym podczas II 

wojny światowej w imię wolności. 

O godzinie 17 uczestnicy wzięli udział w Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem 

świętego Jana Apostoła i Ewangelisty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas skromnych uroczystości w Pińczowie uczczono 103. rocznicę 

odzyskania niepodległości 

Tegoroczne uroczystości Święta Niepodległości 11 Listopada rozpoczęto 

złożeniem zniczy i wiązanek pod pomnikiem „W Hołdzie Zamordowanym Przez 

Gestapo 15 Żołnierzom Batalionów Chłopskich 11 Listopada 1943 - 44”, usytuowanym 

przy drodze wojewódzkiej w kierunku Kielce między Pińczowem,  

a Brześciem. 

Kolejną częścią uroczystości było złożenie wiązanek i uczczenie minutą ciszy poległych 

za wolność Polski przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Pińczowie. Później delegacje i poczty sztandarowe oraz mieszkańcy powiatu 

uczestniczyli we Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Świętego Jana Apostoła  
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i Ewangelisty. Nabożeństwo odprawili ksiądz proboszcz Jan Staworzyński oraz 

Stanisław Kudełka, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Pińczowie.  

Ostatnim punktem wydarzeń upamiętniających 103. rocznicę odzyskania niepodległości 

zorganizowano na placu przy Urzędzie Miejskim, przy pomniku Konstytucji  

3 Maja, gdzie odśpiewano Hymn Narodowy, a następnie złożono symboliczne 

wiązanki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarmark Świąteczny i Festiwal Smaków 

Prawdziwie świąteczny nastrój zagościł w Pińczowie. W dniu 19 grudnia 

zorganizowano Jarmark Świąteczny połączony z Festiwalem Smaków i kiermaszem. 

Moc świątecznych życzeń, stroików, ozdób i zapach potraw wypełniły pińczowską halę 

sportową. Już od 9 rano odbywał się tam Jarmark Świąteczny, połączony  

z Festiwalem Smaków i konkursem kulinarnym dla kół gospodyń wiejskich. Pierwsze 

miejsce w konkursie potraw oraz główną nagrodę w wysokości trzech tysięcy złotych 

zdobyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich Młodzawy "Dziś i jutro" z kolei w konkursie na 

najładniejsze stoisko najlepsze były panie z Koła Gospodyń Wiejskich  

w Kozubowie.  
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Podczas Jarmarku Pan Minister Michał Cieślak wręczył również rolnikom z terenu 

gminy Pińczów odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”. 

Wydarzenie zorganizował Urząd Miejski w Pińczowie wraz ze Stowarzyszeniem 

Innowatorów Wsi.  
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13.2 Sport  

W skład infrastruktury sportowej Gminy Pińczów, służącej zaspokajaniu potrzeb 

 z zakresu kultury fizycznej mieszkańców wchodzą: 

 

WYKAZ I STAN BAZY SPORTOWEJ - 2021 r. 

L.p. Nazwa obiektu 
Lokalizacja 

obiektu 

Korzystający                

z obiektu 
Zarządca obiektu 

1. 

Hala 

Widowiskowo -

Sportowa 

 

ul. Republiki 

Pińczowskiej 42 

28-400 Pińczów 

ogólnodostępna 

Starostwo Powiatowe  

w Pińczowie 

Dyrektor POKSTiR 

730 610 255 

2. 

Sale 

gimnastyczne 

 

Zespół Szkół Nr 1 

w Pińczowie 

ul. Szkolna 2 

uczniowie oraz 

ogólnodostępna 

 

ZS Nr 1 w Pińczowie 

tel. 41/ 357 28 74 

Dyrektor 

SP Nr 2 

ul. 7 Źródeł 7 

28-400 Pińczów 

uczniowie oraz 

ogólnodostępna 

SP Nr 2 

tel. 41/ 357 38 91 

Dyrektor 

Zespół Szkół Nr 1 

w Pińczowie 

ul. 1 Maja 5A 

 

uczniowie oraz 

ogólnodostępna 

SP Nr 1 w Pińczowie 

tel. 41/ 357 28 84 

Dyrektor 

 

SP w Młodzawach 

Młodzawy Duże 

14 a 

28-400 Pińczów 

uczniowie 

SP w Młodzawach 

(Stowarzyszenie Rozwoju 

Młodzaw Nasza Przyszłość) 

tel. 41/ 357 92 12 

Dyrektor 

SP w Gackach 

Gacki -Osiedle  

25 

28-400 Pińczów 

 

uczniowie 

SP w Gackach 

tel. 41/357 18 04 

Dyrektor 

SP w Bogucicach 

Bogucice I Stara 

Wieś 34 

28-400 Pińczów 

 

uczniowie 

SP w Bogucicach 

tel. 41/ 357 32 66 

Dyrektor 
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L.p. Nazwa obiektu 
Lokalizacja 

obiektu 

Korzystający                

z obiektu 
Zarządca obiektu 

3. Kryte pływalnie 

Pływalnia Miejska 

ul. 7 Źródeł 7 

28-400 Pińczów 

ogólnodostępna 
Kierownik 

41 357 27 33 

4. 
Stadiony 

sportowe 

MOSiR  

w Pińczowie 

ul. Pałęki 26 

ogólnodostępny 

Kierownik 

41 357 27 33 

 

5. 
Boiska 

sportowe 

Pińczów,  

ul. Targowa 
ogólnodostępne 

UKS Football Academy 

Pińczów 

Zarząd UKS 

ZS Nr 1  

w Pińczowie 

ul. Szkolna 2 

uczniowie 

 

 

ZS Nr 1 w Pińczowie 

tel. 41/ 357 28 74 

Dyrektor 

SP Nr 2 

ul. 7 Źródeł 7 
uczniowie 

SP Nr 2 

tel. 41/ 357 38 91 

Dyrektor 

ZS Nr 1 w 

Pińczowie 

ul. 1 Maja 5A 

uczniowie 

 

 

ZS Nr 1 w Pińczowie 

tel. 41/ 357 28 84 

Dyrektor 

SP w Młodzawach 

Młodzawy Duże 

14 a 

28-400 Pińczów 

uczniowie 

 

SP w Młodzawach 

(Stowarzyszenie Rozwoju 

Młodzaw Nasza Przyszłość) 

tel. 41/ 357 92 12 

Dyrektor 

SP w Gackach 

Gacki - Osiedle 

25 

28-400 Pińczów 

uczniowie 

SP w Gackach 

tel. 41/357 18 04 

Dyrektor 

SP w Bogucicach 

Bogucice I Stara 

Wieś 34 

28-400 Pińczów 

uczniowie 

 

SP w Bogucicach 

tel. 41/ 357 32 66 

Dyrektor 

SP w Brześciu 

Brzeście 75 a 

28-400 Pińczów 

uczniowie 

 

SP w Brześciu 

tel. 41/ 357 28 24 

Dyrektor 

 



 

 

  193 

 

L.p. Nazwa obiektu 
Lokalizacja 

obiektu 

Korzystający                

z obiektu 
Zarządca obiektu 

5. 
Boiska  

sportowe 

SP w Kozubowie 

Kozubów 54 a 

28-400 Pińczów 

uczniowie 

 

SP w Kozubowie 

tel. 41/ 357 02 35 

Dyrektor 

SP w Zagości 

Zagość Stara 12 

28-400 Pińczów 

uczniowie 

SP w Zagości 

tel. 41/ 357 17 62 

Dyrektor 

6. Korty tenisowe 

MOSiR  

w Pińczowie 

ul. Pałęki 26 

ogólnodostępny 

Kierownik 

41 357 27 33 

 

SP Nr 2 

ul. 7 Źródeł 7 
ogólnodostępny 

SP Nr 2 w Pińczowie 

tel. 41/ 357 38 91 

Animator Sportu 

7. 
Strzelnice 

sportowe 

Kryta Strzelnica 

Pneumatyczna 

ul. 7 Źródeł 7 

Pińczów 

ogólnodostępna 

Świętokrzyska Organizacja 

Wojewódzka 

Ligi Obrony Kraju  

w Kielcach 

Prezes 

Strzelnica 

Sportowa Otwarta 

ul. Grodziskowa 

Pińczów 

 

ogólnodostępna 

Świętokrzyska Organizacja 

Wojewódzka 

Ligi Obrony Kraju  

w Kielcach 

Prezes 

8. 
Boiska 

wielofunkcyjne 

MOSIR  

w Pińczowie 

ul. Pałęki 26 

28-400 Pińczów 

ogólnodostępne 
Kierownik 

41 357 27 33 

9. 
Boiska „ORLIK 

2012” 

SP Nr 2 

ul. 7 Źródeł 7 
ogólnodostępne 

SP Nr 2 W Pińczowie 

tel. 41/ 357 38 91 

Dyrektor 
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L.p. Nazwa obiektu 
Lokalizacja 

obiektu 

Korzystający                

z obiektu 
Zarządca obiektu 

10. 

Terenowe 

urządzenia 

sportowe 

Bieżnia: 
MOSIR  

w Pińczowie 
ul. Pałęki 26 

 
SP Nr 1  

w Pińczowie 
ul. Szkolna 2 

SP Nr 2 w 
Pińczowie 

ul. 7 Źródeł 7 
ZS Nr 1 w 
Pińczowie 

ul. 1 Maja 5A 
SP w Gackach 

SP w Bogucicach 
SP w Kozubowie 

Skocznia: 
ZS Nr 1 w 
Pińczowie 

ul. Szkolna 2 
SP Nr 2 

ul. 7 Źródeł 7 
ZS Nr 1 w 
Pińczowie 

ul. 1 Maja 5A 
SP w Młodzawach 

SP w Gackach 

 

ogólnodostępna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie 

 

 

 

 

 

j.w. 

11. 
Siłownie „pod 

chmurką” 

ul. 7 Źródeł 7 

ul. Pałęki 

ul. Sikorskiego 

ul. Witosa  

ogólnodostępne - 

 

 

Dzięki systematycznie zabezpieczanym w budżecie Gminy Pińczów środkom 

finansowym dla organizacji pozarządowych możliwa jest realizacja zadań sportowych  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W ramach otwartych 

konkursów ofert Gmina Pińczów w 2021 roku przeznaczyła 90.000 zł.  

 

Gmina Pińczów  we współpracy z innymi jednostkami, instytucjami, 

organizacjami w 2021 roku zorganizowano następujące imprezy sportowe, m.in.: 

▪ VII Ogólnopolska Zimowa Olimpiada w sportach Wędkarskich 

▪ Dzień Sportu na Orliku 
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▪ IX Bieg na Grochowiska 

▪ Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Wilczym Tropem” 

▪ Spływ Kajakowy im. Jerzego Głowackiego 

▪ I Regaty o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów 

 

▪ Zawody Strzeleckie z broni KBK-S 

▪ Imprezy sportowe przeprowadzone przez Gminny Szkolny Związek Sportowy 

▪ Bieg Niepodległości 
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13.3 Turystyka  

 

Pińczów położony w malowniczej dolinie województwa świętokrzyskiego, oddalony 40 

km na południe od Kielc i 80 km na północ od Krakowa, nad meandrującą rzeką Nidą- 

jedną z najcieplejszych polskich rzek, bogate dziedzictwo historyczne, ciekawy 

kalendarz wydarzeń, unikatowa przyroda sprawiają, że Gmina Pińczów to miejsce 

wyjątkowe. 

Niemalże cała powierzchnia naszej gminy podlega prawnej ochronie przyrodniczej. 

Mamy obszary wchodzące w skład parków krajobrazowych z licznymi rezerwatami 

przyrody . Chronią one bogaty świat  rzadkich roślin i zwierząt. Występują tu  m.in.  

miłek  wiosenny, groszek pannoński, wisienka stepowa, dyptam jesionolistny, 

dziewięćsił,  cykady, ważki, czarne bociany. Tylko u nas spotkać można faunę i florę 

ciepłolubną, jakiej nie uświadczy się w innych regionach Polski. Urodą doliny Nidy 

zachwycał się urodzony tutaj pisarz Adolf Dygasiński : „Pięknym jest kraj cały, który 

przepasała wstęgą swoją Nida, rwąca się do Wisły jak córka w objęciach 

matki…Nigdzie tak pięknie nie śpiewają słowiki ani skowronki, nigdzie bzy nie mają 

woni tak miłej, nigdzie róża rankiem nie przyozdabia świata cudowniej”. Słowa te 

pozostają - mimo upływu wieku, aktualne do dzisiaj. 

Gmina Pińczów to bogactwo zabytków, które z pewnością są niezwykłe dla turystów 

ceniących sobie ślady przeszłości i wyjątkową architekturę. Historia dała miastu barwną 

przeszłość, której pozostałości  możemy dziś oglądać. 

Wśród zabytków szczególnie warto zobaczyć: 

▪ zespół klasztoru Paulinów; kościół i klasztor XV i poł. XVII w. 

▪ zespół klasztorny Reformatów na Mirowie XVII i XVIII w. 

▪ dom na Mirowie zwany „Drukarnią Ariańską” z XVII w. 

▪ synagogę XVI-XVII w. 

▪ kaplicę Św. Anny wykonania Santi Gucciego z 1600 r. 

▪ klasycystyczny pałacyk Wielopolskich z XVIII w. 

▪ relikty zamku na wzgórzu 

a w okolicy: 

▪ kościół z XIV i połowy XVII w. w Bogucicach 

▪ kościół z XVII w. w Krzyżanowicach 
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▪ kościół z II połowy XII i XIV w. w Zagości 

▪ kościół z XVIII w. w Młodzawach Małych 

Turyści odkrywają piękno naszego regionu zaklętego w zabytkach, malowniczych 

krajobrazach i licznych atrakcjach turystycznych. Dla zwolenników aktywnych form 

spędzania wolnego czasu do dyspozycji oddajemy: 

w powietrzu: paralotnie, lotnie i motolotnie; 

na wodzie: rowery wodne, kajaki, skutery, motorówki, narty, kule wodne, łódź 

spacerowa, replika XIX w. młyna pływającego - Bździela, replika XIX w. kuźni 

pływającej;                   

na lądzie: dla rowerzystów i zmotoryzowanych dobrze utrzymaną sieć dróg, dla 

piechurów - znakowane trasy piesze i opisane ścieżki dydaktyczne, dla miłośników 

podróży w stylu „retro” - konie, przejażdżki bryczkami i romantyczną kolejkę 

wąskotorową. 

Nowe tablice informacyjne 

Z myślą o turystach w gminie Pińczów pojawiły się nowe tablice informacyjne 

wraz z gablotami. Zamieszczone są na nich opisy zabytków oraz zdjęcia atrakcji 

turystycznych. 

Takie tablice zostały zamontowane przy Ogrodzie na Rozstajach w Młodzawach, przy 

stacji kolejki wąskotorowej w Pińczowie oraz przy wejściu do Parku Miejskiego - od tej 

strony, gdzie mieści się lodziarnia państwa Barańskich. 

W niektórych miejscach już takie tablice się znajdowały, ale zostały wymienione na 

nowe. Turyści mogą zobaczyć na nich opisy zabytków, miasta (także w języku 

angielskim) oraz zdjęcia naszych atrakcji turystycznych i krajobrazów. 
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III Spływ Kajakowy imienia Jerzego Głowackiego z Pińczowa do 

Chrobrza 

W dniu 17 lipca odbył się III Spływ Kajakowy imienia Jerzego Głowackiego  

z Pińczowa do Chrobrza. Ponad 80 miłośników kajakarstwa uczciło pamięć założyciela  

i pierwszego prezesa Klubu Wodnego Kon - Tiki. 

Wśród uczestników spływu były całe rodziny z dziećmi, z młodzieżą, seniorzy, którzy jak 

mówią zawsze chętnie biorą udział w ponidziańskich spływach, a także gość specjalny 

pan minister Michał Cieślak. 

Trasa na odcinku Pińczów - Chroberz, którą płynęli uczestnicy spływu wynosiła 

kilkanaście kilometrów.  

Na zakończenie spływu zaplanowano poczęstunek grochówką z kuchni polowej. 

Bezpieczeństwo podczas spływu zapewniało 10 druhów z jednostek OSP Chruścice  

i Koperni. 
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9. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

 

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W 2021 ROKU 

 

▪ SESJA NR XXVI/2021 Z 17  LUTEGO 2021 r. 

1. Uchwała Nr XXVI/266/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów  na 

2021 rok, 

2. Uchwała Nr XXVI/267/2021 zmieniająca   uchwałę w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2021 - 2035, 

3. Uchwała Nr XXVI/268/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie, 

4. Uchwała Nr XXVI/269/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie, 

5. Uchwała Nr XXVI/270/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie, 

6. Uchwała Nr XXVI/271/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie, 

7. Uchwała Nr XXVI/272/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Klub Senior+  

w Gackach, 

8. Uchwała Nr XXVI/273/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Miasta i Gminy Pińczów na lata 2021 - 2027, 

9. Uchwała Nr XXVI/274/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, 

10. Uchwała Nr XXVI/275/2021 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy 

użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy, 

11. Uchwała Nr XXVI/276/2021 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Pińczów nieruchomości stanowiącej 

własność Skarbu Państwa, 
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12. Uchwała Nr XXVI/277/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Jeziorek 

Gacki -  Leszcze” w gminie Pińczów, 

13. Uchwała Nr XXVI/278/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka w gminie Pińczów, 

14. Uchwała Nr XXVI/279/2021 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie 

kapitału zakładowego „Wodociągów Pińczowskich” Spółka z o.o. w Pińczowie,  

ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów, 

15. Uchwała Nr XXVI/280/2021 w sprawie likwidacji Filii Miejskiej i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Pińczowie zlokalizowanej w Zagości oraz zmiany statutu 

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie w części dotyczącej Filii w 

Zagości, 

16. Uchwała Nr XXVI/281/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/169/2020 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których 

właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad 

korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków. 

 

▪ SESJA NR XXVII/2021 Z 31  MARCA 2021 r. i 7 KWIETNIA 2021 r. 

1. Uchwała Nr XXVII/282/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów  na 

2021 rok, 

2. Uchwała Nr XXVII/283/2021 zmieniająca   uchwałę w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2021 – 2035, 

3. Uchwała Nr XXVII/284/2021 w sprawie przystąpienia Gminy Pińczów do 

Pińczowskiej Spółki Wodnej, 

4. Uchwała Nr XXVII/285/2021 w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego,, 

5. Uchwała Nr XXVII/286/2021 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych  dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2021 - 2027,  

6. Uchwała Nr XXVII/287/2021 w sprawie uchwalenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Pińczów, 
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7. Uchwała Nr XXVII/288/2021 w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż  

nieruchomości stanowiącej własność Gminy, 

8. Uchwała Nr XXVII/289/2021 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż  

nieruchomości stanowiącej własność Gminy, 

9. Uchwała Nr XXVII/290/2021 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż  

nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 

 

▪ SESJA NR XXVIII/2021 Z 26 MAJA 2021 r. 

1. Uchwała Nr XXVIII/291/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów  na 

2021 rok, 

2. Uchwała Nr XXVIII/292/2021 zmieniająca   uchwałę w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2021 - 2035, 

3. Uchwała Nr XXVIII/293/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Pińczowskiemu na realizację zadania pn.: „Remont Drogi powiatowej 

nr 0068T Kozubów - Sypów - Dzierążnia - Kujawki - Drożejowice odc. Kozubów - 

Sypów”, 

4. Uchwała Nr XXVIII/294/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Pińczowskiemu na zakup aparatury do tlenoterapii 

wysokoprzepływowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, 

5. Uchwała Nr XXVIII/295/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie, 

6. Uchwała Nr XXVIII/296/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie, 

7. Uchwała Nr XXVIII/297/2021 w sprawie uznania petycji za zasługującą na 

uwzględnienie, 

8. Uchwała Nr XXVIII/298/2021 w sprawie uznania petycji za zasługującą na 

uwzględnienie, 

9. Uchwała Nr XXVIII/299/2021 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za 

udział w  działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, 

10. Uchwała Nr XXVIII/300/2021 w sprawie zryczałtowanej miesięcznej diety dla 

sołtysów sołectw gminy Pińczów i przewodniczącego zarządu osiedla Gacki - 

Osiedle, 
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11. Uchwała Nr XXVIII/301/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/169/2020 

Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których 

właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad 

korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, 

12. Uchwała Nr XXVIII/302/2021 w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy 

miejscowości: Bogucice Pierwsze, 

13. Uchwała Nr XXVIII/303/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/286/2021 

Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Pińczów na 

lata 2021 - 2027, 

14. Uchwała Nr XXVIII/304/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego  

dla pierwszego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie 

Miasta i Gminy Pińczów na lewym brzegu zalewu pińczowskiego w 2021 roku, 

15. Uchwała Nr XXVIII/305/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego  

dla drugiego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie 

Miasta i Gminy Pińczów na lewym brzegu zalewu pińczowskiego  

w 2021 roku, 

16. Uchwała Nr XXVIII/306/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego  

dla  miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy 

Pińczów w miejscowości Gacki, oznaczonego jako „W” w 2021 roku, 

17. Uchwała Nr XXVIII/307/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego  

dla  miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy 

Pińczów w miejscowości Gacki, oznaczonego jako  

„Z” w 2021 roku, 

18. Uchwała Nr XXVIII/308/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy, 
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19. Uchwała Nr XXVIII/309/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy, 

20. Uchwała Nr XXVIII/310/2021 w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Busko 

Zdrój, Gminą Solec- Zdrój, Powiatem Buskim, Gminą Kazimierza Wielka  

i  Powiatem Kazimierskim  celem współdziałania w ramach Obszaru 

Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska oraz opracowania Strategii 

Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, 

21. Uchwała Nr XXVIII/311/2021 w sprawie zmiany nr 6 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów w gminie Pińczów, 

22. Uchwała Nr XXVIII/312/2021 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy w gminie Pińczów, 

23. Uchwała Nr XXVIII/313/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej polegającej na budowie budynku wielorodzinnego  

z zewnętrznymi miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą zewnętrzną, na 

działkach oznaczonych w ewidencji  gruntów numerami: 240/3,241/8,243/8,244/8 

i 245/11, obręb 08, położonych w obrębie 08 miasta Pińczów przy ul. 

Spacerowej. 

 

▪ SESJA NR XXIX/2021 Z 30 CZERWCA 2021 r. 

1. Uchwała Nr XXIX/314/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta  

i Gminy Pińczów wotum zaufania, 

2. Uchwała Nr XXIX/315/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Pińczów za 2020 rok,  

3. Uchwała Nr XXIX/316/2021  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta  

i Gminy Pińczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, 

4. Uchwała Nr XXIX/317/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2020 rok, 

5. Uchwała Nr XXIX/318/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów  na 

2021 rok, 

6. Uchwała Nr XXIX/319/2021 zmieniająca   uchwałę w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2021 - 2035, 
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7. Uchwała Nr XXIX/320/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Działoszyce z przeznaczeniem na pomoc dla mieszkańców poszkodowanych w 

wyniku nawałnicy 

 

▪ SESJA NR XXX/2021 Z 21 LIPCA 2021 r. 

1. Uchwała Nr XXX/321/2021 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za 

udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, 

2. Uchwała Nr XXX/322/2021 w sprawie zryczałtowanej miesięcznej diety dla 

sołtysów sołectw gminy Pińczów i przewodniczącego zarządu osiedla Gacki - 

Osiedle, 

3. Uchwała Nr XXX/323/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/169/2020 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których 

właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania 

z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, 

4. Uchwała Nr XXX/324/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  

w Gminie Pińczów, w roku szkolnym 2021/2022, 

5. Uchwała Nr XXX/325/2021 w sprawie określania wzorów: wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, 

6. Uchwała Nr XXX/326/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Pińczów, 

7. Uchwała Nr XXX/327/2021 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania  

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania, 

8. Uchwała Nr XXX/328/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Pińczów, 

9. Uchwała Nr XXX/329/2021 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów, 
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10. Uchwała Nr XXX/330/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Fotowoltaika Zagojska” w obrębie Wola 

Zagojska w gminie Pińczów, 

11. Uchwała Nr XXX/331/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości, 

12. Uchwała Nr XXX/332/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy, 

13. Uchwała Nr XXX/333/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

położonej w Pińczowie, z rozliczeniem „lokal za grunt”. 

14. Uchwała Nr XXX/334/2021 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 

nadzorcze. 

 

▪ SESJA NR XXXI/2021 Z 25 SIERPNIA 2021 r. 

1. Uchwała Nr XXXI/335/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów  na 

2021 rok, 

2. Uchwała Nr XXXI/336/2021 zmieniająca   uchwałę w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2021 - 2035, 

3. Uchwała Nr XXXI/337/2021 w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, 

4. Uchwała Nr XXXI/338/2021 w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, 

5. Uchwała Nr XXXI/339/2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Pińczów, 

6. Uchwała Nr XXXI/340/2021 w sprawie nawiązania współpracy z Gminą 

Ciechanowiec, 

7. Uchwała Nr XXXI/341/2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości: Bogucice Pierwsze, 

8. Uchwała Nr XXXI/342/2021 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Pińczów na lata 2022 - 2030 oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym 

trybu konsultacji. 
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▪ SESJA NR XXXII/2021 Z 29 WRZEŚNIA 2021 r. 

1. Uchwała Nr XXXII/343/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów  na 

2021 rok, 

2. Uchwała Nr XXXII/344/2021 zmieniająca   uchwałę w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2021 - 2035, 

3. Uchwała Nr XXXI/345/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Wsparcie multimodalnej  

mobilności na terenie Gminy Pińczów” - w zakresie wykonania ścieżek 

rowerowych na terenie miasta Pińczów, 

4. Uchwała Nr XXXII/346/2021 w sprawie uznania petycji za częściowo 

zasługującą na uwzględnienie, 

5. Uchwała Nr XXXII/347/2021 w sprawie trybu i harmonogramu opracowania 

projektu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie 

Uzdrowiska, w tym trybu konsultacji , 

6. Uchwała Nr XXXII/348/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 

nieruchomości, 

7. Uchwała Nr XXXII/349/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Pińczów, 

8. Uchwała Nr XXXII/350/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Zbiornika 

retencyjnego Pińczów na rzece Nida” w obrębie miasta Pińczów oraz sołectw 

Skrzypiów i Kopernia w gminie Pińczów, 

9. Uchwała Nr XXXII/351/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów  

w gminie Pińczów, 

10. Uchwała Nr XXXII/352/2021 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście w gminie Pińczów, 

11. Uchwała Nr XXXII/353/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/169/2020 Rady 

Miejskiej w  Pińczowie z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których 
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właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad 

korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków. 

 

▪ SESJA NR XXXIII/2021 Z 28 PAŹDZIERNIKA 2021 r. 

1. Uchwała Nr XXXIII/354/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów  na 

2021 rok, 

2. Uchwała Nr XXXIII/355/2021 zmieniająca   uchwałę w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2021 - 2035, 

3. Uchwała Nr XXXIII/356/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – 

finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, 

4. Uchwała Nr XXXIII/357/2021 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej 

„Osiedle Zdrojowe”, 

5. Uchwała Nr XXXIII/358/2021 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej 

„Osiedle Górki - Włochy”, 

6. Uchwała Nr XXXIII/359/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego 

dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Pińczów. 

 

▪ SESJA NR XXXIV/2021 Z 26 LISTOPADA 2021 r. 

1. Uchwała Nr XXXIV/360/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów  na 

2021 rok, 

2. Uchwała Nr XXXIV/361/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2021 - 2035, 

3. Uchwała Nr XXXIV/362/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Pińczowskiemu na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 

nr 0070T Pasturka - Kowala - Krzyżanowice - Leszcze - Gacki - Zagość - 

Skotniki - Łatanice na odc. Wola Zagojska - Nowa Zagość dł. 1040 mb w km 

11+620 - 12+660, 

4. Uchwała Nr XXXIV/363/2021 w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na 

uwzględnienie, 

5. Uchwała Nr XXXIV/364/2021 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na 2022 rok, 
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6. Uchwała Nr XXXIV/365/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2022 rok, 

7. Uchwała Nr XXXIV/366/2021 w sprawie opłaty od posiadania psów, 

8. Uchwała Nr XXXIV/367/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na 2022 rok, 

9. Uchwała Nr XXXIV/368/2021 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy 

Pińczów opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty 

targowej, zasad jej ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za 

inkaso na 2022 rok, 

10. Uchwała Nr XXXIV/369/2021 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum 

Regionalnym w Pińczowie, 

11. Uchwała Nr XXXIV/370/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w Pińczowie, 

12. Uchwała Nr XXXIV/371/2021 w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach  

i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

13. Uchwała Nr XXXIV/372/2021 w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i ustalania odpłatności za usługi  opiekuńcze, specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania, 

14. Uchwała Nr XXXIV/373/2021 w sprawie uchwalenia zmiany nr 5 miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów w gminie Pińczów. 

 

▪ SESJA NADZWYCZAJNA NR XXXV/2021 Z 10 GRUDNIA 2021 r. 

1. Uchwała Nr XXXV/374/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów  na 

2021 rok, 

2. Uchwała Nr XXXV/375/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2021 - 2035,  

3. Uchwała Nr XXXV/376/2021 w sprawie określenia wysokości diet dla radnych 

Rady Miejskiej  w Pińczowie, 
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4. Uchwała Nr XXXV/377/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 

Miasta i Gminy Pińczów. 

 

▪ SESJA NR XXXVI/2021 Z 29 GRUDNIA 2021 r. 

1. Uchwała Nr XXXVI/378/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2022 - 2035 

2. Uchwała Nr XXXVI/379/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 

2022 rok, 

3. Uchwała Nr XXXVI/380/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów  na 

2021 rok, 

4. Uchwała Nr XXXVI/381/2021 zmieniająca   uchwałę w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2021 - 2035, 

5. Uchwała Nr XXXVI/382/2021  w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Pińczowskiemu na realizację zdań z zakresu kultury fizycznej, 

6. Uchwała Nr XXXVI/383/2021  w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadania  pn. „Rewitalizacja oraz 

Funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie”, 

7. Uchwała Nr XXXVI/384/2021 w sprawie zmiany w Statucie Samorządowego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, 

8. Uchwała Nr XXXVI/385/2021 w sprawie powołania Rady Społecznej 

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres kadencji 

2022 - 2024, 

9. Uchwała Nr XXXVI/386/2021 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pińczów na lata 2022 – 2026”, 

10. Uchwała Nr XXXVI/387/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Pińczów nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

11. Uchwała Nr XXXVI/388/2021 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej 

w Pińczowie na 2022 rok, 

12. Uchwała Nr XXXVI/389/2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 

Rady Miejskiej w Pińczowie na 2022 rok, 
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13. Uchwała Nr XXXVI/390/2021 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej polegającej na budowie budynku wielorodzinnego  

z zewnętrznymi miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą zewnętrzną, na 

działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:240/3, 241/8, 243/8, 

244/8 i 245/11, obręb 08, położonych przy ul. Spacerowej w Pińczowie, 

14. Uchwała Nr XXXVI/391/2021  w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy 

Pińczów opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty 

targowej, zasad jej ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za 

inkaso na 2022 rok. 

 

 

 

 


