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Wstęp  

 

Raport o stanie gminy jest opracowaniem obejmującym podsumowanie 

działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w roku 2019.  

Dokument ten został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U poz. 713).  

Niniejszy Raport jest bazą informacji dotyczących sytuacji gospodarczej  

i społecznej Gminy Pińczów i stanowi źródło wiedzy zarówno dla społeczności 

lokalnej, instytucji życia publicznego, jak również obecnych i potencjalnych 

inwestorów. 

Dzisiejszy obraz naszej „małej ojczyzny” przedstawia nas jako samorząd, który  

w sposób racjonalny i efektywny skorzystał z możliwości pozyskania środków 

unijnych.  

Raport obejmuje między innymi problematykę z zakresu: demografii, 

środowiska naturalnego, majątku i finansów gminy, mieszkalnictwa, oświaty, kultury, 

turystyki, działalności gospodarczej, infrastruktury technicznej, polityki społecznej 

oraz rozwoju gminy. Dokument ten jest dowodem na to, że dynamiczny rozwój 

Gminy Pińczów to zasługa wszystkich mieszkańców, uporu i konsekwencji władz 

gminy w urzeczywistnianiu przyjętych programów gospodarczych. 

Raport został opracowany na podstawie danych źródłowych przekazanych 

przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Pińczowie oraz jednostki 

organizacyjne gminy. Wykorzystano również sprawozdania z działalności jednostek, 

sprawozdania z wykonania budżetu, Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego, Program Rewitalizacji Gminy Pińczów oraz 

materiały informacyjno - promocyjne na temat gminy. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ogólną powierzchnię 21282 ha użytki rolne stanowią  14911 ha  

- tj. 70 %, co powoduje, że główną gałąź gospodarki gminy stanowi rolnictwo.   
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Ochroną prawną są objęte tereny o powierzchni 3127,20 ha, co stanowi  

31,7 % 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
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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. Pływalnia Miejska w Pińczowie. 

Gminne osoby prawne: 

1. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie, 

2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie, 

3. Muzeum Regionalne w Pińczowie, 

4. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie; 

w tym: Spółki komunalne  

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

6. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej 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: 

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. 

Osiedla:  

Gacki-Osiedle 
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1.3 Ludność i dynamika zmian 

 

Ludność Gminy Pińczów na dzień 31.12.2019 roku według danych Urzędu 

Miejskiego w Pińczowie wynosiła 20300 osób (w tym 9870 osób to mężczyźni,  

a 10430 to kobiety). Średnia wielkość gęstości zaludnienia Gminy Pińczów wynosi  

95 osób/km2. 

 

 

 

 

Ludność miasta Pińczów na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 10385 osób, (w tym 

4960 osób to mężczyźni, a 5422 to kobiety), co stanowi 51,15 % wszystkich 

mieszkańców gminy. 
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Przyrost naturalny w latach 2018 - 2019 
 

 

W Gminie Pińczów, odnotowywany jest spadek ludności. Różnica między 

2018, a 2019 rokiem w liczbie mieszkańców wynosi 321 osób, co stanowi 1,58 % 

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

  

 

  

Sołectwo 
Liczba mieszkańców  

na dzień 31.12.2019 roku 

Aleksandrów 104  

Bogucice Drugie 283  

Bogucice Pierwsze 506  

Borków 76  

Brzeście 596  

Bugaj 28  

Byczów 71  

Chrabków 111  

Chruścice 232  

Chwałowice 75  

Gacki 78  

Grochowiska 39  

Kopernia 325  

Kowala 209  

Kozubów 377  

Krzyżanowice Dolne 159  

Krzyżanowice Średnie 177  

Leszcze 362  

Marzęcin 276  

Młodzawy Duże 577  

Młodzawy Małe 151  
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Sołectwo 
Liczba mieszkańców  

na dzień 31.12.2018 roku 

Mozgawa 175  

Nowa Zagość 152  

Orkanów 120  

Pasturka 473  

Podłęże 302  

Sadek 185  

Skowronno Dolne 230  

Skowronno Górne 120  

Skrzypiów 381  

Stara Zagość 338  

Szarbków 240  

Szczypiec 112  

Uników 300  

Winiary 217  

Włochy 293  

Wola Zagojska Dolna 248  

Wola Zagojska Górna 140  

Zagorzyce 207  

Zakrzów 187  

Zawarża 110  

Osiedle 
Liczba mieszkańców  

na dzień 31.12.2019 roku 

Gacki-Osiedle 576  
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1.4 Podmioty gospodarcze  

 

 

              Na obszarze Gminy Pińczów na 31.12.2019 r., liczba podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą wynosiła 1644. W stosunku do 

analogicznego okresu 2018 r. zwiększyła się o 32 podmioty. 

Największy wzrost liczby  podmiotów w stosunku roku   2018, nastąpił  

w branży - Budownictwo - wzrost o 26 podmiotów  i w branży - Przetwórstwo 

Przemysłowe - wzrost o 6 podmiotów, a także w branży - Działalność w Zakresie 

Usług Administrowania i Działalność Wspierająca - wzrost o 5 podmiotów. Spadek 

nastąpił  w branży - Handel Hurtowy i Detaliczny Naprawa Pojazdów 

Samochodowych, Wyłączając Motocykle  - zmniejszenie o 19 podmiotów i w branży  

- Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo i Rybactwo - zmniejszenie o 3 podmioty.   

W pozostałych branżach nastąpił niewielki wzrost lub spadek  rzędu  jednego, dwóch 

podmiotów, a w sześciu sekcjach pozostał bez zmian. 

               Na obszarze Miasta Pińczów na dzień 31.12.2019 r., liczba podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą wynosiła 1038. W stosunku do 

analogicznego okresu 2018 r. zmniejszyła się o 8 podmiotów. Największy wzrost 

liczby  podmiotów w stosunku roku 2018, nastąpił w branży - Budownictwo – wzrost  

o 10 podmiotów oraz w branży - Działalność Związana z Zakwaterowaniem  

i Usługami Gastronomicznymi - wzrost o 4 podmioty. Spadek nastąpił  w branży - 

Handel Hurtowy i Detaliczny Naprawa Pojazdów Samochodowych, Wyłączając 

Motocykle - zmniejszenie o 9 podmiotów, a także w branży - Działalność Związana  

z Obsługą Rynku Nieruchomości  - zmniejszenie o 15 podmiotów.  W pozostałych 

branżach nastąpił niewielki wzrost lub spadek  rzędu  jednego, dwóch podmiotów,  

a w sześciu sekcjach pozostał bez zmian. 

                 Na obszarze wiejskim Gminy Pińczów na dzień 31.12.2019 r., liczba 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wynosiła 606. W stosunku do 

analogicznego okresu 2018 r. zwiększyła się o 40 podmiotów.  Największy wzrost 

liczby  podmiotów w stosunku do roku 2018, nastąpił w branży  - Budownictwo - 

wzrost o 16 podmiotów i w branży - Działalność  Związana z Obsługą Rynku 

Nieruchomości - wzrost o 16 podmiotów.   Spadek nastąpił w branży - Rolnictwo, 
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Leśnictwo, Łowiectwo i Rybactwo - zmniejszenie o 2 podmioty oraz w branży -  

Handel Hurtowy i Detaliczny Naprawa Pojazdów Samochodowych, Wyłączając 

Motocykle - zmniejszenie o 8 podmiotów W pozostałych branżach nastąpił niewielki 

wzrost lub spadek  rzędu  jednego, dwóch podmiotów, a w dziesięciu sekcjach 

pozostał bez zmian. 

              

Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  
na terenie Gminy Pińczów - obszar miejsko - wiejski w latach 2018 - 2019 
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2.SYTUACJA FINANSOWA GMINY  

 

2.1 Wysokość budżetu 

 

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Pińczowie 

w dniu 30 stycznia 2019 r. uchwałą Nr V/33/2019 

 

Po stronie dochodów zakładał kwotę 84.050.884,43 zł, w tym:  

 

- dochody bieżące    - 77.885.938,00 zł 

- dochody majątkowe    -  6.164.946,43 zł 

 

Po stronie wydatków kwotę 84.050.884,43 zł, w tym:  

 

- wydatki bieżące   - 72.216.640,09 zł 

- wydatki majątkowe       - 11.834.244,34 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 

11 uchwał oraz wydane zostały 19 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. 
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W wyniku dokonanych zmian: 

 zwiększono plan dochodów ogółem o  kwotę 10.762.514,24 zł, tj. do wysokości 

94.813.398,67 zł, 

z tego: 

- zwiększono plan dochodów bieżących o 11,6 % tj. o kwotę 9.035.298,81 zł, 

- zwiększono plan dochodów majątkowych o 28,0 %, tj. o kwotę  

1.727.215,43 zł,  

 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.604.032,11 zł, tj. do wysokości 

96.654.916,54 zł, 

z tego: 

- zwiększono plan wydatków bieżących o 13,5 % tj. o kwotę 9.772.950,01zł, 

- zwiększono plan wydatków majątkowych o 23,9 % tj. o kwotę  

2.831.082,10 zł, 

 zwiększono plan przychodów o kwotę 1.841.517,87 zł, tj. do kwoty 3.696.654,87 zł, 

 plan rozchodów pozostał bez zmian. 

 
2.2 Dochody budżetowe 
 

 

Dochody budżetowe gminy zostały wykonane w kwocie 93.511.344,09 zł,  

tj. w 98,63 % planu po zmianach. 

W tym:  

- dochody bieżące, na plan 86.921.236,81 zł wykonano 87.119.730,18 zł,  

tj. w 100,23 %; 

- dochody majątkowe, na plan 7.892.161,86 zł wykonano 6.391.613,91 zł,  

tj. w 80,99 %. 
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Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższa tabela. 

 

Treść Plan 2019 Wykonanie za 2019 r. 

1 2 3 

BIEŻĄCE 

Rolnictwo i łowiectwo 808 509,13 808 509,13 

Transport i łączność 284 617,00 284 697,38 

Gospodarka mieszkaniowa 473 459,00 503 091,85 

Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 

Administracja publiczna 332 686,91 325 726,12 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

174 512,00 173 130,08 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

5 949,78 5 950,29 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

34 281 968,43 34 789 161,76 

Różne rozliczenia:  (Część oświatowa 
subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego, Uzupełnienie 
subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego, Część 
wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, 
Różne rozliczenia finansowe, Część 
równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, 
Regionalne Programy Operacyjne  
2014-2020 finansowane z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego) 

18 874 025,35 18 881 413,12 

Oświata i wychowanie 2 277 416,42 2 207 916,17 

Ochrona zdrowia 2 240,00 2 236,85 

Pomoc społeczna 1 484 433,42 1 445 004,86 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

55 440,00 47 680,36 

Edukacyjna opieka wychowawcza 70 683,00 66 783,00 

Rodzina 23 222 070,00 23 335 022,86 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

4 201 726,37 3 822 716,48 

Kultura fizyczna 365 000,00 415 189,87 

Razem bieżące 86 921 236,81 87 119 730,18 
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Treść Plan 2019 Wykonanie za 2019 r. 

1 2 3 

MAJĄTKOWE 

Transport i łączność 1 616 948,40 1 506 838,00 

Gospodarka mieszkaniowa 1 415 354,00 1 409 530,64 
 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 

0,00 814,00 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

9 830,96 9 830,96 

Różne rozliczenia: Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin, Wpłata środków 
finansowych z niewykorzystanych  
w terminie wydatków, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 

104 779,00 104 779,00 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 666 680,30 3 311 039,51 

Kultura fizyczna 78 569,20 48 781,80 

Razem majątkowe 7 892 161,86 6 391 613,91 

Ogółem 94 813 398,67 93 511 344,09 

 

 

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą łącznie 3.848.882,08 zł, z tego: 

- w podatku od nieruchomości - 710.797,12 zł 

- w podatku rolnym  - 87.301,65 zł 

- w podatku leśnym - 2.859,23 zł 

- w podatku od środków transportowych - 137.391,16 zł 

-  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 100.076,22 zł 

Znaczną kwotę zaległości, bo 2.462.820,66 zł (63,99 % zaległości ogólnych) stanowią 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne występujące w dziale „ 

Rodzina”. 
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 Jak wynika z powyższych danych 18,47 % ogólnych zaległości dotyczy podatku 

od nieruchomości. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne zalegają w podatku od 

nieruchomości na wartość 290.196,40 zł, natomiast osoby fizyczne - 420.600,72 zł. 

Na przestrzeni roku wystawiono 1160 upomnień na kwotę 1. 002.735,05 zł dotyczących 

podatków i opłat oraz przekazano do Komornika Skarbowego 553 tytuły wykonawcze na 

kwotę 1.003.923,50 zł. 

Złożono 6 wniosków o wpis na hipotekę przymusową dotyczących zaległych podatków na 

kwotę 92.133,00 zł.  

Kwota zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową wg stanu na dzień 

31.12.2019 rok wynosi 306.541,02 zł. 

Na zaległe podatki i opłaty w badanym okresie wpłynęła kwota 525.304,86 zł,     

z tego Urząd Skarbowy ściągnął 184.596,32 zł. 

 

Skutki obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych 1.767.574,20 

zł, z tego dotyczące: 

 podatku od nieruchomości -   1.302.699,47 zł, tym:  

- osoby prawne -     913.298,94 zł 

- osoby fizyczne -     389.400,53 zł 

 podatku rolnego -     194.995,68 zł, w tym: 

- osoby prawne -       7.435,33 zł 

- osoby fizyczne -     187.560,35 zł 

 podatku od środków transportowych - 269.879,05 zł, w tym: 

- osoby prawne -     42.179,20 zł 

- osoby fizyczne -     227.699,85 zł. 

 

Ponadto zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską w podatku od nieruchomości dotyczą: 

osób fizycznych - 96.434,09 zł oraz osób prawnych - 74.037,64 zł. 

Decyzjami indywidualnymi umorzono podatki i opłaty wraz z odsetkami na łączną 

kwotę 53.479,30 zł  z tego 32.154,00 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 % 

2019 r. 2018 r. 
Dynamika 
wzrostu  

w % 
2019 2018 

1 2 3 4 5 6 

Dochody własne w tym: 42.703.823,82 37.516.245,11 113,8 45,7 47,4 

- podatek od 
nieruchomości 

12.577.625,84 12.693.326,47 99,1 13,5 16,0 

- udziały  
w podatkach 

17.408.121,95 15.827.291,62 110,0 18,6 20,0 

Dotacje, w tym: 32.250.066,67 24.441.275,39 131.9 34,5 30,9 

środki zewnętrzne 
pozyskane na inwestycje 

4.983131,21  1.498.695,67 - 

Subwencja ogólna w tym: 18.548.266,00 17.137.269,00 108,2 19,8 21,7 

- część oświatowa 15.153.362,00 14.335.263,00 105,7 16,2 18,1 

Środki z innych źródeł 9.187,60 22.579,14 40,7 0,0 0,0 

Ogółem 93.511.344,09 79.117.368,64 118,20 100 100 
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Dochody uzyskane w 2019 roku są wyższe od ubiegłorocznych o 18,2 %  

tj. o kwotę 14.393.975,45 zł. 

Wzrost notuje się w dochodach własnych o 13,8 % w udziałach                 

w podatkach  o 10,0 % pomimo iż, spadek notuje się w podatku od nieruchomości o 1,1 

%. 

Wzrost notuje się w subwencjach o 8,2 % w tym subwencji oświatowej        

o 5,7 %, w dotacjach o 31,9 %. Spadek środkach pozyskanych z innych źródeł  

o 59,3 %. 

W strukturze dochodów najwyższy udział, bo 45,7 % stanowią dochody własne. 

Subwencje 19,8 % dotacje - 34,5%. 

 

 

2.3 Wydatki budżetowe  

Plan wydatków po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie realizacji 

budżetu zamknął się kwotą 96.654.916,54 zł. Założenia planu wydatków zostały 

zrealizowane w 94,89 %, czyli wydatkowano kwotę 91.716.036,25 zł. 

Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 

przedstawiono w poniższych tabelach. 
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Nazwa Plan na 2019 rok 
Wykonanie  

na 31.12.2019 r. 

1 2 3 

BIEŻĄCE 

Rolnictwo i łowiectwo           901 709,13     895 170,65 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

          203 703,31     203 703,31 

Transport i łączność 2 172 348,74 1 991 676,33 

Turystyka           129 078,56     96 864,10 

Gospodarka mieszkaniowa 636 400,00 531 289,91 

Działalność usługowa           182 400,00                    108 302,56     

Administracja publiczna 8 033 137,45 7 253 047,27 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

174 512,00 172 780,08 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

703 853,39 452 478,12 

Obsługa długu publicznego 970 000,00 617 801,10 

Różne rozliczenia (Regionalne Programy 
Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego) 

          271 786,28     258 521,91 

Oświata i wychowanie 29 631 430,30 29 279 163,29 

Ochrona zdrowia 394 540,00 355 440,99 

Pomoc Społeczna 4 263 328,50 4 050 342,18 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 69 540,00 52 959,15 

Edukacyjna opieka wychowawcza 828 338,02 796 408,85 

Rodzina 23 620 075,09 23 450 885,68 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  4 097 607,03 3 721 426,35 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 908 684,30 2 905 365,85 

Kultura fizyczna  1 797 118,00 1 773 275,03 

Razem bieżące 81 989 590,10 78 966 902,71 

 

 



 

 

24 

 

 

 

Nazwa Plan na 2019 rok 
Wykonanie  

na 31.12.2019 r. 

1 2 3 

MAJĄTKOWE  

Rolnictwo i łowiectwo 81 000,00 68 036,81 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 

          548 500,00     548 500,00 

Transport i łączność 3 639 890,87 2 365 287,49 

Gospodarka mieszkaniowa 68 800,00 61 611,68 

Administracja publiczna 164 609,55 155 227,83 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

510 806,33 500 879,31 

Różne rozliczenia             11 900,00     0,00 

Oświata i wychowanie 72 000,00 71 438,50 

Pomoc społeczna 9 000,00 9 000,00 

Rodzina 231 730,00 231 278,38 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 340 506,22 7 874 051,93 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 332 296,34 291 838,16 

Kultura fizyczna  654 287,13 571 983,45 

Razem majątkowe 14 665 326,44 12 749 133,54 

Ogółem 96 654 916,54 91 716 036,25 

 

 

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano: 

- wydatki bieżące, które na plan  81.989.590,10 zł wykonano w wysokości 

78.966.902,71 zł tj. 96,31% planu; 

- wydatki majątkowe, które na plan 14.665.326,44 zł  zrealizowano w wysokości 

12.749.133,54 zł tj. 86,93% planu. 
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W yd a t k i  b i e ż ą c e   

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 81.989.590,10 zł zrealizowano w wysokości 

78.966.902,71 zł, tj. 96,31%.  

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się 

następująco: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych                      - 

28.815.303,38 zł,  

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 

15.725.168,74, 

- dotacje na zadania bieżące - 8.791.398,42 zł, 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.711.028,09 zł, 

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt. 2 i 3  ustawy o f. p. - 306.202,27 zł, 

- wydatki na obsługę długu - 617.801,10 zł. 

32,87% 

30,25% 

12,64% 

8,08% 

4,75% 
3,49% 

2,56% 5,36% 

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 łącznośd

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna

Pozostałe
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W yd a t k i  m a j ą t k o w e  

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 12.749.133,54 zł  

tj. 86,93 % planu, w tym wydatki na inwestycje 12.200.633,54 zł.  

 

2 . 4  Przychody  budżetu 

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 3.696.654,87 zł, realizacja 

wynosiła 6.132.940,42 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu Gminy Pińczów, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek 

z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych, spłat pożyczek udzielonych Stowarzyszeniom na 

realizację projektów, które wykazują związek z zadaniami własnymi Gminy. 

 

2 . 5  Rozchody  budżetu 

 

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

wynosiła 1.964.315,00 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  109.178,00 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. 
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Poniższa tabela przedstawia realizację planu przychodów i rozchodów budżetowych  

w 2019 roku. 

 

Plan przychodów i rozchodów budżetu za 2019 r. 
 

 
  

 

Lp. Treść Klasyfikacja § 
Plan          

2019 r. 
Wykonanie za  

2019 roku 
% 

1 2 3 4 5 6 

Przychody ogółem: 3 696 654,87 6 132 940,42 165,91 

1. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 88 581,00 197 759,00 223,25 

2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 601 039,23 601 039,23 100,00 

3. Inne źródła (wolne środki) § 950 3 007 034,64 5 334 142,19 177,39 

Rozchody ogółem: 1 855 137,00 1 964 315,00 105,89 

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

2. Udzielone pożyczki § 991 - 109 178,00 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

Podstawowe wskaźniki  finansowe za 2019 rok  

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po zmianach w 

zł 
Wykonanie  

w zł 
Wykonanie 
planu w % 

1 2 3 4 5 

1. 

Dochody (ogółem) 
w tym: 

94.813.398,67 93.511.344,09 98,63 

- dochody bieżące 86.921.236,81 87.119.730,18 100,23 

- dochody majątkowe 7.892.161,86 6.391.613,91 80,99 

2. 

Wydatki (ogółem) 
w tym: 

96.654.916,54 91.716.036,25 94,89 

- wydatki bieżące 81.989.590,10 78.966.902,71 96,31 

- wydatki majątkowe 14.665.326,44 12.749.133,54 86,93 

3. 

Przychody (ogółem) 
w tym: 

 
3.696.654,87 

 
6.132.940,42 165,91 

- spłata pożyczek 
udzielonych 
 
- nadwyżka z lat ubiegłych 
 

88.581,00 
 

601.039,23 
 

197.759,00 
 

601.039,23 
 

223,25 
 

100,00 
 

- inne źródła (wolne środki) 3.007.034,64 5.334.142,19 177,39 

4. 

Rozchody (ogółem) 
w tym: 

1.855.137,00 1.964.315,00 105,89 

- spłaty kredytów 

- pożyczki udzielone 

       1.855.137,00 

0,00 

1.855.137,00 

109.178,00 

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

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2019 roku występuje z tytułu: 

1. pobranego w 2013 r. kredytu konsolidacyjnego - 13.995.036,00 zł; 

2. pobranego kredytu na pokrycie spłat przypadających na 2013 rok wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.941.060,00 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  

- 1.582.119,00 zł; 

4.  pobranego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy  

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia  

w planowanych dochodach bieżących roku 2015 - 964.368,00 zł; 

5. pobranego kredytu na pokrycie spłat przypadających w 2015 roku wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów -  746.496,00 zł. 

6. pobranego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy  

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia  

w planowanych dochodach bieżących roku 2018 - 1.930.000,00 zł . 

 

W 2019 roku spłacono zadłużenie w wysokości 1.855.137,00 zł. 

Nazwa 
Stan zadłużenia 

na dzień 
01.01.2019 r. 

Zaciągnięte 
kredyty          

i pożyczki 
w 2019r. 

Spłacone/umorzone 
zobowiązania 2019 r. 

Stan zadłużenia 
na dzień 

31.12.2019 r. 

1 
2 

2 3 4 5 

Kredyty 
(kapitał) 

23.014.216,00 0,00 1.855.137,00 21. 159. 079,00 

Razem 23.014.216,00 0,00 1.855.137,00 21. 159. 079,00 

 

Łączna kwota długu Gminy Pińczów na koniec 2019 roku wynosi 21. 159. 079,00 zł, 

co stanowi 22,63%  dochodów wykonanych w 2019 roku. 
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Kwoty rozchodów z tytułu spłat długu ujętych w WPF kształtują się następująco: 

2020 r.  -    1.855.137,00 zł; 

2021 r.  -    1.855.137,00 zł; 

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 - 400,6561 ha 

2. Łączna powierzchnia działek tereny miasta - 204,0563 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 (na 

rzecz 211 podmiotów): 

a) tereny wiejskie - 1,6552 ha 

b) tereny miasta - 30,5441 ha  

5. Nieruchomości oddane w trwały zarząd 21,1921 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. 2020, poz. 65 ze zm.) 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 0,1777ha: 
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Nieruchomości nabyte w 2019 r. 

 

Położenie nieruchomości Nr Działki Powierzchnia m2 

Kopernia obr. 13 
 

442/2 120 

389/3 89 

388/2 48 

391/1 114 

390/3 119 

377/2 132 

380/2 76 

379/2 91 

378/2 81 

385/2 65 

383/2 79 

384/2 155 

393/3 77 

387/3 64 

381/2 77 

Pińczów obr. 08 

160/24 138 

223/1 78 

223/2 83 

Pińczów obr. 08 
94/3 9 

94/4 82 

Ogółem 1777 

 

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

komunalizację, na podstawie decyzji administracyjnych, zasiedzenie. 
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Nieruchomości zbyte w 2019 r.: 

 
Położenie 

nieruchomości 

 
Numer 
działki 

 
Tryb sprzedaży 

 
Powierzchnia 

m2 

Pińczów 
obr. 05 

97/14 
Bezprzetargowo na 

rzecz 
współwłaściciela 

137 
(udział 6131/118222) 

Pińczów 
obr. 11 

42 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

1897 

Pińczów 
obr. 13 

29/6 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

64 

Pińczów 
obr. 13 

29/7 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

135 

Pińczów 
obr. 09 

14/17 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

 
270 

Pińczów 
obr. 14 

58/61 
Bezprzetargowo na 
rzecz dzierżawcy 

19 

Ogółem 2522 

 

W roku 2019 obowiązywały następujące umowy dzierżawy/najmu: 

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

46.304,49 zł rocznie, 

 umowy najmu garaży - 16 szt. - na łączną kwotę 11.518,44 zł rocznie, 

 umowy dot. nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe     

oraz ogródki przydomowe - 36  szt.  - na łączną kwotę 1972,94 zł rocznie, 

 umowy na grunty wykorzystywane rolniczo - 35 szt. - na łączną kwotę 9.799,49 zł 

rocznie, 

 umowy na grunty zabudowane garażami m. Pińczów - 188 szt. - na łączną kwotę 

20.045,21 zł rocznie, 

 umowy na grunty wykorzystywane jako zieleń i parkingi - 31 szt. - na łączną kwotę 

2060,93 zł rocznie, 

 umowy na grunty zabudowane  garażami oraz na komórko-garaże położone 

w Gackach -104 szt., na łączną kwotę 8.318,01 zł rocznie, 
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 inne (w których stroną są: stowarzyszenia, jednostki organizacyjne, wspólnoty   

mieszkaniowe) - 8 szt., na łączną kwotę 3.176,66 zł rocznie. 

 umowy na boksy garażowe położone w Gackach - szt. 12, na łączną kwotę 

8.845,80. 

 

Zestawienie gruntów skomunalizowanych za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 

31.12.2019r. 

 

Położenie  nieruchomości 
Nr 

działki 
Powierzchnia 

w m
2 

drogi 
m

2
 

Grunty rolne 
m

2
 

Uników obręb 34 252 7700 7700 - 

Pińczów obręb 03 79 2894 2894 
 
- 

Zagorzyce obręb 39 180 6400 6400 - 

Brzeście obręb 05 
982 

983/1 
600 
4300 

- 
600 
4300 

Zakrzów obręb 40 210 32000 - 32000 

Włochy obręb 36 10 1200 1200 - 

Wola Zagojska 
obręb 37 

1197 2600 - 2600 

Pińczów obręb 05 363/3 118 118 - 

Kozubów obręb 15 46/1 17377 17377 - 

Zagorzyce obręb 39 
172 
175 

9200 
4900 

9200 
4900 

- 

Włochy obręb 36 126 100 - 100 

Skowronno Dolne 
obręb 28 

294 3000 3000 - 

Ogółem 9 2389 52789 3 9600 
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4. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na Gminę m.in. zadania utrzymania 

porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania  gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego. 

 

Gmina Pińczów ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Policji oraz Komendą 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Na barkach tych instytucji spoczywa 

bezpieczeństwo mieszkańców. Gmina wspiera finansowo działalność wyżej wymienionych 

instytucji oraz wspólnie z nimi organizuje akcje prewencyjne i profilaktyczne, konkursy, 

szkolenia i zawody. 

W roku 2019 Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie przeprowadziła niżej 

wymienione  akcje profilaktyczne: 

 Jabłko-Cytryna, 

 Bezpieczne ferie, 

 Bezpieczna szkoła, 

 Bezpieczny Pieszy 

 Bezpieczny Wypoczynek 

 Bezpieczeństwo na Piątkę 
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 Bezpieczna Droga do Szkoły 

 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w przedszkolu 

 

 

 

 Spotkanie z sołtysami w ramach Bezpiecznych Wakacji 

Wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej corocznie 

organizowany jest konkurs Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - „Młodzież 

zapobiega pożarom” oraz zawody sportowo-pożarnicze i szkolenia druhów Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 
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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 (OSP Chruścice,  

OSP Kozubów), które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  

Jednostki te posiadają dużą wartość operacyjną pod względem liczebności, 

wyszkolenia, usprzętowienia oraz dyspozycyjności operacyjnej. 

17  jednostek OSP wyposażonych jest w specjalistyczne samochody pożarnicze  

i posiadają status jednostek typu „S”. 

 Wszystkie jednostki OSP w swoich szeregach skupiają łącznie 635 członków,  

w tym  68 członków należy do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 

 

Wyposażenie i szkolenia 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pińczów posiadają na 

wyposażeniu 19 samochodów ratowniczo - gaśniczych: 

 3 samochody ciężkie    

 1 samochód średni    

 15 samochodów lekkich 

 14 motopomp wodnych o wydajności powyżej 800  litrów  

 15 motopomp szlamowych służących do pracy w warunkach nietypowych   

 15 pilarek do drewna   

 3 pilarki do stali  

 12 agregatów prądotwórczych  

 3 zestawy hydrauliczne  

 2 defibrylatory. 

 7 zestawów PSP R1  
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Statystyka 

 

Udział jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pińczów                     

w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2019 roku przedstawia się następująco: 

Ogółem zdarzeń:  454,  w tym: 

 131 wyjazdów z udziałem OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

 323 wyjazdy pozostałych jednostek OSP 

 

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych poszczególnych jednostek  

w 2019 roku 

L.p. Jednostka OSP Ilość zdarzeń 

1 Chruścice 97 

2 Brzeście 55 

3 Pińczów 42 

4 Kozubów 34 

5 Krzyżanowice 36 

6 Młodzawy 19 

7 Bogucice 30 

8 Kopernia 31 

9 Marzęcin 27 

10 Zagość 13 

11 Kowala 34 

12 Podłęże - 

13 Uników 5 

14 Skowronno Dolne 1 

15 Skowronno Górne 10 

16 Winiary - 

17 Włochy 20 

18 Zawarża - 

Razem 454 

 

 

Analizując dane z poprzedniego roku nastąpił wzrost o 52 % zdarzeń.  
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Największa ilość pożarów spowodowanych podpaleniami miała miejsce we 

wczesnym okresie wiosennym i była  związana z wypalaniem suchych traw oraz  

w okresie żniw w związku z wypalaniem pozostałości roślinnych na polach.  

Z kolei, jeśli chodzi o miejscowe zagrożenia, to najczęstszymi przyczynami ich 

powstawania były silne wiatry, opady deszczu i zagrożenia spowodowane  

w transporcie drogowym. 

 

 Działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych to nie tylko wyjazdy do 

pożarów i miejscowych zagrożeń, ale także czynny udział w uroczystościach 

państwowych, samorządowych i religijnych na terenie gminy i powiatu pińczowskiego. 

Strażacy zabezpieczają imprezy sportowe i okolicznościowe organizowane przez 

samorząd. 

 

W 2019 roku zrealizowano: 

1. „Szkolenie członków organizacji pozarządowych z Gminy Pińczów  

w zakresie Pilarz/Drwal”. Kwota otrzymanego dofinansowania to 20 tyś. zł. 

Przeszkolonych zostało 14 druhów z Gminy Pińczów. 

 

 

 

2. Kurs: „Razem dla Bezpieczeństwa - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 

członków organizacji pozarządowych z Gminy Pińczów”. Dofinansowanie wyniosło 

20 tyś. zł. Uprawnienia ratownika otrzymało 34 druhów z Gminy Pińczów. 
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W 2019 roku 12 jednostek OSP z terenu gminy Pińczów otrzymało dotacje  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 

zakupu sprzętu i umundurowania w ramach programu „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże 

Pożarne w służbie środowisku” na łączną kwotę 59000 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek OSP” 16 jednostek 

OSP otrzymało dotacje na zakupu sprzętu i umundurowania w wysokości 94340 zł. 
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Z budżetu państwa 8 jednostek OSP otrzymało dotacje na realizację zadań, 

obejmujących między innymi przygotowanie jednostek OSP do organizowania 

i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych 

zagrożeń w wysokości 54927 zł.  

 

Z budżetu Gminy Pińczów w 2019 roku udzielono dotacji w kwocie 7500,00 zł na 

dofinansowanie kosztów związanych z zakupu sprzętu i umundurowania dla dwóch 

jednostek (OSP w Koperni, OSP Młodzawy).  

 

Zajmowane przez jednostki OSP budynki są w różnym stanie technicznym 

i  wymagają prac remontowych. Na ten cel w  2019 roku gmina Pińczów przeznaczyła 

kwotę  427526,62 zł. 

1.  „Wykonano  elewacje budynku Remizy OSP” w Kozubowie. Koszt całkowity 

wykonania elewacji 51823 zł Zadanie zostało dofinansowane przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności 

obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek OSP” w kwocie  

9830 zł, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wykonano projekt rozbudowy Remizy OSP w Brześciu 18492,68 zł,  

3. Rozbudowano Remizę OSP w Koperni 258685,18 zł, 

4. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnątrz budynku Remizy OSP w Kowali 

31375,93 zł, 
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5. Utwardzono plac Remizy OSP w Krzyżanowicach Dolnych 24851,13 zł, 

6. Wykonano elewację budynku Remizy OSP w Skowronnie Dolnym 31200 zł, 

7. Wykonano remont schodów wewnętrznych i docieplenie elewacji  budynku Remizy 

OSP w  Skowronnie Górnym 11098,70 zł. 
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5. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

5.1 Gminna strategia rozwoju 

 

Zadania przewidziane do wykonania w ramach Strategii  Rozwoju Gminy Pińczów 

do roku 2025  są realizowane w zależności od wdrażania Funduszy Strukturalnych  

w Polsce, możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz 

opracowywania, bądź aktualizacji, dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym oraz 

planów regionalnych.  

O wszystkich zmianach w proponowanej Strategii  (nowe zadania, modyfikacja 

obszarów problemowych) decyduje Burmistrz oraz Rada Miejska w Pińczowie.  

W 2018r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do prac 

związanych z uzyskaniem przez Gminę Pińczów statusu uzdrowiska lub statusu obszaru 

ochrony uzdrowiskowej. Na podstawie tej uchwały w 2019r. Gmina Pińczów uzyskała 

świadectwo klimatyczne potwierdzające właściwości lecznicze klimatu dla części 

wschodniej Pińczowa i sołectwa Pasturka. Świadectwo wskazało możliwość 

wykorzystywania klimatu do leczenia chorób narządu ruchu i stanów pourazowych, chorób 

reumatycznych, chorób skóry, chorób układu nerwowego i nadciśnienia tętniczego.  
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5.2 Ład przestrzenny 

 

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy  

 

Ostatnia ocena aktualności (art. 32 upzp) 

 

W 2016 rok Rada Miejska w Pińczowie podjęła uchwałę Nr XXIV/196/2016 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 07 września 2016 roku w sprawie aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Pińczów. 

 

Zgodnie z w/w oceną aktualności został uchwalony nowy dokument: 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów - 

zatwierdzone Uchwałą Nr XV/125/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 października 

2019r. 

Dodatkowo w związku z ujawnieniem udokumentowanego złoża piasków „Chruścice” 

w obrębie ewidencyjnym Chruścice, gmina Pińczów, na działkach oznaczonych numerami: 

653 (Pole A) i 643 (Pole B), zgodnie z Uchwałą Nr XVII/157/2019 Rady Miejskiej  

w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2019r. obecnie procedowana w przedmiotowym zakresie 

jednostkowa zmiana ww. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Pińczów.  
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Ostatnia ocena aktualności, stopień pokrycia obszaru gminy mpzp, program 

opracowania mpzp (j.w.) 

 

W 2016 rok Rada Miejska w Pińczowie podjęła uchwałę Nr XXIV/196/2016 z dnia 

07 września 2016 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze miasta i gminy Pińczów. 

Powierzchnia pokrycia obowiązującymi planami miejscowymi całej gminy Pińczów: 

~4750 ha, co stanowi ~22 % jej powierzchni (przy czym powierzchnia pokrycia mpzp 

miasta Pińczowa: ~1318ha, tj. ~92 % powierzchni miasta). 

 

Program opracowania:  

Zgodnie z w/w oceną aktualności obecnie procedowane: 

 MPZP sołectwa Pasturka w gminie Pińczów (na podstawie Uchwały Nr XXX/263/2017 

Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Pasturka w gminie Pińczów). 

 Zmiana nr 5 MPZP miasta Pińczów w gminie Pińczów (na podstawie Uchwały 

Nr XXXIV/300/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Pińczów w gminie Pińczów), 

 Zmiana MPZP sołectwa Brzeście w gminie Pińczów (na podstawie Uchwały 

Nr XVIII/167/2020 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Brzeście w gminie Pińczów), 

 Zmiana MPZP sołectwa Włochy w gminie Pińczów (na podstawie Uchwały 

Nr XVIII/168/2020 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Włochy w gminie Pińczów). 

 



 

 

46 

 

Zgodnie z w/w oceną aktualności zostały uchwalone: 

 Zmiana nr 4 MPZP miasta Pińczów w gminie Pińczów (Uchwała Nr XL/346/2017 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 4 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów w gminie 

Pińczów /Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 06.02.2018r., poz. 527/. 

 Zmiana nr 1 MPZP sołectwa Skrzypiów w gminie Pińczów (Uchwała Nr XLIII/386/2018 

Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2018r.w sprawie uchwalenia zmiany  

nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów  

w gminie Pińczów /Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 22.05.2018r., poz. 2013/. 

 

5.3  Mieszkaniowy zasób gminy  

 

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pińczów wchodzi 73 lokale komunalne i 65 

lokali socjalnych.  

 16 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, Pińczów ul. Grodziskowa 6 - 1 lokal. 

 57 lokali komunalnych i 65 lokali socjalnych jest zarządzane przez Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie ul. Batalionów Chłopskich 173: 

- 65 lokali socjalnych (10 na terenie Gminy, 55 w Pińczowie) i 18 lokali 

komunalnych stanowi w całości własność Gminy Pińczów,   

- 29 lokali komunalnych to lokale  we Wspólnotach Mieszkaniowych                          

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

W 2019 r. sprzedano jeden lokal komunalny w Gackach Osiedle 2/6.  

O najem lokalu komunalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Pińczów ubiegało się 19 

osób, a o najem lokalu socjalnego 34 osoby. W 2019 roku zostało przydzielonych 6 lokali 

komunalnych i 4 lokale socjalne. 

                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.                                                     

               Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych określa uchwała Rady Miejskiej                                 

Nr  XXVIII/247/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. 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. 

            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). 
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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, 

 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.  
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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 pozwoli na kontynuację działań dotyczących opieki 

nad dziedzictwem kulturowym również niematerialnym, zachowaniem tradycji, obrzędów, 

zwyczajów regionu. Program będzie realizowany dostępnymi środkami prawnymi  

i finansowymi. 

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, 
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Środki przeznaczone na renowację obiektów zabytkowych  w 2019 roku 

 Ołtarz boczny św. Jana Chrzciciela - południowe ramie transeptu  

w Kościele pw. Zesłania Ducha św. i Matki Boskiej Bolesnej w Młodzawach Małych 

- 20 000 zł 

 Rzeźba św. Jana Ewangelisty w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela  

w Zagości - 10 000 zł 

 Droga procesyjna z kostki brukowej (cmentarz przykościelny) wraz odwodnieniem 

terenu  wokół Kościoła pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie  - 

100 000,00 zł 
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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, do najważniejszych należy zaliczyć utwardzanie nawierzchni dróg, 

zamiatanie ulic na mokro (zmniejszenie pylenia). Gmina Pińczów realizowała montaż 126 

instalacji fotowoltaicznych oraz 191 kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, 

wymieniono także oprawy oświetleniowe w liczbie 2235szt. na energooszczędne typu 
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LED. Działania te wpływają bardzo korzystnie na obniżenie emisji CO2 i oszczędność 

energii.  

 Ponadto Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Pińczowie  

w 2019 roku wymieniło kocioł centralnego ogrzewania węglowy na gazowy  

w budynku przy ul. Słabskiej 13, przeprowadziło modernizację sieci ciepłowniczej  

o długości 0,9265km. 

Na uwagę zasługuje wprowadzenie usprawnień termomodernizacyjnych  

w ośrodku zdrowia w Szarbkowie realizowanych przez Samorządowy Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Pińczowie. 

 Bardzo ważna dla mieszkańców Gminy jest także gazyfikacja - wg danych 

uzyskanych z Gazowni w Busku - Zdroju na dzień 31.12.2019 r. na terenie miasta 

Pińczowa było 296 przyłączy gazowych a na pozostałej części Gminy - 29 przyłączy. 

Dla porównania: na koniec 2018r. było 266 przyłączy na terenie miasta i   24 przyłącza na 

terenie wiejskim.  

 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 24 dotacji na kwotę 58 753,73 zł. 

Ponadto mieszkańcy Gminy podpisali z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, 73 umowy 

na kwotę dofinansowania w formie dotacji w wysokości 1 410 392,45zł. 

  

Gmina Pińczów realizuje program dofinansowywania transportu  i utylizacji wyrobów 

zawierających azbest. W roku 2019 usunięto z terenu Gminy 81,68 Mg wyrobów 

zawierających azbest. Zadanie to uzyskało w ubiegłym roku dofinansowanie ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

 

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej najważniejszym wydarzeniem  

w 2019 r. było zakończenie przez Wodociągi Pińczowskie sp. z o.o.  rozbudowy  

i przebudowy oczyszczalni ścieków w Pińczowie. 

Spółka pozyska na ten cel środki zewnętrzne z programu „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów”  w ramach działania 2.3 Gospodarka 
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wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska,  

w tym adaptacja do zmian klimatu  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

2014-2020.  

Wartość dofinasowania inwestycji: 12 890 187,93 zł netto 

Całkowita wartość projektu: 22 034 910,84 zł netto 

 

Rekultywacja wysypiska w Skrzypiowie 

 

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.  

W 2019 roku zakończył się pierwszy etap rekultywacji składowiska odpadów 

komunalnych w Skrzypiowie. Pierwsze prace ruszyły w czerwcu i obejmowały: formowanie 

czaszy, profilowanie skarp i przysypanie odpadów materiałem skalnym pochodzącym  

z budowanej obwodnicy Pińczowa. Pozyskanie własnego surowca na wykonanie warstwy 

izolacyjno - porządkowej znacznie zmniejszyło koszty całego przedsięwzięcia. Pierwszy 

etap został już zakończony, a pozostałe prace to już sama rekultywacja miejsca po 

wysypisku i prace porządkowe. Działania kontynuowane będą stopniowo w zależności od 

posiadanych środków finansowych. Całość inwestycji, to koszt prawie 3 mln złotych. 
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6.2  Gospodarka odpadami komunalnymi  

 
W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Pińczów zapewnia 

właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy odbiór wytworzonych  

w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych. 

Obowiązujący w Gminie Pińczów model gospodarowania odpadami komunalnymi opiera 

się na stosownych ustawach oraz podjętych aktach prawa miejscowego. 

Z nieruchomości zamieszkałych odbiór odpadów następuje z podziałem na następujące 

frakcje: 

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

- papier i tektura, 

- szkło i opakowania ze szkła, 

- plastik i metale, 

- bioodpady  

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pińczów 

funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który mieści się  

w Pińczowie przy ul. Republiki Pińczowskiej 10. PSZOK przyjmuje od właścicieli wszystkie 

odpady selektywnie zbierane, w tym odpady niebezpieczne i problemowe. Przetwarzanie 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno - biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zapewnia 

Regionalna Instalacja Przetwarzania odpadów Komunalnych w Rzędowie,  

28-142 Tuczępy, zarządzana przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 

W roku 2019 koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych, w tym koszty związane z funkcjonowaniem 

PSZOK i obsługą administracyjną wynosiły 1 953 350,23 zł. 
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5,13 

0,245 

16,92 
0,519 

7,663 

50,61 

0,037 

0,06 

8,857 

14,336 

0,84 
3,3 

4,31 
2,7 

9,86 2 

Ilośd i rodzaj zebranych odpadów komunalnych przez 
PSZOK  

w 2019 r.  [Mg] 

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania ze szkła

Opakowania z tworzyw sztucznych

Zużyte opony

Leki

Urządzenia zawierające freony

Odpady wielogabaretowe

Baterie i akumulatory

Tekstylia

Zużyte urządzenia elektryczne

Zużyte urządzenia elektryczne zawierające niebezpieczne składniki

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego i elementów wyposażenia

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Gruz ceglany

Odpady innych materiałów ceramicznych i elemntów wyposażenia

Szkło

Odpady ulegające biodegradacji
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Ilość odebranych w latach 2013 - 2019 zmieszanych odpadów komunalnych 

 

 

 

7. Spółki, w których Gmina Pińczów posiada udziały 

 

7.1 Wodociągi Pińczowskie Spółka z o. o. w Pińczowie  

 

„Wodociągi Pińczowskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                             

w Pińczowie z siedzibą przy ulicy Batalionów Chłopskich 160 w Pińczowie, 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 wpisana została 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, sprzątania miasta, zieleni 

miejskiej oraz zarządzanie targowiskami. 
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Przedmiotem Spółki jest działalność wytwórcza, eksploatacyjna i usługowa,  

a w szczególności: 

 świadczenie usług produkcji i dystrybucji wody, 

 usługi komunalne w zakresie gospodarki ściekami, usługi sanitarne i pokrewne, 

 usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 

 eksploatacja elementów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie odtwarzania, modernizacji                         

i rozbudowy infrastruktury technicznej, 

 eksploatacja studni, 

 prognozowanie rozbudowy urządzeń stacyjnych i sieci wodociągowo – 

kanalizacyjnej, 

 dokonywanie uzgodnień dokumentacji technicznej z zakresu infrastruktury 

wodno - kanalizacyjnej,  

 wydawanie warunków technicznych podłączeń obiektów do urządzeń wodno - 

kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę, 

 świadczenie usług produkcyjno - handlowych na rzecz osób fizycznych  

i podmiotów gospodarczych  z zakresu prac instalacyjno - remontowych, 

 świadczenie usług produkcyjno - handlowych na rzecz osób fizycznych  

i podmiotów gospodarczych   z zakresu prac laboratoryjnych, 

 świadczenie usług produkcyjno - handlowych na rzecz osób fizycznych  

i podmiotów gospodarczych    z zakresu prac sprzętem specjalistycznym, 

 świadczenie usług produkcyjno - handlowych na rzecz osób fizycznych  

i podmiotów gospodarczych  z zakresu prac transportowych, 

 zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, 

 odzysk surowców z materiałów segregowanych, 

 działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych, 

 pozostałe sprzątanie, 
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Dane sprawozdawczo - informacyjne za 2019 r.  

Zarząd Spółki 

W okresie od 01.01.2019 do  31.12. 2019 roku  Zarząd Spółki Wodociągi  Pińczowskie 

pracował w składzie jednoosobowym, funkcję tę pełnił: Pan Andrzej Głogowiec -  Prezes 

Zarządu 

Osoby zarządzające powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd wykonuje wszelkie 

uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem zastrzeżonych dla Rady 

Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. W trakcie roku obrotowego nie nastąpiły zmiany 

w składzie Zarządu Spółki. Zmieniła się jedynie forma jego zatrudnienia na umowę  

o świadczenie usług zarzadzania - kontrakt menedżerski. 

Rada Nadzorcza 

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku w skład rady nadzorczej wchodziły następujące 

osoby: 

1) Pan Rafał Gwiaździński - przewodniczący rady nadzorczej 

2) Pani Krzysztofa Kobierska - z-ca przewodniczącego rady nadzorczej, 

3) Pani Guzik Anna -  sekretarz rady nadzorczej 

4) Pan Andrzej Wilk - członek rady nadzorczej 

Rada została powołana  na  lata 2017 - 2020 uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników z dnia 7 czerwca 2017 r.  

Organizacyjnie w Spółce funkcjonowały w roku obrotowym następujące działy: 

I.  Dział Techniczny 

II. Dział Energetyczny 

III. Dział Księgowości 

IV. Dział Inwestycji i Ochrony Środowiska 

V. Dział Administracji 

VI. Dział Komunalny 

Poza etatowymi pracownikami - przy realizacji poszczególnych zadań Spółka 

współpracowała doraźnie z firmami zewnętrznymi. 

Zdarzenia proceduralno - prawne w 2019 r. 

Zgodnie z art. 231 –  Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych 

i par. 13  umowy spółki - w dniu  28 czerwca 2019 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników, które podjęło następujące uchwały:  
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- nr 1/06/2019 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu za rok obrotowy 2018 

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r.,  

- nr 2/06/2019 - w sprawie podziału wyniku finansowego za 2018 r., 

- nr 3/06/2019 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2018 r., 

- nr 4/06/2019 - w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2018 r. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - Zarząd złożył 03 lipca 2019 r. do KRS 

następujące dokumenty:  

-   bilans i rachunek wyników za 2018 r., 

- informację o podjętych przez Zgromadzenie Wspólników uchwałach w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r., podziału zysku wypracowanego  

w 2018 r.  

Zgłoszenie dokumentów finansowych zostało zarejestrowane do KRS identyfikatorem 

883889 w dniu 03.07.2019 r. 

Zarząd  podjął  w 2019 roku 2 uchwały i 2 aneksy: 

1. Uchwała nr 1/01/2019 z dnia 07.01.2019 r.  w sprawie zmiany cennika 

świadczonych usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od 

przedsiębiorców z terenu Powiatu Pińczowskiego 

2. Aneks nr 1 z dnia 03.06.2019r. do uchwały 1/01/2017 Zarządu Spółki Wodociągi 

Pińczowskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 stycznia 2017r. 

w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość 

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro  

oraz zamówień sektorowych. 

3. Uchwała nr 1/09/2019 z dnia 23.09.2019r. w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji. 

4. Aneks nr 1 z dnia 18.10.2019r. do uchwały nr 1/12/2018 Zarządu Spółki „Wodociągi 

Pińczowskie” Spółka z o.o.  z dnia 31.12.2018r. w sprawie zmiany stawek opłaty 

eksploatacyjnej za korzystanie z obiektów i urządzeń zlokalizowanych na 

targowiskach oraz innych usług świadczonych przez prowadzącego targowiska  

w Pińczowie. 
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Wielkość kapitału podstawowego i jego struktura  

Dokapitalizowanie spółki przez  Gminę Pińczów, poprzez zwiększenie ilości udziałów  - 

400 000,00 zł. 

Aktem Notarialnym z dnia 5 marca 2019 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego 

przez zwiększenie ilości udziałów o 400 o wartości nominalnej po 1 000 zł każdy udział.  

Kapitał podstawowy Spółki na 31.12.2019 roku wynosi  25 201 000 zł., obejmował  

25 201 udziałów po 1 000 PLN. 

Zgodnie z porozumieniem z dnia 31 stycznia 2019 r. zawartym pomiędzy Gminą 

Pińczów a Wodociągami Pińczowskimi sp. z o.o. dopłaty do taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków wyniosły 203 703, 31 zł. 

 

Lista udziałowców/akcjonariuszy na dzień 31.12.2019 r. 

 

 

L.p. 

 

Nazwisko i imię wspólnika/akcjonariusza (nazwa firmy) - alfabetycznie 

Ilość 

udziałów 

Struktura 

% 

 

1 2 3 4 

1.  Gmina Pińczów 25 201 100 

 

Stan innych funduszy tworzonych przez jednostkę  

Spółka na koniec roku obrotowego dysponowała funduszem zapasowym - na 

łączną kwotę 152 963,67 zł. 

Poniżej prezentujemy podstawowe dane syntetyczne i analityczne o działalności 

 i  sytuacji Spółki. 

Przychody podstawowe, wykazane w rachunku zysków i strat  

Lp Rodzaj (grupa) przychodów 

Rok obrotowy 
Rok 

poprzedni zł 

Zmiana  
(3-5)/5 

[%] 
zł 

Struktur
a % 

1 2 3 4 5 6 

1 Pobór i oczyszczanie ścieków 3 087 671 37 3 057 633 1 

2 Dostawa wody 2 687 348 33 2 653 297 1 

3 Działalność komunalna 2 354 159 29 1 019 880 130 

4 Usługi 100 974 1 93 281 8 

R a z e m 8 230 152 100,0 6 824 091 21 
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Wartość sprzedaży ogółem  w roku 2019 wzrosła o 21% w porównaniu do roku 

poprzedniego. 

 70 % całości przychodów z działalności w roku obrotowym stanowią przychody za pobór  

i oczyszczanie ścieków oraz dostawę wody.  

Działalność swoją w roku obrotowym Spółka prowadziła  na terenie miasta 

Pińczowa i Gminy Pińczów oraz Gminy Złota . 

Pozostałe przychody 

Pozostałe przychody to kwota uzyskana ze sprzedaży materiałów, złomu, środków 

trwałych, zapłaty należności na które zostały utworzone odpisy aktualizacyjne, otrzymane 

odszkodowanie i inne przychody nie związane z działalnością podstawową.  

Główne pozycje kosztów  

Koszty rodzajowe 

Poniższa tabela przedstawia poziom osiągniętych przychodów i kosztów  

w roku 2018 i 2019 oraz procentowy udział poszczególnych pozycji kosztów  

w kosztach ogółem. 

 

Koszty  i  przychody  osiągnięte  za  2018  i  2019  rok 

W y s z c z e g ó l n i e n i e 2018 r. % 2019 r. 
udział 

% 

% 

2019/2018 

K o s z t y 5 639 908 100 8 387 506 100 148 

Amortyzacja 1 006 627 15 1 018 891 12 101 

Zużycie materiałów 680 232 10 1 446 600 17 212 

Zużycie energii 544 857 8 495 977 6 91 

Usługi obce 304 904 5 487 030 6 160 

Podatki i opłaty 1 292 595 20 1 294 134 16 100 

Wynagrodzenia i świadczenia na 

rzecz pracowników 
2 668 113 41 3 585 344 42 134 

Pozostałe koszty 42 580 1 59 530 1 139 

 

Należy zauważyć, że w roku 2019 w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił 

48% wzrost kosztów rodzajowych w związku z prowadzeniem zadań komunalnych 
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przejętych od spółki PGKiM. W porównaniu do poprzedniego roku wzrosły koszty zużycia 

materiałów ,usług obcych, płac oraz pozostałych kosztów.  

 

 2018 r. 2019 r. 

Koszty finansowe - - 

Pozostałe koszty operacyjne 436 745,07 68 880,50 

 

Pozostałe koszty operacyjne są to koszty związane z likwidacją środków trwałych, 

sprzedażą materiałów, utworzeniem odpisów aktualizacyjnych.  

Wskaźniki analityczne osiągnięte przez spółkę  

Wskaźniki płynności  

Wskaźniki płynności finansowej umożliwiają wydanie opinii o zdolności Spółki do 

terminowego pokrywania bieżących zobowiązań o okresie spłaty poniżej jednego roku.  

Wskaźnik pokrycia bieżących zobowiązań daje ogólny pogląd na płynność 

finansową jednostki gospodarczej (pokrycie bieżących zobowiązań środkami obrotowymi); 

ustala się go według następującego wzoru:  

Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe /zobowiązania bieżące  

Wskaźnik płynności bieżącej; 

- w roku 2017 - 6,0 

- w roku 2018 - 2,0 

- w roku 2019 - 3,3 

Stopa zadłużenia dostarcza informacji, jaka część majątku Spółki finansowana jest 

kapitałem obcym - zobowiązaniami. 

Stopa zadłużenia = zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 

Stopa zadłużenia; 

- w roku 2017 - 0,1 

- w roku 2018 - 0,39 

- w roku 2019 - 0,46 

Wskaźnik rentowności sprzedaży, określany inaczej marżą osiągniętego zysku, 

obliczany jest   w następujący sposób:  
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Wskaźnik rentowności sprzedaży = wynik netto x 100/ przychody ze 

sprzedaży netto  

Wskaźnik rentowności sprzedaży wynoszą; 

- w roku 2017 -  0,4 

- w roku 2018 -  0,03 

- w roku 2019 -  0,2 

 Wskaźnik ten oznacza, ile groszy zysku lub straty przynosi 1 złotówka obrotu.  

W roku 2019  każda 1 złotówka obrotu przyniosła około 0,2 groszy zysku. 

Wskaźniki sprawności  

Jednostka w księgach roku obrotowego utworzyła  rezerwy na należności  

w wysokości 9 267,07 zł 

Główne pozycje należności  

Należności na koniec roku obrotowego wynosiły łącznie  794 086,77zł,  

w tym: 

 z tytułu dostaw i usług - 530 242,77 zł 

 z tytułu  podatków - 248 844,00 

 pozostałe należności  - 15 000,00 zł,  

Główne pozycje zobowiązań  

Głównymi pozycjami zobowiązań na koniec roku obrotowego są bieżące zobowiązania   

w kwocie 1 444 799,33 zł. w tym:  

 podatków i ubezpieczeń - w kwocie 144 557,94 zł, 

 dostaw i usług - 1 078 752,37 zł, która dotyczy bieżących rozliczeń  

z kontrahentami, 

 wynagrodzeń - kwota  185 071,73 zł, 

 pozostałe zobowiązania  - 33 417,29 zł. 

Wynik finansowy brutto i netto oraz jego proponowany  

Za rok obrotowy 2019 Spółka uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie 16 631,69 zł 

netto.  Zarząd proponuje przeznaczyć go na pokrycie strat za lata ubiegłe. 

Wielkość zatrudnienia, kwalifikacje pracowników  

Zatrudnienie w Spółce  na koniec roku 2019 wynosiło 55 osób. 
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Średnioroczne zatrudnienie Spółki za rok 2019 wyniosło 

- 55 osób 

- 55,2 etatów 

W tym wykształcenie: 

- wyższe  - 10 osób 

- średnie - 14 osób 

- zasadnicze - 29 osób 

- podstawowe - 2 osoby 

Opis sytuacji płacowej oraz socjalnej  

Reguły (zasady) zatrudniania i wynagradzania są ujęte w zakładowym układzie 

zbiorowym pracy i regulaminie pracy. 

W roku obrotowym 2019 naliczono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych w kwocie 68 571,94 zł.  

Działalność inwestycyjno-remontowa za 2019 rok. 

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów 

W wyniku postępowania przetargowego umowa na realizację robót budowlanych 

została zawarta w dniu 12.03.2018 z firmą Instal Warszawa. Umowny termin zakończenia 

prac to 31.03.2020 roku.  

- Ukończono prace związane z budową budynku mechanicznego oczyszczania ścieków. 

Przeprowadzono rozruchy wszystkich urządzeń. Wykonawca przekazał Inwestorowi 

obiekt do eksploatacji. Na zbiorniku zostało zamontowane elastyczne  przykrycie służące 

do zatrzymywania odorów. 

  - Zakończono prace związane z modernizacją osadnika wstępnego Imhoffa. 

Odtworzony został profil skarp zbiorników (skarpy przygotowano do montażu umocnień 

w postaci membrany). Ostatnim elementem modernizacji samego zbiornika był montaż 

elastycznych  przykryć służących do zatrzymywania odorów.  

- Ukończono prace związane z modernizacją reaktora wielofunkcyjnego B. Zamontowano 

wszystkie urządzenia związane z technologią oczyszczania ścieków tj. pompy, 

mieszadła, system napowietrzania drobnopęcherzykowego, zgarniacz radialny oraz 

elementy systemu AKPiA. W dniu 09.01.2019 rozpoczęto rozruch technologiczny pod 

kątem wpracowania osadu czynnego. Po kilku tygodniach  pracy rektora jakość ścieków 

odpływających do odbiornika spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia. Fakt ten został 
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potwierdzony analizami przeprowadzonymi w trakcie kontroli przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska. 

- Ukończono prace związane z modernizacją reaktora wielofunkcyjnego A. Zamontowano 

wszystkie urządzenia związane z technologią oczyszczania ścieków tj. pompy, 

mieszadła, system napowietrzania drobnopęcherzykowego, zgarniacz radialny oraz 

elementy systemu AKPiA. Przeprowadzono rozruch reaktora „na wodzie” w celu 

sprawdzenia poprawności działania wszystkich systemów. Uruchomienie  reaktora 

zostanie przeprowadzone w razie konieczności przyjęcia większego ładunku 

napływającego w ściekach. 

 - Zakończono renowację komór tlenowej stabilizacji osadu ściekowego.  Zamontowano 

system napowietrzania osadu, mieszadła oraz AKPiA. Obiekty zostały przekazane do 

eksploatacji. 

-Zakończono wszystkie prace związane z wymianą instalacji elektrycznych oraz wodno-

kanalizacyjnych w połączeniach międzyobiektowych. 

-  Dokonano renowacji złoża biologicznego wraz z osadnikiem po złożu, 

- Ukończono prace związane z budową  ringu światłowodowego który łączy wszystkie 

sterowniki urządzeń celem wizualizacji pracy oczyszczalni w dyspozytorni. 

- Dokonano wymiany transformatorów w rozdzielni głównej OŚ w Pińczowie. 

Zamontowano dwa nowe transformatory 250kVA wraz z niezbędną aparaturą sterująca. 

- Dokonano remontu budynku stacji mechanicznego odwadniania osadu 

ściekowego(odnowiono elewację budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, 

odnowiono dach). Zamontowana została prasa taśmowa wraz  z niezbędnym osprzętem. 

Wymieniono instalacje: elektryczne, wodne oraz technologiczne.  

- Ukończono prace modernizacyjne na pompowni głównej ścieków (odnowiono elewację 

budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono pokrycie dachowe 

pompowni). Zamontowano 4 zatapialne pompy oraz 2 mieszadła w komorze czerpnej 

obiektu. 

- Ukończono prace związane z wybetonowaniem wanny ociekowej przy stacji zlewnej 

ścieków dowożonych. 

Ukończono prace związane  z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych  

na terenie całego obiektu, 
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- Prowadzone są również prace programistyczne mające na celu stworzenie systemu 

SCADA, który pozwoli na zobrazowanie poszczególnych etapów oczyszczania ścieków na 

oczyszczalni, analizę i archiwizację danych, 

- Ukończono prace związane z remontem elewacji budynku magazynu, warsztatu  

i budynku socjalnego na którym wymieniono pokrycie dachowe wraz  

z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi. Wymieniono okna w budynku biurowca  

i odnowiono elewację budynku. 

- Zakończono prace remontowe na budynkach garaży. Wykonano docieplenia ścian, 

odnowiono elewację oraz pomalowano bramy wjazdowe. 

- Przy stacji zlewnej zamontowana została nowa brama przesuwna wraz  

z napędem. 

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pińczowie 

 

 

 Modernizacja ujęcia wody w Aleksandrowie. 

W ramach inwestycji wykonano nowe przyłącze elektryczne do studni głębinowych, 

zakupiono  pompę głębinową, wyremontowano ogrodzenie i szacht studzienny na ujęciu 

wody. 
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 Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Piaskowej  

w Pińczowie. 

Inwestycja prowadzona ściśle z realizacją inwestycji drogowej realizowanej na odcinku 

Pińczów- Pasturka. Przedmiotowe sieci projektowo zlokalizowane są w ciągu pieszo-

rowerowym budowanym przez firmę Tranzit. Wykonawcą sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej na zlecenie Spółki jest firma Tranzit z uwagi na fakt, że posiada ona zgodę 

na realizację inwestycji drogowej (ZRID).  W dniu 13.12.2019 Wykonawca zgłosił 

gotowość do odbioru końcowego inwestycji.  

W dniu 18.12.2019 roboty budowalne zostały zakończone i przeprowadzono odbiór 

wykonania przedmiotowych sieci. 

 Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ms Skrzypiów. 

W ramach inwestycji realizowanej etapowo (na miarę możliwości finansowych Spółki oraz 

potrzeb rozbudowy sieci). Na chwilę obecną  wykonano ok 150 m sieci kanalizacyjnej  

i wodociągowej.  

 Gospodarka odpadami. 

Przystąpiono do przetargu na odbiór odpadów komunalnych z Gminy Pińczów sektor II - 

na lata 2020-2021. 

Kontrole i wymagane prawem analizy. 

Przeprowadzono kontrole urzędowe przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Busku-Zdroju w sprawie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi. Ponadto Spółka zgodnie z wymogami rozporządzenia zleca specjalistyczne 

badania parametrów jakości wody pobieranej z eksploatowanych ujęć wód podziemnych. 

Na zlecenie prowadzone są również analizy ścieków oczyszczonych i surowych  

w akredytowanych laboratoriach. Prowadzone jest również comiesięczne raportowanie do 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ilości pobieranej 

wody  na potrzeby zaopatrzenia sieci wodociągowej oraz ilości odprowadzanych ścieków  

z oczyszczalni w Gackach i Pińczowie. W miesiącu październiku Główny Urząd Miar 

prowadził kontrolę w zakresie legalizacji (aktualności) wodomierzy. Kontrola zakończyła 

się wynikiem pozytywnym- uchybień nie stwierdzono. Przeprowadzona została również 

kontrola sieci    i hydratów przeciwpożarowych na terenie Gminy Pińczów pod kątem 

zabezpieczenia p poż. Kontrole prowadziła Komenda Powiatowa Straży Pożarnej. 
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Bieżące remonty wynikające z eksploatacji obiektów sieci wodociągowych oraz 

kanalizacyjnych. 

 Prowadzono bieżącą wymianę wodomierzy w związku z upływem legalizacji  

po 5-letnim okresie eksploatacji u odbiorców na terenie działalności Wodociągów 

Pińczowskich.  

 Usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta i Gminy Pińczów. 

 

 

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 31.12.2019 przedstawia się: 

-     zarząd                                                                                          1 osoba 

-     pracownicy stacji diagnostycznej i serwisu opon                       2 osoby 

-     pracownicy ciepłownictwa                                                            30 osób 

-     pracownicy administracyjni                                                     14 osób 

       Razem                                                                                           47 osób 
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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. 

 

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, oraz o 

 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. 
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Aktywa 

Na wykazany stan majątku obrotowego na dzień 31.12.2019 w kwocie 2.533.825,25 

złotych składają się: 

 

1. Stan zapasów - 936.440,83 

- wartość materiałów ogółem 933.240,83 - 

-towary- świadectwa efektywności  
energetyczne 

3.200,00 - 

2. Wartość złomu -  
3. Półfabrykaty na składzie - - 
4. Wartość robót nie zakończonych - - 
5. Należności z tytułu dostaw i usług - 818.843,95 

- należności ogółem 764.248,44 - 

- inne 48.250,51 - 

- z tytułu podatków (nadpłaty CIT ,VAT) 6.345,00 - 
6. Pozostałe należności - - 

- stan znaczków pocztowych - - 

-  rozrachunki z pracownikami - - 

- koszty wyłożone (energia, woda) - - 
7. Środki pieniężne  767.050,89 

- stan gotówki w kasie 8.894,60 - 

- środki obrotowe na rachunku 
bankowym 

232.246,23 - 

- środki r-ku oprocentowanym 525.913,06 - 
8 Rozliczenia międzyokresowe  11.489,58 
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P a s y w a 

Wykazana kwota zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2019 stanowi sumę 

zobowiązań: 2.255.357,27 złotych 

1. 
Zobowiązania z tytułu dostaw materiałów 

i usług 
- 355.661,29 

2. 
Inne zobowiązania finansowe- pożyczka 

WFOŚ 
- 1.321.996,00 

3. 
Zobowiązania z tytułu podatków i 

ubezpieczeń społecznych 
- 254.272,64 

- ochrona środowiska 48.164,00 - 

- podatek dochodowy od wynagrodzeń 
deklaracja PIT za mc grudzień 

 
18.705,00 

- 

- podatek VAT deklaracja za 12/2019 75.791,00 
- 

- podatek akcyzowy 1.666,00 

- składki na rzecz ZUS deklaracja za mc 12 109.946,64 - 

- PFRON za mc 12/19 - - 

4. 
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 

wynagrodzenie za mc grudzień 
wypłacone w m-cu styczniu 2020 

- 66.223,12 

5. 
Pozostałe zobowiązania 

krótkoterminowe 
- 252.095,28 

- potrącone wkłady i raty pożyczek z KZP  
z wynagrodzeń za mc grudzień 

10.753,40 - 

-skł. członkowskie Związków Zawodowych 149,50 - 

- potrącone składki na rzecz PZU 2.544,00 - 

- zabezpieczenie wykonania umowy 181.615,65 - 

- kaucja zwrotna za kartę do myjni 280,00 - 

- rozrachunki z lokatorami 56.752,73 - 

- zobowiązania z tyt .zakupu środków 
trwałych 

- - 

6. 
Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych 
- 5.108,94 
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Koszty rodzajowe 

Koszty działalności operacyjnej Wartość 

1. Amortyzacja  716.417,61 

2. Zużycie materiałów  2.162.142,25 

- materiały produkcyjne 1.935.970,41 - 

- materiały biurowe, druki 16.308,74 - 

- materiały gospodarcze 5.625,39 - 

- periodyki, prasa, książki 4.916,19 - 

- wyposażenie 48.047,43 - 

- zużycie paliwa 22.474,74 - 

- opony, części do aut 5.937,68 - 

- materiały bezpośrednio do remontów 112.291,17 - 

-chemia na myjnię samochodową 10.570,50 - 

3. Energia - 441.428,79 

- w tym energia elektryczna 222.692,86 - 

- pobrana woda 36.755,06 - 

- gaz, c.o. 181.980,87 - 

4. Usługi bankowe 7.522,17 - 

5. Usługi transportowe 5.898,44 - 

6. Usługi remontowe 9.110,00 - 

7. Inne usługi obce - 307.194,27 

-  usługi telekomunikacyjne, pocztowe 16.875,50 - 

-  usługi informatyczne 29.276,11 - 

-  usługi komunalne 2.574,42 - 

- usługi prawne i RODO 44.281,00 - 

- przeglądy, konserwacje, 44.661,07 - 

- czynsze i dzierżawy, leasing 123.675,89 - 

- usługi pozostałe 10.789,24 - 

- ochrona mienia 6.120,00 - 

- ekspertyzy, audyty 22.481,20 - 

- badania laboratoryjne 6.459,84 - 

8. Wynagrodzenia - 2.368.312,84 

- wynagrodzenie za pracę 2.017.304,22 - 

- wynagrodzenie za czas choroby 9.759,51 - 

- odprawy 61.608,54 - 

- nagrody jubileuszowe 28.800,00 - 

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, inne 206.243,41 - 

- Rada Nadzorcza 44.243,41 - 

9. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 562.030,80 

- świadczenia na rzecz pracowników 134.084,24 - 

- składki ZUS 427.946,56 - 

10. Podatki i opłaty - 228.761,39 

- wieczyste użytkowanie 1.419,80 - 

- ochrona środowiska 62.564,00 - 

- opłaty pozostałe, akcyza 17.166,59 - 

-pod .od nieruchomości 147.611,00 - 

11. Podróże służbowe - 3.078,93 

12. Koszty reprezentacji i reklamy - 12.116,87 

13. Pozostałe – ubezpieczenia rzeczowe - 28.324,17 

Razem koszty rodzajowe 6.852.338,53 
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Struktura osiągniętego wyniku na działalności za rok 2019 

 

Lp. Rodzaj działalności 
Uzyskane 
przychody 

Koszt własny 
przychodów 

Wynik 
+ zysk 
- strata 

1. Wydział ciepłownictwa 5.949.270,72 6.229.038,85 -279.768,13 

2. Usługi diagnostyczne 415.547,31 325.450,63 90.096,68 

3. Myjnia bezdotykowa 61.825,59 110.749,90 -48.924,31 

4. Zarządzanie nieruchomościami 272.412,65 182.550,51 89.862,14 

Razem usługi podstawowe 6.699.056,27 6.847.789,89 -148.733,62 

5. Najem i dzierżawa 16.615,82 4.548,64 12.067,18 

Razem działalność usługowo -
produkcyjna 

 
6.715.672,09 

 

 
6.852.338,53 

 

 
-136.666,44 

 

6. Sprzedaż materiałów 1.534.834,44 1.311,145,61 223.688,83 

7. Pozostałe operacyjne 69.022,84 4.138,41 64.884,43 

8. Operacje finansowe 4.832,92 96.572,18 -91.739,26 

Zmiana stanu produktów - - - 

Ogółem wynik brutto 8.324.362,29 8.264.194,73 60.167,56 

 

Aktem notarialnym z 16.09.2019r. podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę 

148 500,00 zł przez zwiększenie ilości udziałów o 297 o wartości nominalnej p 500 zł 

każdy udział. Kapitał wynosi 4 194 500,00 zł 

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie w 2019 roku 

zrealizowało projekt pn. „Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz  

z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie - etap II”, w ramach którego, wymieniono 

całą zewnętrzną instalacje odbiorczą z węzła ciepłowniczego W-4 na oś. Podgórze  

w Pińczowie. Inwestycja przyczyniła się do poprawy efektywności energetycznej oraz 

wniosła pozytywny aspekt ekologiczny, poprzez zmniejszenie start ciepła podczas 

przesyłu.  

Koszt inwestycji - 1 247 240,13 zł (w tym: 123 845,00 zł - środki własne, 1 123 395,13 zł – 

pożyczka z WFOŚiGW).  
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Wymiana zewnętrznej instalacji odbiorczej na oś Podgórze w Pińczowie 

 

 

 

PEC Sp. z o.o.  wybudowało również kotłownię gazową o mocy 35 kW przy  ulicy Słabskiej 

13 w Pińczowie.  

 

Kotłownia gazowa przy ul. Słabskiej 13 w Pińczowie. 
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7.3 Świętokrzyska Kolej Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie”  

sp. z o.o. 

 

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 2019 roku Gmina Pińczów przelała kwotę w wysokości 44 078,56 zł  na pokrycie 

zadłużenia spółki i bieżącą działalność oraz kwotę 31 860,24 zł na pokrycie strat spółki za 

2018 r. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

76 

 

8.JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

 

8.1 Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie 

 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury jest  samorządową instytucją kultury - 

wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 4 - której podstawowym celem jest 

wychowanie przez sztukę, popularyzacja kultury oraz zapewnienie atrakcyjnych form 

spędzania wolnego czasu. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie 

zostało  utworzone  na  mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w  Pińczowie Nr  XXVIII/204/2001  

z  dnia  31  stycznia  2001  r.  Posiada  NIP  6621666537  i  REGON 292367441. 

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

samodzielności  finansowej.  Większość  środków  jakimi  dysponuje  PSCK  pochodzi  

z budżetu Gminy Pińczów.  Na  2019  rok  została  określona  kwota dotacji  podmiotowej  

dla  Pińczowskiego Samorządowego  Centrum  Kultury  w  1 492 468,00 zł (słownie: jeden 

milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa  tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych).  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku PSCK w Pińczowie otrzymało 

100% dotacji podmiotowej w wysokości 1 492 468,00 zł. W 2019 roku wykorzystano 

dotację   w kwocie 1 491 075,75  co stanowi 70,36 % przychodów ogółem. Przychody ze 

sprzedaży usług własnych wynoszą 244 443,64 zł, co stanowi 11,53 % wszystkich 

przychodów. Natomiast przychody finansowe wyniosły 1 639,97 co stanowi 0,08% 

wszystkich przychodów. Pozostałe przychody wykonane to 166 651,82 zł co stanowi 7,87 

% przychodów ogółem. Pozostałe przychody w kwocie 215 352,68 zł stanowią 10,16 % 

przychodów ogółem i wynikają ze zmiany w art. 29 Ustawy z 25 października 1991  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  ( ost. zm. Dz. U. z 30 września 

2015 r. poz. 1505).  

Łączne przychody Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w okresie 

sprawozdawczym wyniosły 2 119 163,86 zł. 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym poniosło koszty  

w wysokości 2 085 451,24 zł. 
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WYSZCZEGÓLNIENIE: 

1. Amortyzacja: 244 131,05 zł 

2. Zakup materiałów i energii: 230 856,28 zł 

     w tym: 

 opał: 6 030,75 zł 

 zakup materiałów i wyposażenia: 100 853,92 zł 

 energia: 123 971,61zł 

3. Usługi obce:  400 534,42 zł 

w  tym: 

 remonty i konserwacja:120 869,02 zł 

 telefoniczne i pocztowe: 9 118,41zł 

 usługi komunalne: 5 896,88 zł 

 imprezy kulturalne: 171 088,71 zł 

 wynajem pomieszczeń w Szarbkowie: 25 200,00 zł 

 pozostałe usługi: 68 361,40 zł 

4. Podatki i opłaty: 65 795,27 zł 

5. Wynagrodzenia: 893 480,22 zł 

w tym: 

 osobowe: 790 944,26 zł 

 pozostałe 102 535,96 zł 

6. Ubez. Społ. i inne świadczenia: 185 654,96 zł 

 tym: 

 skł. na ubezpieczenie społeczne: 139 316,49 zł 

 składki na Fundusz Pracy: 13 339,22 zł 

 świadczenie urlopowe:  21 820,12 zł 

 pozostałe (św. BHP, szkolenia): 11 179,13 zł 

7. Pozostałe koszty: 64 999,04 zł 

w tym: 

 podróże służbowe: 357,00  zł 

 opłaty ZAIKS: 12 490,26 zł 

 ubezpieczenie mienia: 6 587,47 zł 

 pozostałe 45 564,31zł 
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Pozostałe koszty operacyjne w 2019 roku wyniosły 17 881,00 zł 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku dokonano oceny należności i zobowiązań: 

Należności wynoszą  283 776,20 zł, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem o stanie 

należności Rb-N 

Na należności składają się : 

 depozyty na żądanie: 280 152,15 zł 

 należności wymagalne: 81,00 zł 

 pozostałe należności: 3 543,05 zł 

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług nie występują, zgodnie  

z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań Rb-Z. 
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 8.2. Muzeum Regionalne w Pińczowie 

 

      

Celem działalności Muzeum Regionalnego w Pińczowie 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 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. Posiada NIP 6621724329 oraz REGON 292694401. 

  Muzeum Regionalne w Pińczowie posiada osobowość prawną, a gospodarka 

finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi 

dysponuje Muzeum  pochodzi z dotacji z budżetu Gminy Pińczów. 

            Na 2019 rok ustalono kwotę dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego   

w wysokości 312 897,00 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 

siedem złotych). 

 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Muzeum Regionalne  

w Pińczowie otrzymało 100 % dotacji podmiotowej w wysokości 312 897,00 zł,  

co stanowi 86,57 % przychodów ogółem.  Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez 

Muzeum Regionalne w Pińczowie w 2019 roku  wyniosły 40 006,50 zł, 

co stanowi 11,07 %  przychodów ogółem. Pozostałe przychody w kwocie 8 526,48 zł 

stanowią 2,36  % przychodów ogółem.  

 Łączne przychody Muzeum Regionalnego w Pińczowie w okresie sprawozdawczym 

wyniosły 361 429,98 zł.           

           W okresie sprawozdawczym Muzeum Regionalne poniosło koszty  

w wysokości 353 325,83 zł. 
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WYSZCZEGÓLNIENIE: 

         

1. Amortyzacja: 5 620,00 zł 

2. Zakup materiałów i energii  26 559,35 zł 

     w tym: 

 zakup materiałów i wyposażenia: 24 432,29 zł 

 energia: 2 127,06 zł 

3. Usługi obce: 16 361,97 zł 

w  tym: 

 telefoniczne i pocztowe: 3 632,71zł 

 usługi komunalne: 2 990,00 zł 

 imprezy kulturalne: 5 151,25 zł 

 pozostałe usługi: 4 588,01 zł 

2. Podatki i opłaty: 30,00 zł 

3. Wynagrodzenia: 242 667,63 zł 

w tym: 

 osobowe 240 864,63 zł 

 pozostałe: 1 803,00 zł 

4. Ubez. Społ. i inne świadczenia: 57 142,50 zł 

 tym: 

 skł. na ubezpieczenie społeczne: 42 780,20 zł 

 składki na Fundusz Pracy: 4 776,02 zł 

 świadczenie urlopowe: 6 761,15 zł 

 pozostałe (św. BHP, szkolenia): 2 825,13 zł 

5. Pozostałe koszty: 4 944,38 zł 

w tym: 

 podróże służbowe: 214,00 zł 

 pozostałe: 4 730,38 zł 

Pozostałe koszty operacyjne w 2019 roku wyniosły 1 550,00 zł 

Na dzień 31 grudnia  2019 roku dokonano oceny należności i zobowiązań.  

Należności wynoszą 29 992,16 złotych, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem  

Rb-N. Na które składają się: 
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- depozyty na żądanie  29 992,16 

Zobowiązania wymagalne nie występują, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-Z. 

Organizacja wystaw i uroczystości w 2019 roku 

 15 stycznia: wspólne kolędowanie z chórem Joannis Cantores 

 22 lutego: wystawa „Ponidzie 2018” 

 16 marca: IV imieninowy rajd pieszy Józefa Piłsudskiego 

 22 marca: wystawa „Rok 1863” 

 9 kwiecień- 26 kwiecień: V Spotkania Chrześcijańsko- Żydowskie 

 25 maja: Noc muzeów- Dymarka Pińczowska 

 5 lipca: XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz 

 21 lipca: XXI koncert pamięci Jana Góreckiego 

 27- 28 lipiec: III rajd pieszy Republiki Pińczowskiej 

 1 września: koncert w wykonaniu Eryka Parchańskiego na fortepianie 

 13-14 wrzesień: Europejskie Dni Dziedzictwa 

 8 października: prelekcja Pana Krzysztofa Dusika z Pińczowskiego Klubu Polskiej 

Sztuki Walki SIGNUM POLONICUM nt. Husarii. 

 24 października: wystawa „W okopach nad Nidą” dot. Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. 

 8 listopada: uroczystości z okazji 11 listopada 
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 15 listopada: sesja naukowa dot. Związków Mikołaja Reja z Pińczowem. W 450-tą 

rocznicę śmierci pisarza. 

 4 grudnia: uroczystości związane ze 180. Rocznicą śmierci Adolfa Dygasińskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty 

Muzeum wzięło udział w dwóch projektach organizowanych przez Ministerstwo kultury  

i Dziedzictwa Narodowego: 

 25 maj: Noc muzeów 

 13-14 wrzesień: Europejskie Dni Dziedzictwa 

Granty: 

 Dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł ze Stowarzyszenia Żydowski Instytut 

Historyczny w Warszawie na przygotowanie wystawy pt. „Historia Społeczności 

Żydowskiej w Pińczowie”.  

Dofinansowanie sponsorzy 2500 zł: 

 Na IV rajd pieszy Józefa Piłsudskiego,  

 Na III rajd pieszy Republiki Pińczowskiej:  

 Na koncert pamięci Jana Góreckiego 

Warsztaty edukacyjne: 

 Muzeum w ramach swojej działalności prowadziło lekcje muzealne skierowane do 

dzieci i młodzieży w ramach czterech bloków tematycznych: historyczny, 

judaistyczny, fotograficzny, archeologiczny.  
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 W ramach projektu ze Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny  

w Warszawie odbywały się bezpłatne warsztaty judaistyczne w ramach których 

uczestnicy poznawali religię i kulturę żydowską.  

W warsztatach wzięło udział 535 dzieci i młodzieży ze szkół całej gminy.  

Frekwencja zwiedzających: 

 Muzeum: 5740 

 Synagoga Stara: 5610 

Ogółem: 11350 

Wliczono tu osoby indywidualne, osoby zwiedzające w grupach oraz uczestników 

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

muzeum.  

Zakupy  

Muzeum na wyposażenie instytucji zakupiło: 

 Dwie szafy i regał na wyposażenie gabinetu 

 Stolik okrągły 

 Szafę na dokumenty 

 Flipchart do prowadzenia warsztatów i zajęć 

 Bindownicę 

 Laminarkę 

 Drabinę aluminiową 
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8.3. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie 

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 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. Posiada NIP: 6621805128 i REGON : 260350603. 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie posiada osobowość prawną,  

a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość 

środków, jakimi dysponuje Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie,  pochodzi  

z dotacji z budżetu Gminy Pińczów. 

Celami Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie są: 

 zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych miasta  

i gminy, 

 uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury oraz zachowanie 

dziedzictwa kulturowego 

 pełnienie funkcji biblioteki regionalnej 

 przyjazne i uprzejme traktowanie klientów; budowanie konstruktywnej 

współpracy z organami samorządu terytorialnego  

 podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie wiedzy merytorycznej, 

 stałe zwiększanie świadomości społecznej i promocję etycznych wzorców 

postępowania 

 zapewnienie dostępności informacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa 

 zapewnienie poufności danych osobowych powierzonych Bibliotece i przez nią 

przetwarzanych 

 

 Na 2019 rok została określona kwota dotacji podmiotowej dla Miejskiej  

i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie w wysokości 948 922,00 zł (słownie: 

dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote) 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Miejska i Gminna Biblioteka 

Publiczna w Pińczowie otrzymała 100 % dotacji podmiotowej w wysokości 948 922,00 zł 
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co stanowi 96,53 % wszystkich przychodów. Przychody ze sprzedaży usług własnych 

przez MiGBP w Pińczowie 2019 roku  wyniosły 2 709,50 zł,  co stanowi 0,28 % 

przychodów ogółem. Pozostałe przychody w kwocie 31 425,55  zł stanowią 3,19 % 

przychodów ogółem. 

  Łączne przychody Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  w okresie 

sprawozdawczym wyniosły 983 057,05 zł. 

W okresie sprawozdawczym MiGBP poniosła koszty w wysokości 972 306,74 zł, 

(słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześć złotych  74/100). 

Wyszczególnienie: 

1. Amortyzacja razem:  48 098,68 zł, w tym: 

 amortyzacja środków trwałych : 5 680,68 zł 

 amortyzacja zakupionych książek: 28 000,00 zł 

 amortyzacja książek otrzymanych w darze: 976,00 zł 

 amortyzacja książek zakupionych z dot. MKiDN: 13 442,00 zł 

2. Zakup materiałów i energii: 119 819,69 z,  w tym:   

 zakup prasy: 9 019,69 zł 

 zakup materiałów i wyposażenia: 50 195,41 zł 

 energia: 60 604,59 zł 

3. Usługi obce: 51 316,01 zł 

w  tym: 

 remonty i konserwacja: 3 294,70 zł 

 telefoniczne i pocztowe: 11 533,23 zł 

 imprezy kulturalne: 7 946,75 zł 

 utrzymanie Szkoły w Szarbkowie: 17 400,00 zł 

 pozostałe usługi: 11 141,33 zł 

4. Podatki i opłaty: 122,30 zł 

5. Wynagrodzenia: 614 035,98 zł, w tym: 

 Osobowe: 604 195,98 zł 

 pozostałe : 9 840,00 zł 

6. Ubez. Społ. i inne świadczenia: 135 300,27 zł, w  tym: 

 skł. na ubezpieczenie społeczne: 104 904,63 zł 

 składki na Fundusz Pracy: 5 439,18 zł 
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 świadczenie urlopowe: 17 824,87 zł 

 pozostałe (św. BHP, szkolenia): 7 131,59 zł 

7. Pozostałe koszty: 3 613,81 zł, w tym: 

 podróże służbowe: 242,90 zł 

 pozostałe: 3 370,91 zł 

Pozostałe koszty operacyjne w 2019 wyniosły: 12 455,00 zł 

Na dzień 31 grudnia  2019 roku dokonano oceny należności i zobowiązań.  

Należności wynoszą 56 163,03 złotych, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-N. Na 

które składają się: 

- depozyty na żądanie: 56 163,03 zł 

Zobowiązania wymagalne nie występują, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-Z. 

 

GROMADZENIE ZBIORÓW 

 

ZBIORY BIBLIOTECZNE 

Zbiory ogółem na 31. XII. 2019: 110.533  

W tym książki: 109.504 

 Zbiory specjalne: 1.029 

Liczba woluminów na 100 mieszkańców: 528 

Przybyło ogółem: 2.544 wolum. 

Zakup ogółem:  2.311 wolum. 

Wydatkowana kwota: 41.442  zł. 

Zakup  

- Ze środków własnych: 1.644 wolum. 

Wydatkowana kwota: 28.000 zł. 

- ze środków Ministra Kultury:  667  wolum. 

Wydatkowana kwota: 13.442 zł. 

Zakup na 100 mieszkańców: 11 wolum. 

Prenumerata czasopism: 33 tytułów 

Wydatkowana kwota na prenumerat: 9.020 zł. 

 

 



 

 

87 

 

 

8.4. Pływalnia Miejska w Pińczowie  

 

Pływalnia Miejska w Pińczowie została utworzona Uchwałą Nr XXVIII/240/2016 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016 roku jako jednostka budżetowa Gminy. 

Siedziba Pływalni Miejskiej w Pińczowie znajduje się przy ul. 7 Źródeł 7,  

28-400 Pińczów. 

 

Pływalnia Miejska jest wyposażona w: 

 nieckę basenową z sześcioma torami  pływackimi o długości 25m, 

 jacuzzi, 

 sauny (sucha i parowa), 

 zjeżdżalnia, 

 natryski wodne. 

Na terenie obiektu znajduje się również strzelnica, siłownia oraz salka gimnastyczna. 

 

Pływalnia prowadzi: 

 sprzedaż biletów i karnetów wstępu dla klientów indywidualnych, 

 zajęcia indywidualne i grupowe z nauki pływania dla dorosłych i dzieci, 

 zajęcia aerobiku wodnego dla dorosłych, 

 wynajem niecki basenowej dla Szkół Podstawowych i Ośrodków dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej, 

 sprzedaż w sklepiku  asortymentu do pływania. 

 

W 2019 r. na terenie Pływalni Miejskiej w Pińczowie zostały wykonane: 

 prace remontowe (pomalowane ściany na terenie niecki basenowej,  

w przebieralniach, w pomieszczeniach administracyjnych), 

 prace konserwatoryjne (czyszczenie i konserwacja niecki basenowej, jacuzzi), 

 wymiana wody basenowej. 

 

W 2019 r. na Pływalni Miejskiej w Pińczowie odbyły się okręgowe zawody służby 

więziennej w pływaniu. 
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Pływalnia Miejska w Pińczowie jest zarządcą OSIR w Pińczowie przy ul. Pałęki 26 od 1 

kwietnia 2017 r. 

Obiekty Sportowo-Rekreacyjno-Wypoczynkowe są wyposażone: 

 22 domki letniskowe /57 miejsc noclegowych, 

 amfiteatr, 

 2 boiska do piłki plażowej, 

 2 pełnowymiarowe boiska, 

 1 boisko do koszykówki, 

 1 boisko wielofunkcyjne, 

 crossowy tor rowerowy, 

W okresie letnim czynne są dwa miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, plac 

zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Cały obiekt jest monitowany, wyposażony w węzeł 

sanitarny. 

 

Domki letniskowe były czynne od 1 maja do 30 września 2019 roku. W tym czasie odbyły 

się na ich terenie obozy sportowe piłki nożnej, siatkowej i koszykowej oraz przyjmowani 

byli klienci indywidualni. 

 

W 2019 roku na terenie OSIR były organizowane festyny rodzinne i imprezy plenerowe 

m.in. Dzień Dziecka, Dni Ponidzia 2019, Dożynki Gminne. 

 

Dochody Pływalni Miejskiej w Pińczowie za 2019 r.    

 Najem pomieszczeń pływalni, (najem domków letniskowych, automatów 

vendingowych):100954,22 zł                                      

 dochody z tytułu wstępu na basen: 314 235,65 zł 

Razem: 415189,87 zł 
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Dochody w całości przekazane do Urzędu Gminy w Pińczowie do 31.12.2019 r. 
 
Otrzymano środki własne Gminy według planu finansowego na 2019 rok w kwocie : 1465 

458,92zł i wydatkowano w całości według sprawozdania RB-28S: 

 wynagrodzenia i pochodne: 690.106,56 zł 

 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: 127.100,00 zł                                                                 

 materiały i wyposażenie (zakup środków sanitarnych, czystości, artykułów 

biurowych, paliwa, olejów):  71.150,79 zł 

 energia elektryczna, cieplna, woda: 311.014,38 zł                                                                    

 remonty bieżące: 61.828,12 zł                                                                                                    

 środki ochrony osobistej, badania lekarskie: 7255,71 zł                                                             

 pozostałe usługi (wynajem domków letniskowych, wywóz nieczystości,              

badanie wody, opłaty za ścieki): 137.483,42 zł                                                                           

 telefony, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia: 5.323,17 zł                                                         

 podatki od trwałego zarządu, od nieruchomości: 33.637,77 zł                                                    

 odpis na ZFŚS: 20.559,00 zł                                                                                                      

Razem: 1.465.458,92 zł 
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9. INWESTYCJE GMINNE  

 

Wnioski o dofinansowanie inwestycji złożone przez Gminę Pińczów  

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 na które uzyskano 

dofinansowanie: 

 

1. „Rozbudowa ulicy Nowy Świat w Pińczowie na odcinku od ul. Wdowiej do   

ul. 3 Maja” 

Wnioskowana kwota dotacji 628 749,00 zł 

Wkład własny 628 749,00 zł (50%) 

Całkowity koszt 1 257 498,00 zł (po przetargu) 

 

2. „Budowa drogi relacji Nieprowice - Stara Zagość gm. Pińczów 

Wnioskowana kwota dotacji 649 333,01 zł 

Wkład własny 649 333,00 zł (50%) 

Całkowity koszt 1 298 667,01 zł (po przetargu) 

3. „Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania  

z ul. Legionistów (DW 766) na skrzyżowanie typu rondo w Pińczowie” 

Wnioskowana kwota dotacji 1 050 000,00 zł 

Wkład własny 1 050 000,00 zł (50%) 

Całkowity koszt 2 100 000,00 zł 

4. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie” 
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Wnioskowana kwota dotacji 2 500 000,00 zł 

Wkład własny 2 500 000,00 zł (50%) 

Całkowity koszt 5 000 000,00 zł 

5. „Przebudowa ulicy Nowej w Pińczowie” 

Wnioskowana kwota dotacji 381 600,00 zł (80%) 

Całkowity koszt 477 000,00 zł 

6. „Remont ulic: Klasztornej, Narodowych Sił 

Zbrojnych i Armii Krajowej w Pińczowie” 

Wnioskowana kwota dotacji 416 000,00 zł (80%) 

Całkowity koszt 520 000,00  zł 

7. „Remont drogi w Marzęcinie” 

Wnioskowana kwota dotacji 408 800,00 zł (80%) 

Całkowity koszt 511 000,00 zł 

8. „Budowa ulicy Ogrodowej w Pińczowie (zaprojektuj i wybuduj)” 

Wnioskowana kwota dotacji 3 976 000,00 zł (80%) 

Całkowity koszt 4 970 000,00 zł 

9. „Budowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie (zaprojektuj  

i wybuduj)” 

Wnioskowana kwota dotacji 4 000 000,00 zł (80%) 

Całkowity koszt 5 000 000,00 zł 

10. „Budowa ulicy 11 Listopada w Pińczowie (zaprojektuj i wybuduj)” 

Wnioskowana kwota dotacji 2 400 000,00 zł (80%) 

Całkowity koszt 3 000 000,00 zł 
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W 2019 roku ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano dofinansowanie 

do dróg: 

1. Przebudowa drogi w Zakrzowie dz. nr ewid. 429 od km 0+000 do km 0+165, dl, 165 mb 

kwota zadania całkowita 56 845,80 zł, dofinansowanie w kwocie 44 659,00zł; 

2. Remont ulicy Żwirki i Wigury w Pińczowie nr 365054T od km 0+000 do km 0+442,  

dł. 442 mb kwota zadania całkowita 262 611,90 zł, dofinansowanie  

w kwocie 208 694,00 zł; 

 

3. Remont drogi w Aleksandrowie nr 365002T od km 0+180 do km 0+580, dł. 400 mb 

kwota zadania całkowita 77 580,71zł, dofinansowanie w kwocie 60 437,00  

4. Przebudowa drogi w Woli Zagojskiej Dolnej dz. nr ewid. 630,405/1 od km 0+000 do km 

0+811, dł. 811 mb kwota zadania całkowita 159 357,45 zł, dofinansowanie w kwocie      

127 160,00 zł  

Łącznie otrzymano dofinansowanie w wysokości 440 956,00 zł 
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W ramach  dofinansowania  z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przebudowano  

drogę Borków - Chwałowice, odcinek o długości 581 m - dofinansowanie kwota zadania 

całkowita - 113 875,22 zł, dofinansowanie w kwocie - 56 937,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja budżetu obywatelskiego w 2019 roku. 

Kwota przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego dla miasta Pińczów wyniosła 

607 270,00zł 

Dla Osiedla Gacki kwota - 32 770,00zł 

W ramach budżetu zrealizowano następujące zadania: 

Lp. Nazwa projektu Wartość zrealizowanego 
projektu 

1.  
Park Street Workout & Strefa wypoczynku (teren nad 
zalewem) 

99 996,12 zł 

2.  Stworzenie mini boiska treningowego na Osiedlu Podgórze 99 400,00 zł 

3.  
Wykonanie nakładki asfaltowej ul. H. Kołłątaja  
w Pińczowie 

78 338,75 zł 

4.  
Kompleks wypoczynkowo – rekreacyjny w Pińczowie przy  
ul. Sikorskiego 

95 000,00 zł 

5.  
„Strefa Aktywna” przy Orliku na Grodzisku – plac zabaw i park 
Parkour 

62 824,82 zł 

6.  
Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca 
wykonanie chodnika 

73 306,87 zł 

7.  Gacki Osiedle - Remont schodów i chodnika 32 755,51 zł 
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Park Street Workout & Strefa wypoczynku (teren nad zalewem) 

 

Park Street Workout & Strefa wypoczynku (teren nad zalewem) 
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Mini boisko treningowego na Osiedlu Podgórze 

 

 

Wykonanie nakładki asfaltowej ul. H. Kołłątaja w Pińczowie 
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Kompleks wypoczynkowo – rekreacyjny w Pińczowie przy ul. Sikorskiego 

 

 

 

„Strefa Aktywna” przy Orliku na Grodzisku – plac zabaw i park Parkour 
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Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika 
 

 
 

 
 
 
Gacki Osiedle - Remont schodów i chodnika 
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W 2019 roku na ternie gminy Pińczów powstały kolejne miejsca  do ćwiczeń na 

świeżym powietrzu. W ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - 

Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym OSA 2019 prowadzonego przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki powstały 4 siłownie pod chmurka (na terenie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Pińczowie, Woli Zagojskiej Dolnej, Pasturce oraz w Skowronnie 

Dolnym). 

Do dyspozycji mieszkańców zamontowano kilkanaście urządzeń: biegacz, orbitek, 

wyciskanie, wyciąg, wioślarz, twister steper, wahadło, odwodziciel, 4 ławki, 2 stoły do 

szachów, kosz. Całkowity koszt to 97 563, 00 zł, dofinansowanie wynosiło 50%. 

 

Siłownia pod chmurką na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie 
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 Zestawienie wykonanych w 2019 roku remontów i przebudowanych dróg 
gminnych oraz chodników 

 

 

Lp. Nazwa zadania Zakres 

Koszt budowy 
+ nadzór 

inwestorski 
[zł] 

dofinansow
anie 

źródło 
dofinansowania 

Drogi z dofinansowania 

1 

Remont ulicy Żwirki i 
Wigury w Pińczowie nr 

365054T od km 0+000 do 
km 0+442, dł. 442 mb 

dł. 142,0 mb szerokość 
zmienna 4,15 -5,50 m + 

pobocze 170,00 mb szer. 
0,5m + chodniki 165,0m

2
 

266 634,90 zł 208 694,00 zł 

rezerwa celowa 
budżetu państwa 

na usuwanie 
skutków 

niekorzystnych 
zjawisk 

atmosferycznych 

2 

Przebudowa drogi w 
Zakrzowie dz. nr ewid. 429 

od km 0+000 do km 
0+165, dł. 165 mb 

dł. 167,0 mb o szerokości 
3,50 m asfaltu + pobocza 

obustronne 0,50 m 
58 490,70 zł 44 659,00 zł 

rezerwa celowa 
budżetu państwa 

na usuwanie 
skutków 

niekorzystnych 
zjawisk 

atmosferycznych 

3 

Remont  drogi w 
Aleksandrowie nr 365002T 

od km 0+180 do km 
0+580, dł. 400 mb 

dł.400, 0 mb o szerokości 
4,00 m asfaltu +  pobocza 

obustronne 0,50 m 
78 780,71 zł 60 437,00 zł 

rezerwa celowa 
budżetu państwa 

na usuwanie 
skutków 

niekorzystnych 
zjawisk 

atmosferycznych 

4 

Przebudowa drogi w Woli 
Zagojskiej Dolnej dz. nr 
ewid. 630, 405/1 od km 
0+000 do km 0+811, dł. 

811 mb 

750,00 mb o szerokości 
3,00 m asfaltu + pobocza 

obustronne 0,40 m 
pozostały odcinek o dł. 

61,00mb nawierzchnia z 
kruszywa o szer. 3,80 m 

162 380,65 zł 127 160,00 zł 

rezerwa celowa 
budżetu państwa 

na usuwanie 
skutków 

niekorzystnych 
zjawisk 

atmosferycznych 

5 

Rozbudowa ulicy Nowy 
Świat w Pińczowie na 

odcinku od ul. Wdowiej do 
ul. 3 Maja 

260,00 mb o szerokości 
5,00 m + chodnik o szer.  

2,0 m + parkingi o 
powierzchni 530 m2 z 

kostki i 210,0 m2 z asfaltu 

1 352 450,68 zł 628 749,00 zł 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 

6 
Przebudowa drogi Borków 
- Chwałowice, odcinek o 

długości 581 m 

581,00 mb o szerokości 
3,50 m + pobocza 
obustronne 0,3m 

115 475,22 zł 56 937,00 zł 

Program 
Rozwoju 

Obszarów 
Wiejskich 
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Lp. Nazwa zadania Zakres 

Koszt budowy 
+ nadzór 

inwestorski 
[zł] 

dofinansowanie 
źródło 

dofinansowania 

Drogi z budżetu gminy 

1 

Wykonanie nakładki 
asfaltowej - fundusz 

sołecki w miejscowości 
Aleksandrów 

268,00 mb o szerokości 
4,00 m asfaltu + pobocza 

obustronne 0,50 m 
39 908,18 zł - - 

2 

Wykonanie nakładki 
asfaltowej ul. H. Kołłątaja 

w Pińczowie - budżet 
obywatelski 

144,00 mb o szerokości 
3,50 m + parkingi o pow. 

360,0m2 
78 338,75 zł - - 

3 
Przebudowa drogi gminnej 

– fundusz sołecki 
Zagorzyce 

dł. 165,00 mb o szerokości 
4,20m + pobocza 
obustronne 0,3 m 

42 084,09 zł - - 

4 
Przebudowa drogi gminnej 

– fundusz sołecki 
Mozgawa 

dł. 196,00 mb o szerokości 
4,00m + pobocza 
obustronne 0,4 m 

43 292,32 zł - - 

dł.  w [km]= 3,073 2 237 836,20 zł 1 126 636,00 zł - 
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Drogi z tłucznia kamiennego, płyty drogowe, kostka brukowa  

Lp. Nazwa zadania zakres 
Koszt budowy + nadzór 

inwestorski [zł] 

1 
Przebudowa drogi gminnej - fs Nowa 

Zagość 
kruszywo dł. 100,0 mb szer. 

3,0 m 
6 448,89 zł 

2 
Remont drogi gminnej - fs Wola 

Zagojska Górna 
kruszywo dł. 265,40 mb 

szer. 3,5 m 
11 425,47 zł 

3 Remont dróg gminnych - fs Leszcze 
kruszywo dł. 544,0 mb szer. 

3,0 m 
20 073,60 zł 

4 Remont dróg gminnych - fs Włochy kruszywo o pow. 816,0 m2 9 936,43 zł 

Razem koszt 47 884,39 zł 

 

 

Chodniki z kostki brukowej, place, parkingi, kruszywa, 

Lp. Nazwa zadania Zakres 
Koszt budowy + 

nadzór inwestorski [zł] 

1 Gacki Osiedle - Remont schodów i 
chodnika (budżet obywatelski) 

chodniki z kostki brukowej betonowej o 
dł. 163,50mb i szer. 1,80m 

40 284,01 zł 

2 Przebudowa ulicy Hugona 
Kołłątaja w Pińczowie 

chodniki z kostki brukowej betonowej o 
powierzchni 303,50 m2 

28 115,51 zł 

3 Budowa chodnika przy ulicy 
Średniej w Pińczowie 

chodnik z kostki brukowej betonowej dł. 
22,0 mb szer. 2,0 m 

8 983,43 zł 

4 Utwardzenie placu Remizy OSP - 
Krzyżanowice Dolne 

plac z kostki o powierzchni 180,0m2 24 791,43 zł 

5 Budowa parkingu przy ulicy 
Grunwaldzkiej w Pińczowie 

parking 184,0m2; zjazd 44,0m2; 
bezpiecznik wraz z dojściami pieszymi 

124,0m2 
68 942,00 zł 

 

 

Inwestycje wodociągowo - kanalizacyjne 

Wykonano 5 projektów sieci wodociągowej w miejscowościach Gacki wieś (do jeziorek), 

Kopernia, Pasturka, Stara Zagość, Włochy oraz jeden projekt sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej Gacki Osiedle. Łączny koszt projektów 58 425,00 zł. 
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Wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg w 2019 roku 

Bieżące utrzymanie - kwota 578 020,62 zł. 

 Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy za kwotę 226 617,47 zł 

 Usługi sprzętowo-transportowe polegające na utwardzeniu dróg materiałem 

kamiennym, przywracaniu przejezdności dróg, naprawie dróg gruntowych, 

odtworzeniu rowów drogowych i przepustów za kwotę - 224 524,40 zł 

 Odnowienie oznakowania poziomego ulic Pińczowa + oznakowanie miejsc dla osób 

niepełnosprawnych - 39 146,66 zł 

 Zakup pionowych znaków drogowych - 18 003,76 zł 

 Usuwanie skutków nawalnego deszczu, konserwacja rowów, przeniesienie 

przystanku, usuwanie drzew i inne - 25 351,93 zł 

 Zmiany organizacji ruchu - 8 364,00 zł 

 Koszenie poboczy - 12 640,00 zł 

 inne związane z bieżącym utrzymanie dróg - 23 372,40 zł 

Zakupy materiałowe - kwota 94 860,89 zł. 

 zakup materiałów kamiennych - 67 929,46 zł 

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

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

26 931,43 zł 

Usługi remontowe – kwota 97 459,98 zł. 

 remont barier stalowych most oraz remont poręczy mostowych - 12 110,53 zł  

 remont cząstkowy nawierzchni dróg - 83 578,50 zł 

 pozostałe usługi remontowe - 1 770,95 zł 

Ocena stanu technicznego - kwota 23 700,00 zł 

 wykonanie oceny stanu technicznego i przeglądu okresowego dróg gminnych na 

terenie miasta i gminy - 19 780,00 zł 

 wykonanie oceny stanu technicznego obiektów mostowych na terenie miasta  

i gminy - 3 920,00 zł 

Zakupy inwestycyjne = kwota 18 960,45 zł 

 zakup i montaż wiat przystankowych szt. 3 - 18 960,45 zł 
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REALIZACJA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

 

Utworzenie Klubu dziecięcego nr 1 w Pińczowie 

Gmina złożyła ofertę do konkursu w programie MALUCH+ 2019 w listopadzie 2018 r. Listę 

z wynikami konkursu ogłoszono 28.02.2019 r.  

Przeprowadzono postepowanie o wyłonienie wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” - ogłoszenie 

przetargu nastąpiło 11.04.2019 r. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na kwotę 

738 000,00 zł. 

Z nieznanych dla Gminy przyczyn Wykonawca odstąpił od wykonania umowy  

i zgodnie z zapisami umowy zapłacił karę za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 

od niego w wysokości 10% wartości umowy t.j. kwotę 73 800,00 zł. 

Po odstąpieniu od umowy Gmina rozpoczęła procedurę wyłonienia Wykonawcy 

zastępczego  - dwukrotnie ogłoszono zapytanie cenowe niestety nie udało się wybrać 

wykonawcy - złożone oferty przekraczały środki w budżecie Gminy na to zadanie. 

Z uwagi na brak wykonawcy zastępczego i brak możliwości na wywiązanie się  

z postanowień umowy dotacji  – wg umowy roboty budowalne oraz wydatkowanie środków 

z dotacji musiały nastąpić do 30.11.2019 r – Gmina musiała rozwiązać umowę dotacji oraz 

zwrócić już pobrane środki wraz z odsetkami (135 000,00+769,32). Porozumienie  

o rozwiązaniu umowy podpisano 29.10.2019 r.  

Gmina poniosła dodatkowe koszty z tytułu nie wykonania umowy (zwrot dotacji +odsetki) 

w związku z tym wystąpiono do Wykonawcy o odszkodowanie uzupełniające na kwotę 61 

969,32 zł. , którą Wykonawca wpłacił.  

Gmina złożyła wniosek do nowego programu  MALUCH+ na rok 2020. Wniosek został 

rozpatrzony pozytywnie i jest w trakcie realizacji. Koniec prac remontowych przewidziany 

jest na koniec sierpnia 2020 roku. 
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„Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje 

fotowoltaiki)". 

W/w zadanie polegało na dostawie i montażu instalacji solarnych w ilości 191 sztuk  

i instalacji fotowoltaicznych w ilości 126 sztuk na budynkach prywatnych mieszkańców 

gminy Pińczów. 

Wykonawcą inwestycji była firma Sanito Sp. z o.o. ul. Puławska 476 02-884 Warszawa. 

Termin wykonania zadania do 30 listopada 2019r. 

Wydatki: 

Rok 2017: 31 814,87 zł. - analizy możliwości montażu instalacji u mieszkańców Rok 2019: 

Inwestycja była finansowana z pozyskanego przez gminę dofinansowania w wysokości 

60% kosztów kwalifikowalnych i przez wpłaty mieszkańców w wysokości 40% tych 

kosztów. W przypadku instalacji fotowoltaicznych mieszkańcy pokrywali również koszty 

niekwalifikowalne. Kwotowo rozliczenie wydatków przedstawia się następująco: 

Inwestycja ogółem: 4 569 561,96 zł. 

Koszty kwalifikowalne: 3 646 333,00 zł. (w tym dofinansowanie (60%) - 2 187 799,80 zł  

i wkład mieszkańców (40%) - 1 458 533,20 zł) 

Koszty niekwalifikowalne: 923 228,96 zł. (poniesione przez mieszkańców  

u których zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne). 

Dofinansowanie: 2 187 799,80 zł. 

Łączny finansowy wkład mieszkańców uczestniczących w projekcie 2381 762,16 zł 
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"Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego 

na obszarze Gminy Pińczów" pisemne rozlicznie inwestycji 

Zadanie było realizowane na terenie miasta Pińczów oraz we wszystkich sołectwach jak 

również na Osiedlu Gacki. W ramach zadania zostało wymienione 2235 opraw oświetlenia 

na oprawy typu LED. 

Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 10 czerwca 2019r z terminem wykonania zadania do 

15 listopada 2019r 

Kwota po przetargu to 2 916 330,00 zł termin gwarancji to 108 miesięcy. 

Dofinansowanie w kwocie 85% t.j. 2 478 880,50 zł Wkład własny Gminy Pińczów 15 %  

t.j. 437 449,50 Środki niekwalifikowalne 

Roboty uzupełniające wynikające z montażu opraw które zostały zamontowane po 

przeprowadzonym audycie i nie były objęte dofinansowaniem - kwota 78 396,98 zł brutto 

Nadzór inwestorski kwota 7 390,00zł Nadzór autorski kwota 3 609,00 zł 

Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie 14 760,00 zł 
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Dotacje dla powiatu na remont przebudowę dróg: 

1. „Remont drogi nr 0070T Pasturka – Kowala – Krzyżanowice – Leszcze – Gacki - 

Zagość – Skotniki, dł. 1200 mb; km 13+640 – 14+840” 

Wartość zadania po przetargu 268 791,41zł (brutto) – koszt dofinansowania (pomocy 

finansowej) – 26.879,00 zł 

2. „Remont drogi nr 0085T Siesławice – Biniątki – Zagość, dł. 750 mb; km 4+100 – 

4+850” 

Wartość zadania po przetargu 207 815,88 zł (brutto) – koszt dofinansowania (pomocy 

finansowej) – 20.781,00 zł 

3. „Remont drogi nr 0070T Pasturka – Kowala – Krzyżanowice – Leszcze – Gacki – 

Zagość - Skotniki dł. 1000 mb; km 10+620 – 11+620” 

Wartość zadania po przetargu 226 497,12 zł (brutto) – koszt dofinansowania (pomocy 

finansowej) – 22.650,00 zł 

4.  „Remont drogi nr 0021T Chmielnik – Pińczów odc. Szarbków i Włochy dł. 3335 mb”  

w tym  (955m w miejscowości Włochy i 2380m w Szarbkowie) 

Wartość zadania po przetargu 1 185 447,22 zł (brutto); – koszt dofinansowania (pomocy 

finansowej) – 296.362,00 zł 

5. „Remont ciągu drogowego dróg nr 0064T i 0073T Skrzypiów – Kozubów – 

Koniecmosty - Korczyn Stary odc. Skrzypiów – Młodzawy i Młodzawy – Kozubów dł. 

4510 mb i odc. Kozubów – Chroberz dł. 4008 mb. Razem 8518 mb” 

Na terenie Gminy Pińczów remontowany odcinek dróg wynosi 3597m w tym  

(nr 0064T  - 1200m  i 0073T – 2397m) 

Wartość robót wykonanych na terenie Gminy wynosi  788.033,26zł – koszt 

dofinansowania (pomocy finansowej) – 197.008,00 zł 

 

Razem Gmina Pińczów w 2019 roku dofinansowała remonty dróg powiatowych kwotą 

w wysokości: 563 680,00 zł 
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W 2019 roku Gmina Pińczów złożyła następujące wnioski o dofinansowanie na które 

otrzymała dofinansowanie: 

 

 Gmina Pińczów otrzymała dofinansowanie w wysokości 972 000,00 zł  w tym 

dotacja inwestycyjna 960 000,00 zł, wkład własny 240 000,00 zł. 

i dotacja na funkcjonowanie miejsc  12 000,00 zł. z Ministerstwa Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020.  

 

 Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie „Wsparcie multimodalnej mobilności 

na terenie Gminy Pińczów” w ramach działania Strategia niskoemisyjna, wsparcie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu 

7 838 500,02 dofinansowanie 6 417 892,68 zł 

Projekt zakłada:  

- przebudowę i modernizację dworca PKS (budynku oraz parkingu), 

- montaż paneli fotowoltaicznych na budynku dworca, 

- zakup 2 autobusów, 

- montaż 5 wiat przystankowych, 

- budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta o długości ok. 4,4 km 

- utworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów 

- kampanię promującą ekologiczny transport publiczny, 

- budowę systemu parkingowego Park&Ride oraz Bike&Ride. 

 

 Refundacja Remontu budynku Domu Ariańskiego w Pińczowie przy ulicy 

Batalionów Chłopskich powstałego na przełomie wieku XVI i XVII – prace 

konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku – kwota ogółem 1 594 051,66 zł  

dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 440 000,00 
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 Refundacja remontu budynku stacji wąskotorowej wraz z torowiskiem - prace 

konserwatorskie, restauratorskie – kwota ogółem 907 791,66 zł, dotacja  

z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 250 000,00 

 Gmina złożyła wniosek „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Pińczów” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota ogółem 2 210 609,02, 

dofinansowanie 1 406 611,00. Wykonanie 101 przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Pińczów. 

 

W 2019 roku zakończyła się przebudowa blisko dwukilometrowego odcinka drogi 

wojewódzkiej 767 przebiegającej przez miejscowość Bogucice. 

W ramach prac jezdnia została poszerzona, powstały zatoki autobusowe, zjazdy do 

posesji, odwodnienie oraz wyczekiwany chodnik. Wartość prac to ponad 2 miliony 800 

tysięcy złotych, a dotacja z budżetu Gminy Pińczów wynosiła 250 000, 00 zł. 
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Zestawienie zrealizowanych inwestycji w ramach funduszu sołeckiego  
w 2019 

L.p. Nazwa zadania 
Realizująca 

zadanie 
Dział Rozdział Paragraf 

Grupa 
wydatków 

Wykonanie 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

Sołectwo Aleksandrów 

1. 
Wykonanie nakładki 

asfaltowej 
Gmina 

Pińczów 
600 60016 6050 majątkowe 10 808,44 

Sołectwo Bogucice Pierwsze 

1. 

Przebudowa 
świetlicy wiejskiej  
w miejscowości 
Bogucice Drugie 

Gmina 
Pińczów 

921 92109 6050 majątkowe 25 784,84 

Sołectwo Bogucice Drugie 

1. 
Przebudowa 

świetlicy wiejskiej 
Gmina 

Pińczów 
921 92109 6050 majątkowe 17  660,85 

Sołectwo Borków 

1. 
Remont dróg 

gminnych 
Gmina 

Pińczów 
600 60016 4270 bieżące 1 997,03 

2. 
Doposażenie placu 

zabaw 
Gmina 

Pińczów 
900 90095 6050 majątkowe 7 011,00 

Sołectwo Brzeście 

1. 
Wykonanie projektu 
rozbudowy Remizy 

OSP 

Gmina 
Pińczów 

754 75412 6050 majątkowe 8 492,68 

2. 
Wyposażenie 
Remizy OSP 

Gmina 
Pińczów 

754 75412 4210 bieżące 14 550,00 

3. 
Budowa siłowni 

zewnętrznej 
Gmina 

Pińczów 
926 92601 6050 majątkowe 5 000,00 

Sołectwo Bugaj 

1. 
Budowa oświetlenia 

ulicznego 
Gmina 

Pińczów 
900 90015 6050 majątkowe 8 049,99 

Sołectwo Byczów 

1. 
Przebudowa 

budynku wiejskiego 
- świetlica 

Gmina 
Pińczów 

921 92109 6050 majątkowe 9 471,77 

Sołectwo Chrabków 

1. 
Czyszczenie 

zbiornika wodnego 
Gmina 

Pińczów 
900 90095 4300 bieżące 11 232,30 

Sołectwo Chruścice 

1. 
Budowa boiska 

sportowego 
Gmina 

Pińczów 
926 92601 6050 majątkowe 15 152,40 
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L.p. Nazwa zadania 
Realizująca 

zadanie 
Dział Rozdział Paragraf 

Grupa 
wydatków 

Wykonanie 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

Sołectwo Chwałowice 

1. 
Budowa świetlicy 

wiejskiej 
Gmina 

Pińczów 
921 92109 6050 majątkowe 8 620,00 

Sołectwo Gacki 

1. Budowa altany 
Gmina 

Pińczów 
926 9295 6050 majątkowe 9 854,75 

Sołectwo Grochowiska 

1. 
Budowa placu 

zabaw 
Gmina 

Pińczów 
900 90095 6050 majątkowe 4 498,00 

2. 
Budowa miejsca 

rekreacji 
Gmina 

Pińczów 
926 92695 6050 majątkowe 4 000,00 

Sołectwo Kopernia 

1. 
Rozbudowa Remizy 

OSP 
Gmina 

Pińczów 
754 75412 6050 majątkowe 18 685,18 

Sołectwo Kowala 

1. 
Przebudowa 
pomieszczeń 
Remizy OSP 

Gmina 
Pińczów 

754 75412 6050 majątkowe 14 375,93 

Sołectwo Kozubów 

1. 
Wykonanie elewacji 

budynku Remizy 
OSP 

Gmina 
Pińczów 

754 75412 6050 majątkowe 20 910,45 

Sołectwo Krzyżanowice Dolne 

1. 
Utwardzenie placu 

Remizy 
Gmina 

Pińczów 
754 75412 6050 majątkowe 12 751,13 

Sołectwo Krzyżanowice Średnie 

 
1. 

 
Budowa oświetlenia 

ulicznego 

 
Gmina 

Pińczów 

 
900 

 
90015 

 
6050 

 
majątkowe 

 
13 299,99 

Sołectwo Leszcze 

1. 
Remont dróg 

gminnych 
Gmina 

Pińczów 
600 60016 4270 bieżące 20 073,60 
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L.p. Nazwa zadania 
Realizująca 

zadanie 
Dział Rozdział Paragraf 

Grupa 
wydatków 

Wykonanie 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

Sołectwo Marzęcin 

1. Budowa altany 
Gmina 

Pińczów 
926 92695 6050 majątkowe 9 000,00 

2 
Doposażenie placu 

zabaw 
Gmina 

Pińczów 
900 90095 6050 majątkowe 6 300,00 

Sołectwo Młodzawy Duże 

1. 
Przebudowa 
Remizy OSP 

Gmina 
Pińczów 

754 75412 6050 majątkowe 14 760,00 

2 
Wyposażenie 
Remizy OSP 

Gmina 
Pińczów 

754 75412 4210 bieżące 13 237,42 

Sołectwo Młodzawy Małe 

1. 
Budowa oświetlenia 

ulicznego 
Gmina 

Pińczów 
900 90015 6050 majątkowe 7 000,00 

2. 
Budowa chodnika - 

dokończenie 
Gmina 

Pińczów 
600 60016 6050 majątkowe 0,00 

3. 
Remont dróg 

gminnych 
Gmina 

Pińczów 
600 60016 4270 bieżące 5 200,00 

Sołectwo Mozgawa 

1. 
Przebudowa drogi 

gminnej 
Gmina 

Pińczów 
600 60016 6050 majątkowe 13 351,60 

Sołectwo Orkanów 

1. 
Budowa świetlicy 

wiejskiej 
Gmina 

Pińczów 
921 92109 6050 majątkowe 11 628,00 

Sołectwo Pasturka 

1. 
Budowa oświetlenia 

ulicznego 
Gmina 

Pińczów 
900 90015 6050 majątkowe 16 699,99 

2. 
Budowa siłowni 

zewnętrznej 
Gmina 

Pińczów 
926 92601 6050 majątkowe 6 999,00 

Sołectwo Podłęże 

1. 
Budowa oświetlenia 

ulicznego 
Gmina 

Pińczów 
900 90015 6050 majątkowe 10 799,99 

Sołectwo Sadek 

1. Remont świetlicy 
Gmina 

Pińczów 
921 92109 4270 bieżące 13 881,43 
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L.p. 
Nazwa 
zadania 

Realizująca 
zadanie 

Dział Rozdział Paragraf 
Grupa 

wydatków 
Wykonanie 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

Sołectwo Skowronno Dolne 

1. 
Doposażenie 
placu zabaw 

Gmina 
Pińczów 

900 90095 6050 majątkowe 1 599,00 

2 

Wykonanie 
elewacji 
Budynku 

Remizy OSP 

Gmina 
Pińczów 

754 75412 6050 majątkowe 11 199,68 

Sołectwo Skowronno Górne 

1. 
Remont 

Remizy OSP 
Gmina 

Pińczów 
754 75412 4270 bieżące 11 098,70 

Sołectwo  Skrzypiów 

1. 
Budowa placu 

zabaw 
Gmina 

Pińczów 
900 90095 6050 majątkowe 14 972,20 

2 
Budowa 

oświetlenia 
ulicznego 

Gmina 
Pińczów 

900 90015 6050 majątkowe 3 800,00 

Sołectwo Szarbków 

1. 
Budowa altany 

z grillem 
Gmina 

Pińczów 
926 92695 6050 majątkowe 15 647,51 

Sołectwo Szczypiec 

1. Budowa altany 
Gmina 

Pińczów 
926 92695 6050 majątkowe 10 020,37 

Sołectwo Uników 

1. 
Przebudowa 
pomieszczeń 
w świetlicy 

Gmina 
Pińczów 

921 92109 6050 majątkowe 15 678,75 

Sołectwo Winiary 

1. Budowa altany 
Gmina 

Pińczów 
926 92695 6050 majątkowy 14 300,00 

Sołectwo Włochy 

1. 
Wyposażenie 

świetlicy 
wiejskiej 

Gmina 
Pińczów 

921 92109 4210 bieżące 3 483,00 

2. 
Remont 

ogrzewania w 
świetlicy 

Gmina 
Pińczów 

921 92109 4270 bieżące 4 000,00 

3. 
Remont dróg 

gminnych 
Gmina 

Pińczów 
600 60016 4270 bieżące 9 936,43 
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L.p. 
Nazwa 
zadania 

Realizująca 
zadanie 

Dział Rozdział Paragraf 
Grupa 

wydatków 
Wykonanie 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

 
Sołectwo Wola Zagojska Dolna 

1. 
Budowa 
świetlicy 
wiejskiej 

Gmina 
Pińczów 

921 92109 6050 majątkowe 15 824,12 

Sołectwo Wola Zagojska Górna 

2. 
Zakup gruntu 

pod drogę 
gminną 

Gmina 
Pińczów 

600 60016 6050 majątkowe 500,00 

3. 
Remont drogi 

gminnej 
Gmina 

Pińczów 
600 60016 4270 bieżące 11 425,47 

Sołectwo Zagorzyce 

1. 
Przebudowa 
drogi gminnej 

Gmina 
Pińczów 

600 60016 6050 majątkowe 14 481,90 

Sołectwo Nowa Zagość 

1. 

Wyposażenie 
Szkoły 

Podstawowej 
w Starej 
Zagości 

Gmina 
Pińczów 

801 80101 4210 bieżące 3 000,00 

2. 

Remont 
Remizy OSP w 
miejscowości 
Stara Zagość 

Gmina 
Pińczów 

754 75412 4270 bieżące 3 000,00 

3. 
Przebudowa 
drogi gminnej 

Gmina 
Pińczów 

600 60016 6050 majątkowe 6 448,89 

Sołectwo Stara Zagość 

1. 
Budowa 

oświetlenia 
ulicznego 

Gmina 
Pińczów 

900 90015 6050 majątkowe 4 920,00 

2. 
Wyposażenie 

Szkoły 
Podstawowej 

Gmina 
Pińczów 

801 80101 4210 bieżące 2 900,00 

3. 
Remont 

Remizy OSP 
Gmina 

Pińczów 
754 75412 4270 bieżące 2 000,00 

4. 
Budowa 
miejsca 
rekreacji 

Gmina 
Pińczów 

926 92695 6050 majątkowe 7 000,00 
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Przykładowe realizacje w ramach funduszu sołeckiego: 

Wykonanie nakładki asfaltowej w Aleksandrowie  

 

 

 

 

L.p. Nazwa zadania 
Realizująca 

zadanie 
Dział Rozdział Paragraf 

Grupa 
wydatków 

Wykonanie 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

Sołectwo Zakrzów 

1. 
Zakup wyposażenia 

do świetlicy 
Gmina 

Pińczów 
921 92109 4210 bieżące 10 039,35 

2. 
Przebudowa drogi 

gminnej 
Gmina 

Pińczów 
600 60016 6050 majątkowe 3 933,54 

Sołectwo Zawarża 

1. 
Wyposażenie 

świetlicy wiejskiej 
Gmina 

Pińczów 
921 92109 4210 bieżące 8 869,11 

2. 
Budowa wiaty 
przystankowej 

Gmina 
Pińczów 

600 60016 6050 majątkowe 2 500,00 
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Przebudowa drogi gminnej w Mozgawie 

 

 

Altana Winiary 
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Altana Szarbków 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Zagorzycach 
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W 2019 roku wykonano prace remontowe w pomieszczeniach Urzędu Stanu 

Cywilnego w Pińczowie. Środki finansowe przeznaczone na ten cel przekazane zostały 

przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek na wniosek Burmistrza Miasta  

i Gminy Pińczów Włodzimierza Baduraka. Pozyskane środki w wysokości 60000 zł 

przeznaczono na wykonanie posadzki, wymianę instalacji elektrycznej, montaż sufitu 

podwieszanego modułowego, wymianę drzwi wejściowych, montaż nowych grzejników 

oraz wykonanie nowych szaf w pomieszczeniach archiwalnych.  
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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. Zakres 

odpowiedzialności i działania Ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy  

o zasiłku dla opiekuna, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy            

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży  

i rodzin „Za życiem” i innych ustaw oraz programów rządowych i samorządowych. 

 

 Pomoc i wsparcie w gminie Pińczów z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 

1496 osób, co stanowiło 7,4 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku 

do 2018 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się           

o 110 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej 

zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 31 rodzin. W przypadku długotrwale 

korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 308 osób, co oznaczało 

spadek w stosunku do roku 2018 o 30 osób.  
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W gminie Pińczów najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej 

osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi 

przez ośrodki pomocy społecznej w 2019 roku było kolejno: 

1. Niepełnosprawność 

2. Ubóstwo 

3. Bezrobocie 

4. Długotrwała lub ciężka choroba 

5. Alkoholizm 

 

Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: 

liczby rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej. 

 

 

 
 

Liczba świadczeniobiorców 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gmina 795 739 708 653 607 563 

Powiat (średnia) 302 292 278 259 238 224 

Województwo 
(średnia) 

777 740 654 590 540 496 

 

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 
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Liczba osób pobierających świadczenia 
 

 

 
 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2017 593 1 392 

2018 588 1 311 

2019 542 1 172 

 
 

Pomoc i wsparcie w gminie Pińczów z pomocy społecznej w 2019 roku  

w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 382 osób, zaś w postaci świadczeń 

niepieniężnych 280 osób. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 

dotyczyła 26 osób. W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, który obejmował swoją 

opieką 14 rodzin. 

 

 

 

 

 

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 
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Poniżej przedstawiono w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w podziale na zasiłki stałe, okresowe oraz 

celowe, liczby asystentów rodziny, liczby rodzin wspieranych i liczby osób objętych 

pracą asystenta rodziny. 

 

 

 

 Liczba osób 

Rodzaj świadczenia 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

świadczenia 
niepieniężne 459 414 426 377 350 307 

świadczenia pieniężne 380 371 329 331 321 313 

 

 

 

Główne powody przyznania świadczeń w roku 

 

Powód przyznania Ogółem 
Liczba świadczeń 

świadczenia pieniężne 

Niepełnosprawność 1 271 1 271 

Ubóstwo 640 640 

Bezrobocie 624 624 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 

377 377 

Alkoholizm 85 85 

 

 

 

 

Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 
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Liczba świadczeń 

 

 
Liczba pobierających w roku 2019 zasiłek wychowawczy wyniosła 1 161 rodzin.  

W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 26 rodzin (co stanowi spadek  

o 2,2 % w stosunku do roku poprzedniego). 

Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 

14126 727,00 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 3 216 934,00 zł.   

Liczba pobierających w roku 2019 zasiłek rodzinny wyniosła 651 rodzin. 

W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 106 rodzin (co stanowi spadek  

o 14 % w stosunku do roku poprzedniego). 

Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła  

2 420 941,81 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 189 026,10 zł. 

 

Rok Liczba rodzin 

2017 1312 

2018 1187 

2019 1161 
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W 2019 roku Gmina Pińczów przystąpiła do realizacji projektu „Nowe otwarcie”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 

- 2020 Europejski Fundusz Społeczny, oś priorytetowa „Włączenie społeczne  

i walka z ubóstwem”, działanie 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie”. Projekt został opracowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pińczowie, a jego realizacją zajmował się MGOPS w partnerstwie  

z SIDROM Sp. z o.o. 

 

 

Gmina Pińczów na cały okres realizacji projektu tj. lata 2019 - 2021 otrzyma 

dofinansowanie w wysokości 845 126, 93 zł, a wkład własny wyniesie 153 685, 20 zł. 

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej u 30 osób  

(25 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 

30.09.2021 r. zapewniając im kompleksowe podejście poprzez zastosowanie 

elementów aktywnej integracji, organizacje kursów zawodowych, staży co podniesie ich 

możliwości i szanse na rynku pracy. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz 

walka z ubóstwem są jednym z najważniejszych celów polityki społecznej, dlatego  

w projekcie właśnie ten cel będzie realizowany. Projekt obejmuje wsparciem 

mieszkańców gminy, którzy korzystają z pomocy OPS. Główne działania to poradnictwo 

zawodowe indywidualne i grupowe, poradnictwo psychologiczne grupowe, kursy 

zawodowe skierowane do wszystkich uczestników projektu oraz staże zawodowe 

skierowane do wyłonionej grupy uczestników. 
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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 2019r.  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 , które otrzymuje z różnych źródeł: od 

pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego, policji, pielęgniarki środowiskowej.  

Głównym  celem asystenta rodziny jest osiągnięcie podstawowego poziomu stabilności 

życiowej w rodzinie.    

W 2019r.  asystent  rodziny współpracował z 16 rodzinami. Z dwoma rodzinami 

zakończono współpracę, natomiast pomocą asystenta objęto pięć nowych rodzin. Dwie 

rodziny objęte  wsparciem asystenta otrzymały również sądowe postanowienie 

współpracy. Jedno dziecko ze środowiska matki decyzją Sądu trafiło pod opiekę ojca, 

dwoje dzieci z jednej rodziny zostało umieszczonych w pieczy zastępczej (rodzina 

spokrewniona) ;   

-  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.  Zespół  kierował m.in. wnioski  

o leczenie do M-GKRPA -   w 2019r. było ich 18.   
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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. 

Postępowanie rozpoczyna się od momentu wpłynięcia do Komisji wniosku - 

informacji o zaistniałym problemie związanym z nadużywaniem alkoholu. Komisję 

powiadomić może: rodzina osoby uzależnionej, sąsiedzi, zakład pracy, policja, kurator 

sądowy, prokuratura, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Komisja wzywa wskazaną osobę do stawienia się na posiedzenie i na podstawie 

zebranego materiału prowadzi rozmowę mającą na celu zmotywowanie do podjęcia 

leczenia. Komisja posiada możliwość skierowania osobę zgłoszoną na badanie 

prowadzone przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia  

i wskazania rodzaju lecznictwa odwykowego. 

W przypadku odmowy poddania się leczenia, Komisja przygotowuje  

i składa wniosek do Sądu Rejonowego  Wydział  Rodzinny i Nieletnich o poddanie 

obowiązkowi leczenia ambulatoryjnego lub stacjonarnego w zakładzie lecznictwa 

odwykowego oraz ustanowienie na czas trwania tego obowiązku nadzoru kuratora.  

O zobowiązaniu do leczenia orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2017 2018 2019 

Liczba wniosków o leczenie odwykowe 
skierowanych do M-GKRPA 

62 35 40 



 

 

126 

 

Rok 2017 2018 2019 

Liczba wniosków skierowanych przez  
M-GKRPA do Sądu Rejonowego  o ustalenie 
faktycznego stanu odnośnie uzależnienia od 
alkoholu i poddania obowiązkowi leczenia. 

26 18 26 

 

Dla potrzeb Komisji w 2019 roku wydano 12 opinii w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu. 

M-GKRPA wydała 8 postanowień dotyczących zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 

Komisja sprawdzała czy punkty sprzedaży nie kolidują z Uchwałami Rady Miejskiej tj. : 

 Z uchwałą Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XLVI/408/2018 z dnia 27 czerwca 

2018r roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Miast i Gminy Pińczów 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

 Z uchwałą Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XLVI/407/2018 z dnia 27 czerwca 

2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pińczów 

 Z uchwałą  Rady Miejskiej  w Pińczowie nr XLVI/409/2018 z dnia    27 czerwca 

2018r w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów 

alkoholowych dla poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Pińczów 

Komisja zajmowała się również innymi sprawami, w tym: 

 organizacją festynu rodzinnego; 

 wyborem materiałów edukacyjnych: /książek, broszur, ulotek/ na potrzeby 

Komisji, szkół, Punktu Konsultacyjnego i całej społeczności gminnej; 

 doradztwem w opracowaniu planu wydatków środków finansowych na 2019 r.; 

 Projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r., projekcie 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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W 2019r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr III/19/2018 z dnia 5 grudnia 

2018r. dot. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024, oraz Uchwałą nr III/18/2018 

Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2018 r. dot. przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2019r., realizowano działania mające na celu minimalizację szkód 

osobistych i społecznych wynikających z nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków, 

jak również kładziono duży nacisk na profilaktykę i promocję zdrowego trybu życia bez 

alkoholu i innych używek. 

W osiągnięciu w/w celu Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  współpracowała ze: szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi, liceum 

ogólnokształcącym, zespołem szkół zawodowych, przedszkolami, Komendą Powiatową 

Policji, Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym w Pińczowie Wydział Rodzinny i Nieletnich, 

organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami biorącymi udział w realizacji 

programu. 

Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje 

pozarządowe, dotacje celowe otrzymały w wyniku otwartego konkursu ofert lub w trybie 

pozakonkursowym następujące stowarzyszenia: 

 Towarzystwo Sportowe 1946 NIDA – Stowarzyszenie w Pińczowie wykorzystało 

dotację w kwocie 63 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego, 

pokrycie kosztów transportu, wyżywienia, wynagrodzenia trenerów oraz na zakup 

napojów dla uczestników zajęć. 

 Fundacja Ekorozwój Ponidzia wykorzystała 3 000 zł dotacji na pokrycie kosztów 

zajęć sportowych – trening i współzawodnictwo w staropolskiej sztuce walki, 

ubezpieczenia uczestników zajęć, zakup nagród i posiłku,  dla dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy Pińczów. 

 Stowarzyszenie Ludowe „Chata Bogucka” wykorzystało 10 000 zł dotacji na 

prowadzenie zajęć opartych na realizacji programów profilaktycznych  

w świetlicy środowiskowej w Bogucicach. 
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 Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” wykorzystało dotację 24 000 zł na 

prowadzenie zajęć opartych na realizacji programów profilaktycznych  

w świetlicy w Podłężu. 

Łączna kwota przeznaczona w 2019r na zadania publiczne zlecone organizacjom 

pozarządowym, w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży  

z terenu Gminy Pińczów, wyniosła 100 000,00 zł. 

Zakupiono nagrody za kwotę 5291,25 zł  w tym: 

 Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury przeznaczyło na nagrody dla 

uczestników organizowanych konkursów  kwotę 217,90 zł . 

 Zakupiono nagrody dla uczestników  konkursów i zawodów, w tym:   konkursie 

„Bezpieczeństwo na piątkę”, zawodów wędkarskich w ramach obchodów Dnia 

Dziecka, oraz liczne nagrody przeznaczone dla dzieci za uczestnictwo  

w Festynach Rodzinnych  organizowanych z okazji „Dnia Dziecka”  

w przedszkolach i szkołach gminnych za kwotę  5073,35 zł. 

 

Działaniem Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

było rozpatrywanie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, kierowanie 

wniosków do Sądu  Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Pińczowie, 

wydawanie postanowień dotyczących zaopiniowania w celu wydania zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu, zgodnie  z Uchwałami Rady Miejskiej w Pińczowie. 

Na wynagrodzenie dla członków M-GKRPA wydatkowano kwotę  

11 250,00 zł. 

Na wynagrodzenie koordynatora Punktu Środowiskowego działającego przy MGOPS 

i świetlicy środowiskowej w Bogucicach wykorzystano kwotę 18 997,82 zł. 
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Na działalność  Świetlicy  Środowiskowej działającej na mocy porozumienia 

zawartego pomiędzy Gminą Pińczów, a Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Pińczowie, wykorzystano 8 753,27 zł Uczęszczały do niej dzieci 

pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W 2019 r. działał Punkt Konsultacyjny przy ul. Piłsudskiego 2A. Psycholog  

i terapeuta w każdą środę i czwartek od 1500 do 1900 pełnili dyżury udzielając porad 

osobom uzależnionym   i współuzależnionym. 

Na wynagrodzenie specjalistów pracujących w Punkcie Konsultacyjnym/  

tj. psychoterapeuty, terapeuty i  psychologa ds. przeciwdziałania przemocy  w rodzinie/, 

wykorzystano kwotę 32 140,00 zł. 

Koszt utrzymania Punktu konsultacyjnego wyniósł  9 004,92 zł (telefon zaufania   

i czynsz).                  

Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za realizację zadań Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosło 17 820,54 zł  

w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie 

roczne. 

Dla Ludowych Zespołów Sportowych zakupiono stroje i sprzęt sportowy za kwotę                   

2 181,00  zł, pokryto również koszty ubezpieczeń, które wyniosły 1 964,00 zł. 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury organizowało zajęcia plastyczne, 

taneczne, komputerowe, sportowe. Za kwotę 1 974,45 zł zakupiono materiały 

dydaktyczne i sprzęt sportowy potrzebny do prowadzenia w/w zajęć w świetlicach 

wiejskich. 

W 2019r. w ramach szkolnej profilaktyki organizowane były: 

 szkolenia i programy profilaktyczne dla dzieci ze szkól podstawowych 

 spektakle profilaktyczne dla klas gimnazjalnych 

 programy profilaktyczno-warsztatowe prowadzone przez psychologów  

i terapeutów w szkołach i przedszkolach; 

Łącznie wykorzystano kwotę 8 419,20 zł. 

Przeprowadzono diagnozę problemów społecznych na terenie Gminy Pińczów za kwotę 

2400,00 zł. 
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Współpracowano z Pińczowskim Ośrodkiem Trzeźwości: 

 Udostępniano pomieszczenia Punktu Konsultacyjnego na spotkania AA; 

 Współorganizowano wyjazd do Lichenia na Ogólnopolskie Spotkania 

Trzeźwościowe, pokryto koszty  transportu w kwocie 2500 zł.     

Zorganizowano turniej uczniowskich klubów sportowych ligi Futsalu za kwotę 

7000,00 zł. 

Dla 19 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym pokryto koszty 

pobytu wypoczynku zimowego i letniego oraz wypoczynek letni dzieci Punktu 

Środowiskowego łącznie w kwocie 15 904,62 zł. 

Zorganizowano Festyn Rodzinny w Pińczowie , pokryto koszty karuzeli, zjeżdżalni, 

urządzeń pneumatycznych - udostępnionych dzieciom podczas Festynu Rodzinnego  

i festynów w  Przedszkolu Nr  1, 2, Przedszkolu Nr 3, SP Bogucicach, ZPO Zagości, SP 

Nr 1, ZPO Brzeście, ZPO Kozubów, ZPO Gacki, Zespole Szkół i Zespole Szkół Nr 1, 

Punkcie przedszkolnym w Szarbkowie, SP w Młodzawach za kwotę 16 900,00 zł. 

Na potrzeby posiedzeń MGKRPA wykorzystano kwotę 216,48  zł (terminarze, 

długopisy). 

W ramach współpracy przekazano porozumieniem dla Policji na państwowy 

fundusz celowy 3 000,00 zł. 

Przeprowadzono szkolenie dla  członków Zespołu Interdyscyplinarnego   

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pińczowie za kwotę 2300,00 zł.  

W 2019r wykorzystano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

280 267,99 zł.  
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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 2019 złożono 61 wniosków o wydanie Pińczowskiej Karty Seniora                   

i tym samym 61 osób stało się posiadaczami Pińczowskiej Karty Seniora. Łącznie  

w gminie Pińczów 253 osoby są posiadaczami Pińczowskiej Karty 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: 

- łączna kwota udzielonych zniżek na zajęcia , koncerty w Pińczowskim 

Samorządowym Centrum Kultury to 543,00 złotych, 

- łącznie ze zniżek skorzystało 37 osób, 

- Aerobik – z zajęć skorzystało 30 osób na kwotę 450,00 zł 

- Zaduszki Jazzowe ( karnet) – 1 osoba skorzystała  ze zniżki  na kwotę 36,00 zł 

- Zaduszki Jazzowe ( bilet) – 2 osoby skorzystały  ze zniżki  na kwotę 33,00 zł 

- koncert - 4 osoby skorzystały  ze zniżki  na kwotę 24,00 zł, 

 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: 

- ze zniżek na bilety ulgowe skorzystało 3 posiadaczy Pińczowskiej Karty Seniora 

12 razy ( łącznie udzielono zniżek na kwotę 25,80 złotych), 

- ze zniżek na karnet skorzystało 8 posiadaczy Pińczowskiej Karty Seniora 16 

razy (łącznie udzielono zniżek na kwotę 551,40 złotych), 

- ze zniżek na karnet + bilet ulgowy skorzystało 2  posiadaczy Pińczowskiej Karty 

Seniora 5 razy ( łącznie udzielono zniżek na kwotę 82,05 złotych), 

- łączna liczba osób, które skorzystały ze zniżek w 2019 roku: 13 osób 
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- łączna kwota udzielonych zniżek w 2019 r. -  to 659,25 złotych, 

 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. 

 

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.  
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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.  

Przez cały rok 2019r. prowadzony był  program żywnościowy dla 400 osób 

(OPL). Rada przekazywała najuboższym mieszkańcom Gminy Pińczów 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. Łączna ilość 

przekazanych produktów to  17.466,92kg o wartości 88.391,83zł. 

Rada pośredniczyła również w przekazywaniu   produktów  żywnościowych                            

z „Biedronki”  2-3 razy w tygodniu.  

Odbyły się również przedświąteczne zbiórki produktów żywnościowych                                     

i chemicznych nazwane „Koszem dla najuboższych”.  Przed Wielkanocą  przygotowano 

i przekazano  47 paczek  dla 119 osób, przed Bożym Narodzeniem  54 paczki  dla 136 

osób. 

W dniu 10 grudnia 2019r. została zorganizowana Wigilia dla 60 osób 

odrzuconych, nadużywających alkoholu i osób samotnych z terenu Miasta i Gminy 

Pińczów.  Rada utrzymuje stałą  współpracę  z Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów, 

Dyrektorami Szkół   i M-GOPS w Pińczowie.  

Członkowie Rady pracują charytatywnie, Rada nie posiada własnych funduszy.  

 

 

 

 

 

 



 

 

134 

 

10.6 Współpraca Gminy Pińczów z zagranicą 

 

W dniach od 28 lutego do 24 marca 2019 r. gościliśmy w Pińczowie trzech 

uczniów z miasta partnerskiego Caudry we Francji w celu odbycia przez nich praktyk 

zawodowych w dwóch firmach na terenie naszego miasta: Eko-Inż oraz Górmich. 

Od 21 do 24 marca 2019 r. w Pińczowie przebywały delegacje miast partnerskich 

Tata (Węgry), Svodin (Słowacja) oraz Bystrice (Czechy). Głównym celem wizyty była 

konferencja, której tematem było „Rola młodzieży w Unii Europejskiej” oraz udział  

w uroczystościach związanych z Bitwą pod Grochowiskami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzi piłkarze reprezentowali Pińczów na międzynarodowym turnieju piłki 

nożnej U12 i U13 w mieście partnerskim Caudry we Francji w dniach 18-22 kwietnia 

2019 r. 



 

 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział biegaczy z Pińczowa w marszu i biegu Trail Urban 2019 w mieście 

partnerskim Caudry we Francji w dniach 26-29 kwietnia 2019 r. 

Konferencja z udziałem młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 2  

w Pińczowie w mieście partnerskim Bystrice w Czechach w dniach 22-24 maja 2019 r. 

W dniach 2-4 sierpnia 2019 r. grupa biegaczy z Pińczowa reprezentowała nasze 

miasto w XXXVI Minimaratonie organizowanym co roku przez miasto partnerskie Tata 

na Węgrzech. 
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W Dożynkach Gminnych w dniu 25 sierpnia 2019 r. w Pińczowie uczestniczyli 

przedstawiciele miast partnerskich Caudry (Francja), Svodin (Słowacja), Tata (Węgry). 

Udział dwóch mieszkanek Pińczowa w targach sztuki rękodzielniczej  

w mieście partnerskim Caudry we Francji w dniach 19-20 października 2019 r. 

Członkowie grupy pińczowskich morsów uczestniczyli we wspólnym wyjeździe na 

Słowację do miasta Kravany nad Dunajem w dniach 6-8 grudnia 2019 r. Wyjazd 

przygotowany został w ramach międzynarodowego projektu i finansowany  

z Funduszu Wyszehradzkiego, a jego głównym koordynatorem jest miasto Bystrzyca  

z Czech – miasto partnerskie Pińczowa. 
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10.7 Program współpracy Gminy Pińczów z organizacjami 

pozarządowymi  

 

Przyjęty Uchwałą Nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 lutego 

2016r. „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 2016-2020” określił zakres 

zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego. Mieszczą się w nim zadania  z zakresów: Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej, oraz Przeciwdziałanie uzależnieniom i  patologiom społecznym. 

W 2019 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 186 000,00 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. 

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 2019 roku 

uczestniczyły dzieci i młodzież szkół podstawowych  z terenu Gminy Pińczów, jak 

również osoby dorosłe.  

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  
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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 2019 roku:  

 

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród  społeczności lokalnej Gminy  

Pińczów oraz  promocja  regionu  na  arenie  krajowej  

i międzynarodowej w dyscyplinie sportowej - piłka nożna mężczyzn: 

- 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 okresach: 

  - od 13 marca do 30 czerwca 2019 r (81 uczestników) 

  - od 1 lipca do 30 listopada 2019 r (105 uczestników) 

Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów transportu, wyżywienie, środków 

piorących, ekwiwalent za pranie, koszty sędziowskie, wynajem sanitariatów, 

wynajem bazy treningowej. 

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej Gminy 

Pińczów oraz promocja regionu na arenie krajowej i międzynarodowej - zajęcia 

strzeleckie 

- prowadzenie szkolenia sportowego - zajęcia strzeleckie dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych, 

- uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym: miejskim, gminnym, 

regionalnym,  wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym, 

-  organizacja  imprez  sportowych  (np.: zawody strzeleckie) 

LOK Stowarzyszenie, Biuro świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego,  

ul. Legnicka 1, 25-328 Kielce - 4.000,00 zł 
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Zadanie realizowano w okresie od 13 marca do 30 listopada 2019 r. 

W zajęciach uczestniczyły 243 osoby 

Dotację przeznaczono na zakup nagród.  

 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 - 63 000,00 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: 13.03.2019r - 30.11.2019r  

W zajęciach sportowych wzięły udział 102 osoby. 

Juniorzy młodzi - 33 osoby, juniorzy starsi - 22 osoby, trampkarze starsi - 27 

osób. 

 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 : trening i współzawodnictwo  

w staropolskiej sztuce walki. 

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 17.04.2019r - 12.06.2019r. W zajęciach wzięło 

udział 12 uczestników. 

 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 ogólnodostępnych dla 

dzieci i młodzieży opartych na realizacji programów profilaktycznych w świetlicy 

w Bogucicach. 
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  Stowarzyszenie Ludowe Chata Bogucka - 10 000,00 zł.  

Dotację przeznaczono na zakup materiałów  niezbędnych do prowadzenia zajęć 

realizujących programy profilaktyczne, edukacyjne i prozdrowotne oraz  

wynagrodzenie instruktorów. Zadanie realizowano w okresie 13.03.2019r – 

30.11.2019r. W zajęciach uczestniczyło   47 osób. 

 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” – 24 000,00 zł 

Zadanie realizowano w okresie 15.03.2019r - 31.12.2019r 

Dotację przeznaczono na zakup materiałów  niezbędnych do prowadzenia zajęć 

oraz  wynagrodzenie socjoterapeutów. 

W zajęciach uczestniczyło 30 podopiecznych Młodzieżowego Klubu Osiedlowego 

Wolna Strefa w Podłężu.                 
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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 2019/2020 do szkół podstawowych w Gminie Pińczów uczęszcza 

1446 uczniów  do 73 oddziałów (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 108 uczniów. 

 

Do przedszkoli Gminy Pińczów w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 532 dzieci, a do 

oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie oraz Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Pińczowie 94 dzieci. Do niepublicznych punktów przedszkolnych 

uczęszcza 81 dzieci.  

 Łącznie 707 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 

 
566 
50 
108 

2 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie 
- Oddziały Przedszkolne 

Gmina Pińczów 
389 
44 

3 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogucicach : 
- Szkoła Podstawowa w Bogucicach 
- Przedszkole w Bogucicach 

 
Gmina Pińczów 

 
108 
51 

4 
Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie: 
- Szkoła Podstawowa w Kozubowie 
- Przedszkole w Kozubowie 

 
Gmina Pińczów 

 
84 
33 

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 106 

7 
Przedszkole Nr 2 w Pińczowie 
- oddział żłobkowy 

 
Gmina Pińczów 

99 
oddział 

żłobkowy  
16 

8 Przedszkole Nr 3 w Pińczowie Gmina Pińczów 122 
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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” 

49 
24 

10 
- Szkoła Podstawowa w Brześciu 
- Przedszkole w Brześciu 

Fundacja „Ekorozwój Ponidzia” 
44 
24 

11 
- Szkoła Podstawowa w Zagości 
- Przedszkole w Zagości 

Fundacja „Ekorozwój Ponidzia” 
50 
20 

Placówki Niepubliczne: 

12 
Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla 
Dzieci Niepełnosprawnych „Świetlik” w 
Skowronnie Dolnym 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Świetlik” 

20 
 

13 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci 
„Kubuś” w Szarbkowie 

Stowarzyszenie Rozwiązywania 
Problemów Lokalnych „Pleban” 

38 

14 
Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny 
„Złote Serce” 

Fundacja Złote Serce 
23 

 

15 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pińczowie 
Świętokrzyskie  Stowarzyszenie Na 

Rzecz Aktywizacji Zawodowej  
i Pomocy Młodzieży 

27 

 

Sieć przedszkoli i  szkół podstawowych w Gminie Pińczów zabezpieczała  aktualne 

potrzeby mieszkańców.    

 

Rozliczenie  poniesionych wydatków na rok 2019 przedstawia się następująco: 

Łączne wydatki na oświatę wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 

wyniosły:  30.075.572,14zł (w tym: koszty utrzymania+ dowóz + remonty + stołówki + 

emeryci + dokształcanie + pomoc materialna dla uczniów  + dotacja dla szkół 

przekazanych i placówek niepublicznych (5.055.128,93zł ) + koszt  uczęszczania dzieci 

z Gminy Pińczów do przedszkoli w innych gminach: 20.570,26zł) 

Środki otrzymane  na oświatę wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 

wyniosły: 

 Subwencja:  15.153.362,00 zł  

 dotacja celowa  z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne: 721.142,00 zł 

 dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 53.223,00 zł 

 dotacja na wyprawkę szkolną: 13.560,00 zł 
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 dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych - 115.872,01zł 

 dotacja na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -

komunikacyjnych - „Aktywna tablica” – 42.000,-zł (dla Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Pińczowie, Szkoły Podstawowej w  Bogucicach,  Szkoły Podstawowej  

w Kozubowie)  

 wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach w szkołach: 

459.643,69 zł 

 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach: 319.673,80 zł 

 wpływy  z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

:148.483,24 zł  

 dochody z najmu: 28.473,46 zł 

 wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z innych Gmin do przedszkoli  

i niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy 

Pińczów:  293.840,61zł. 

 

Remonty   i zakup wyposażenia  2019 

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  

Remonty: 

 demontaż i montaż drzwi - 1.845,00zł 

 montaż okapu w kuchni - 6.519,00zł 

 malowanie sufitu - 2.200,00zł 

 wykonanie montażu wyłącznika pożarowego - 14.919,49zł 

Zakup  materiałów i wyposażenia: 

 krzesła i stoliki szkolne - 21.064,11zł  

 zakup komputera - 2.724,00zł 

 serwer - 2.742,90zł 

 wykładzina i płytki - 3.373,62zł  
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 monitory z projektu Aktywna Tablica - 17.500,00zł 

 Inwestycje: 

 wykonanie instalacji klimatyzacji  - 11.439,00zł  

 

Szkoła Podstawowa Nr 2  w Pińczowie  

Remonty: 

 remont schodów - 4.305,00zł 

 malowanie sekretariatu - 3.505,50zł 

 układanie płytek w sali lekcyjnej - 3.575,00zł  

 układanie płytek na korytarzu -12.974,40zł 

 remont instalacji c.o. -1.350,00zł 

 malowanie korytarzy -16.958,59zł 

 malowanie sal lekcyjnych - 29.918,00zł 

 remont podłogi - 3.575,00zł  

 wymiana blatów na stołówce- 14.514,00zł  

 wymiana okien - 32.940,00zł  

Zakup  materiałów i wyposażenia: 

 materiały elektryczne - 4.559,00zł 

 gres/ płytki do remontu - 4.999,80zł 

 meble do sekretariatu - 3.000,00zł 

 krzesła do sekretariatu - 1825,00zł 

 akcesoria do monitoringu - 2.584,00zł 

 materiały do remontów - 12.251,00zł 

 szafki - 1.577,00zł 

 patelnia, szafa chłodnicza - 6.778,00zł  

 komputer - 3.460,00zł 

 drukarka - 1.300,00zł 

 rolety - 4.600,00zł  

 kosiarka -1200,00zł 

 tablice - 5.014,00zł 

 projektor - 2.399,00zł 

 zestaw bezprzewodowy - 1.000,00zł 
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 materace i kozioł gimnastyczny - 5.492,00zł 

 sztalugi - 875,00zł  

  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogucicach 

Remonty: 

 malowanie pomieszczeń szkolnych - 6.390,00zł 

 malowanie korytarzy szkolnych - 14.520,80zł  

 malowanie sal - 9.800,00zł  

Zakup  materiałów i wyposażenia: 

 komputery - 2.476,00zł 

 monitory z projektu Aktywna Tablica - 17.500,00zł  

 rolety- 2.200,00zł 

 taboret gazowy - 2.821,00zł 

 meble - 1.400,00zł 

 stoliki i krzesła - 7.456,00zł 

 projektor - 2.194,00zł  

 

Zespół Placówek Oświatowych w Gackach  

Remonty: 

 malowanie sal lekcyjnych - 9.634,00zł  

 remont dachu - 1.230,00zł 

 montaż parapetów zewnętrznych - 2.281,65zł  

 materiały elektryczne - 2.316,00zł 

 akcesoria kuchenne - 3.605,00zł  

 pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych - 35.496,00zł 

 pomoce do zajęć W-F: - 1.500,00zł 

 monitory z projektu Aktywna Tablica - 17.500,00zł  
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Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie  

Zakup  materiałów i wyposażenia: 

 zestaw komputerowy  - 3.003,71zł  

 monitory z projektu Aktywna Tablica - 17.500,00zł 

Inwestycje:  

 docieplenie budynku szkoły - 59.999,50zł  

 

Przedszkole Nr 1 w Pińczowie  

Zakup  materiałów i wyposażenia: 

 zakup krzeseł i szafek - 4.673,05zł  

 

Przedszkole Nr 2 w Pińczowie 

 remont 4 pomieszczeń - 10.300,01zł 

 remont piaskownicy na placu przedszkolnym - 2.000,00zł  

Zakup  materiałów i wyposażenia: 

 meble biurowe, barierka ochronna - 3.175,00zł 

 pralka - 1.099,01zł  

 

 Przedszkole Nr 3 w Pińczowie 

 montaż okna i parapetu - 2.090,00zł 

 częściowy remont kuchni - 15.982,50zł 

 malowanie sal i łazienki - 5.159,00zł 

 demontaż i montaż drzwi zewnętrznych - 1.200,00zł 

Zakup  materiałów i wyposażenia: 

 drzwi wejściowe zewnętrzne -1.600,00zł  

 ławki - 2.220,00zł 

 meble - 2.000,00zł 

 dywany - 1992,00zł 

 pomoce dydaktyczne - 2.294,00zł  
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Kadra i system doskonalenia zawodowego 

 

Gmina Pińczów prowadzi przejrzystą politykę kadrową. W szkołach 

podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pińczów 

jest 194,12 etatów nauczycielskich.   

W szkołach przekazanych przez Gminę Pińczów do prowadzenia stowarzyszeniu  

i fundacji jest 31,05 etatów pedagogicznych . 

W niepublicznej szkole podstawowej oraz niepublicznych punktach 

przedszkolnych jest 10,35  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 2019r.: 21.840,46zł (dopłata za 2018 r.),  

a w 2020r.  wypłacono 23.435,17zł (dopłata za 2019r.) 

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 kursy 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. Wysokość środków wykorzystanych na 

dokształcanie i  doskonalenie nauczycieli  to kwota  43.596,75zł.  
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Stołówki szkolne i przedszkolne   

W naszych placówkach oświatowych  funkcjonuje 9 stołówek.  W 2019 r.   

w okresie styczeń - czerwiec  z posiłków korzystało 1223 dzieci, a w okresie wrzesień - 

grudzień  1247 dzieci szkolnych i przedszkolnych.  Koszt posiłku wynosi od 4zł  do 5 zł   

w zależności od placówki .  

 

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 2019r. w okresie styczeń – czerwiec  dowożonych było 717dzieci, a w okresie 

wrzesień – grudzień     565 dzieci .  

Ponadto  Gmina Pińczów  finansowała  koszty dowozu dla dzieci  niepełnosprawnych:  

w okresie styczeń – czerwiec 2019r.  – 23 dzieci, w okresie wrzesień – grudzień 2019r.  

- 21 dzieci.   

 

W roku 2019r. na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę: 

558.642,18zł (na koszt ten składają się: środki dla przewoźnika wyłonionego w drodze 

konkursu ,  środki   z zawartych porozumień ze szkołami dla dzieci niepełnosprawnych 
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oraz umów z rodzicami,  a także koszty utrzymania gimbusu i busa oraz koszty 

wynagrodzeń kierowców).  

 

Świetlice  

Ze świetlic szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pińczów w okresie 

styczeń – czerwiec 2019r.  korzystało 736 dzieci , a w okresie wrzesień - grudzień 

2019r.  - 690 dzieci.   

 

Stypendia  

Kolejnym zadaniem, które realizuje Gmina Pińczów jest pomoc materialna dla uczniów. 

Stypendia szkolne i zasiłki  w 2019r.  wypłacono na łączną kwotę 66.579,00zł.  

- za okres styczeń – czerwiec 2019r. wypłacono 19.380,00zł (dla 114 dzieci)  

- za okres wrzesień – grudzień 2019r. wypłacono  45.339,00zł (dla 105 uczniów)  

-wypłacono również 3 zasiłki  szkolne na łączną kwotę 1860,00zł . 

 

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 2019 roku skorzystało 50 uczniów (uczniowie ci posiadali orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego). Na realizację całości zadania pozyskano środki 

finansowe w kwocie 13.560,-zł  z budżetu Wojewody. 

 

Darmowe podręczniki dla uczniów szkół podstawowych  w 2019r.  

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 

115.872,01zł  . 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 2019r. wydano 11 decyzji przyznających 

dofinansowanie na łączną kwotę  75.570,00 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. Obejmują 

one podstawową opieką zdrowotną ponad 18 700 mieszkańców Miasta i Gminy 

Pińczów. W ramach swojej działalności w 2019 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 powyżej 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 2019 bezpłatnymi szczepieniami 

przeciwko grypie zostało objętych około 500 osób. Kwota szczepień 

sfinansowana ze środków gminy Pińczów to 10 000 zł 
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 Zajęcia fizjoterapii dla mieszkanek miasta i gminy Pińczów, które borykają się  

z chorobą nowotworową (tzw. „Amazonek”). W 2019 roku z zajęć fizjoterapii 

skorzystało 12 osób, co daje całkowity koszt programu  w wysokości 2 400 zł 

 Pokrycie kosztów badań diagnostyczno-laboratoryjnych. W 2019 roku kwota 

przeznaczona na ten cel to 7 200 zł. 

 

 Zajęcia rehabilitacyjne dla Seniorów – mieszkańców miasta i gminy Pińczów. 

Poprzez zwiększenie dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych na terenie 

Gminy Pińczów mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z zajęć 

terapeutycznych, co z kolei przyczyniło się do usunięcia bądź ograniczenia 

procesów chorobowych oraz zminimalizowania procesów bólowych  

i zapalnych. Całkowity koszt programy to 2 400 zł 
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Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) skierowany jest do osób, które 

w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu 

profilaktyki CHUK oraz u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu 

krążenia i są obciążone czynnikami ryzyka (płeć męska, palenie tytoniu, nadciśnienie 

tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga  

i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie 

się). Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez wszystkich 

lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent może skorzystać z tego programu 

wyłącznie u lekarza, do którego jest zadeklarowany. W 2019 roku potencjalna populacja 

objęta programem to 1 222 osób. 

Program profilaktyki gruźlicy adresowany jest do osób dorosłych, u których 

dotychczas nie rozpoznano gruźlicy, w szczególności które miały bezpośredni kontakt  

z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub osób, u których stwierdza się przynajmniej 

jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, 

obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, 

bezdomny. Program realizują pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej wobec osób 

zadeklarowanych na ich listę. Programem mogą być objęci także pacjenci, którzy sami 

zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki POZ. W 2019 roku program objął swoim działaniem 

13 564 osób, z których faktycznie edukację w/w temacie przeprowadzono z 801 

mieszkańcami 

„Twój świadomy wybór - program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” 

W 2019 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 oraz strategii 

leczenia nowotworów głowy i szyi. Tym programem profilaktycznym w 2019 roku 

zostało objętych 136 osób. 

 

Ponadto, celem zapewnienie lepszej funkcjonalności obiektów świadczących 

usługi medyczne na terenie miasta i gminy Pińczów, w 2019 roku został 

wyremontowany już kolejny budynek SZOZ Pińczów. Tym razem remont został 
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przeprowadzony w Ośrodku Zdrowia w Szarbkowie, który miał na celu poprawę 

dostępności i zwiększenie komfortu w udzielaniu świadczeń dla pacjentów. Remont 

objął również wprowadzenie usprawnień termomodernizacyjnych zmniejszając zużycie 

ciepła na ogrzewanie, termomodernizację obejmującą usprawnienia w strukturze 

przegród budowlanych, jak i w instalacji grzewczej oraz generalne odnowienie budynku 

ośrodka zdrowia wraz z wymianą wyposażenia oraz montażem pochylni dla wózków 

inwalidzkich. 

Ośrodek Zdrowia w Szarbkowie 
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Ośrodek Zdrowia w Szarbkowie 

 

 

W roku 2019 SZOZ Pińczów oddał do użytkowania dla swoich pacjentów dwie 

pracownie diagnostyczne: pracownię RTG oraz pracownię fizykoterapii. 

 Pracownia RTG została uruchomiona 6 maja 2019 roku. Długo wyczekiwana 

oraz bardzo potrzebna w naszym rejonie pracownia rentgenowska to już kolejna 

inwestycja, tym razem w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny. Nowy aparat 

jest urządzeniem cyfrowym, o niskiej dawce ekspozycji promieniowania, 

przeznaczony do prześwietleń zarówno dzieci jak i dorosłych. Aparat RTG jest 

wyposażony w programy anatomiczne – automatycznie wybierające metodę 

obrazowania. Dzięki cyfryzacji zdjęcie jest dostępne w kilka sekund, a pacjent 

zyskuje pewność diagnostyczną dzięki wysokiej jakości obrazu i niezawodnemu 

działaniu. Nowo powstała pracownia, będzie świadczyć usługi nie tylko dla 

pacjentów SZOZ Pińczów, ale również w ramach współpracy pacjentom szpitala 

powiatowego oraz pacjentom z ościennych gmin. Ponadto, nowa pracownia 

rentgenowska to również dodatkowe miejsca pracy. Zakład nawiązał współpracę 
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z dwiema techniczkami radiologii, a zdjęcia są zdalnie opisywane przez zespół 

specjalistów radiologii. 

 

 

Pracownia  RTG 

 

 

 

 Pracownia fizykoterapii została otwarta 16 maja 2019r. Pracownia wyposażona 

jest w dwa wysokiej jakości aparaty do fizjoterapii. Pracownia świadczy zabiegi  

z zakresu elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, laseroterapii i magnetoterapii. 

Raz w roku pacjenci Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 

mają możliwość skorzystania na podstawie skierowania z serii bezpłatnych 

zabiegów fizjoterapeutycznych. Ponadto pracownia świadczy usługi płatne  

w atrakcyjnych cenach dla pacjentów z gmin sąsiadujących. 
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Pracownia fizykoterapii 

 

 

 W 2019 roku wszystkie ośrodki Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

zostały wyposażone w pełni automatyczne defibrylatory,  

co pozwoli na natychmiastowe podjęcie działań ratunkowych w przypadku 

nagłego zatrzymania krążenia. 
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 Ośrodek zdrowia w Kozubowie został wyposażony w nowoczesny unit 

stomatologiczny, co zapewni pacjentom lepszy dostęp do świadczeń 

ogólnostomatologicznych. 

 

Unit stomatologiczny 
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13. KULTURA, SPORT I TURYSTYKA  

 

13.1 Kultura 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury jest samorządową jednostką kultury 

Gminy Pińczów, której podstawowym celem statutowym jest przygotowanie 

mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz zaspokajanie jego aspiracji 

kulturalnych.  Ambicją placówki jest stworzenie odpowiedniego miejsca  

i atmosfery, które sprzyjać będą realizowaniu twórczych marzeń, rozwojowi talentów 

i poznawaniu świata sztuki oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej  

w przestrzeni kultury.  

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury konsekwentnie podejmuje działania 

służące tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji oraz 

zwiększaniu uczestnictwa społeczności lokalnej w edukacji kulturalnej  

i artystycznej.  

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 opracowanego przez zespół PSCK - konsultowanego z przedstawicielami 

samorządu oraz z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji nieformalnych na 

inicjowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów spotkaniu w sprawie 

opracowania rocznego kalendarza wydarzeń. Drugi trzon działalności PSCK stanowią 

zajęcia stałe  z zakresu edukacji kulturalnej - kółka zainteresowań dla dzieci i młodzieży 

oraz zajęcia dla dorosłych i seniorów (Uniwersytet Trzeciego Wieku).  

Dodatkową formą wsparcia działalności PSCK są projekty z zakresu 

priorytetowych na dany rok form działalności kulturalnej oraz infrastrukturalnego planu 

rozwoju placówki, na które centrum kultury pozyskuje dodatkowe środki finansowe  

w konkursach.  

Organizacja i infrastruktura 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury dysponuje pomieszczeniami  

w budynku przy ul. Piłsudskiego 2A w Pińczowie (sala kinowa na 130 miejsc 

siedzących, sala teatralna oraz pracownie do prowadzenia zajęć amatorskiego ruchu 

artystycznego: muzyczna, plastyczna, informatyczna) oraz budynki na terenie Gminy 
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Pińczów gdzie prowadzone są zajęcia świetlicowe (w 2019 roku PSCK prowadziło 

zajęcia świetlicowe w miejscowościach: Pasturka, Gacki, Kozubów, Sadek, Orkanów, 

Szczypiec, Podłęże, Młodzawy). 

Działalność centrum kultury prowadzona jest przez pracowników działów: 

administracyjnego i obsługi imprez, artystycznego i finansowego. W 2019 roku liczba 

etatów (umowy o pracę) w centrum kultury wynosiła 17,75 etatu. Dodatkowo PSCK  

w 2019 roku zatrudniało 4 osoby na umowy zlecenie do prowadzenia zajęć (taniec, 

śpiew, akrobatyka). 

Celem strategicznym PSCK jest stałe doposażanie placówki w sprzęt wykorzystywany 

w prowadzeniu działalności by zapewnić jak najlepsze warunki realizacji działań 

centrum. W 2019 roku infrastruktura sceniczna PSCK wzmocniona została  

o nowoczesny sprzęt oświetleniowy, na zakup którego centrum kultury pozyskało środki 

zewnętrzne w ramach projektu  "Nowoczesne zaplecze kultury - zakup sprzętu 

oświetleniowego na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjno-artystycznej". Dzięki 

pozyskanym środkom zakupione zostało wyposażenie oświetleniowe do sali kinowej 

PSCK wraz mikserem cyfrowym do świateł. 

W ramach wypracowanych środków własnych zakupiono także aluminiowe podesty 

sceniczne oraz dokupiono wyposażenie do świetlic wiejskich (krzesła, stoły). 

Działalność 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zorganizowało w 2019 roku  

170 zadań z zakresu upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej. Wiele z nich to 

wydarzenia o znaczeniu ponadlokalnym (m.in. konkurs wokalny „Otwarta Scena”, 7. 

Otwarty Turniej Tańca, Dni Ponidzia, 15. Zaduszki Jazzowe, Ogólnopolski Plener 

Malarski „Pińczowskie klimaty”). Oferta PSCK jest różnorodna i skierowana do różnych 

grup odbiorców. 

Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy Pińczów 

polega na ich współudziale w różnego typu przedsięwzięciach kulturalnych inicjowanych 

przez PSCK, które odbywają się cyklicznie lub okolicznościowo. Mieszkańcy są nie 

tylko obserwatorami, ale także współtwórcami życia kulturalnego, często inicjują 

wydarzenia kulturalne, w których PSCK jest partnerem. Uczestnictwo w kulturze to 

także warsztaty grupowe czy też indywidualne, które rozbudzają pasje, uzdolnienia  

i zainteresowania. Pod tym kątem 2019 rok był wyjątkowy.  W ramach realizowanych 
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projektów własnych i partnerskich zorganizowano szereg warsztatów adresowanych do 

różnych grup wiekowych, wśród nich: taneczne, rękodzielnicze, kulinarne, muzyczne, 

teatralne, scenograficzne, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Zajęcia 

te stanowiły ofertę bezpłatną dla uczestników. 

W 2019 roku w różnego rodzaju zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury wzięło udział blisko 20 000 osób. 

Największy odsetek tej grupy stanowią uczestnicy wydarzeń plenerowych, kolejno 

uczestnicy wydarzeń artystycznych organizowanych w PSCK oraz uczestnicy stałych 

zajęć amatorskiego ruchu artystycznego trwającego w okresie wrzesień - czerwiec. 

Teatr 

W 2019 roku na deskach PSCK odbyły się 2 premiery: "Powtórka z Czerwonego 

Kapturka" w wykonaniu Teatru Okazjonalnego Rodziców i "Dziura w pamięci"  

w wykonaniu grupy teatralnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ogrom pozytywnych, 

teatralnych wrażeń dostarczył nam projekt "JA w teatrze" dzięki któremu bezpłatnie 

uczestniczyliśmy w spektaklach teatralnych w Krakowie i Kielcach oraz w warsztatach 

teatralnych i scenograficznych w Pińczowie i Kozubowie. Z działań projektu skorzystało 

blisko 650 osób.  
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Olbrzymim zainteresowaniem, jak co roku, cieszyła się akcja "W szpilkach do teatru",  

z której skorzystało 200 pań. Łącznie z oferty teatralnej PSCK skorzystało w tym roku 

prawie 1100 osób! 

Rękodzieło 

Warsztaty rękodzielnicze to jedna z form, która z roku na rok zyskuje coraz większe 

zainteresowanie a w 2019 roku przyciągnęła do PSCK osoby w każdej z grup 

wiekowych. Ogromna w tym zasługa projektu "Kwiatowo - warsztaty florystyczno-

rękodzielnicze" realizowanego w partnerstwie z LOT Ziemi Pińczowskiej, w ramach 

którego odbyło się 9 różnorodnych zajęć warsztatowych. Każde z nich przy komplecie 

osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olbrzymim zainteresowaniem najmłodszych odbiorców cieszyły się w 2019 roku zajęcia 

Klubu Eko-Twórcy adresowane do placówek szkolnych. Zrealizowaliśmy warsztaty dla 

24 grup zorganizowanych, a z tej formy zajęć korzystają coraz częściej także szkoły 

spoza gminy Pińczów. W tym roku uruchomiliśmy jako nowość kreatywne warsztaty 

szycia, które również znalazły swoje grono odbiorców. Stałe zajęcia w  pracowni  
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„Na Rogu” przyciągają nie tylko najmłodszych, ale i dorosłych, którzy chcą realizować 

swoje twórcze pasje razem z nami. 

W ramach stałej, ogólnodostępnej oferty edukacji artystycznej organizowane są 

cyklicznie wystawy z udziałem artystów w Galerii u Prażucha oraz Galerii Belweder. 

Raz w roku w ramach przeglądu twórczości dzieci i młodzieży prezentowane są również 

prace wychowanków kółek plastycznych działających w PSCK. W 2019 roku 

zrealizowany został Ogólnopolski Plener Malarski „Pińczowskie klimaty”, w którym 

wzięli artyści z różnych zakątków Polski. Plener będzie cyklicznym wydarzeniem  

w kalendarzu imprez. 

 

Taniec 

Balet, jazz, modern, taniec ludowy, hip hop, disco dance. Wyjazdy do teatrów tańca 

(Kraków, Kielce) i oglądanie spektakli tańca na żywo. Przygotowanie plenerowego 

widowiska z tańcem w roli głównej. Taneczna oferta zrealizowana w 2019 roku miała 

solidną warsztatową podbudowę i ogrom działań pozwalających rozwijać skrzydła 

dzieciom i młodzieży, którzy taniec kochają. 

Taniec to jedna z form naszych działań, która na przestrzeni lat bardzo dobrze się 

rozwija. Pierwszy kontakt z tańcem dla dzieci i młodzieży - to oferta zajęć stałych 

PSCK, w ramach której funkcjonują zespoły ATUT. Od września 2019 roku oferta ta 

została rozszerzona o zajęcia z tańca ludowego dla dzieci. Dla osób dorosłych 

realizowane są zajęcia w formie warsztatowej: taniec użytkowy dla par i pierwszy 

taniec. W 2019 roku zrealizowane zostały dwa projekty "WY_tańcz_to" oraz "Otwarta 

Scena Tańca i Muzyki", które pozwoliły dostarczyć bezpłatną ofertę warsztatów 

tanecznych dla ponad 100 uczestników.  
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Pod okiem najlepszych instruktorów z całej Polski uczestnicy stawiali pierwsze kroki lub 

rozwijali swoje pasje taneczne. Udało nam się stworzyć bardzo dobry program zajęć, 

podbudowany kontaktem z profesjonalistami. Efektem pracy było m.in. piękne 

widowisko sobótkowe wytańczone nad pińczowskim zalewem. 

Wypracowywane na zajęciach i warsztatach układy prezentowane były na pokazach  

i imprezach integracyjnych. Największą z nich był Otwarty Turniej Tańca, który w 2019 

roku przyciągnął rekordową liczbę uczestników z całej Polski! Ogromnie cieszymy się, 

że impreza wpisała się już w kalendarz ciekawszych wydarzeń tego typu w regionie  

a każda kolejna edycja cieszy się rosnącą popularnością. 
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Kino 

Zbliżeniowe Kino Visa odwiedziło nas w 2019 roku 6 razy gromadząc łącznie 1965 

widzów. Po raz kolejny byliśmy częścią Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży 

KINOLUB, w ramach którego zaprosiliśmy do PSCK najmłodszych widzów na bezpłatne 

seanse filmowe oraz spotkanie z twórcą filmowym. Wyjątkowym wydarzeniem, które na 

długo zostanie w naszej pamięci, było spotkanie z aktorem Rafałem Zawieruchą.  

Łącznie, w 2019 roku, z oferty kinowej skorzystało w PSCK 2460 osób. 

 

 

Zajęcia cykliczne organizowane w 2019 roku 

Zajęcia w sekcjach warsztatowych są obok organizacji imprez okolicznościowych 

podstawowym filarem działalności Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury.  

Z założenia są dostosowane do rytmu roku szkolnego, dlatego programy zajęć 

obejmują cykle od września do czerwca, a w sezonie wakacyjnym i feryjnym PSCK 

przygotowuje oddzielną ofertę dodatkowych zajęć. Oferta zajęć dostosowywana jest do 

zapotrzebowania i sygnałów otrzymywanych od mieszkańców. 

Do stałych form pracy PSCK należą: 

- zajęcia taneczne (taniec nowoczesny, taniec ludowy) 

- akrobatyka  

- zajęcia plastyczne, ceramiczne, rękodzielnicze 
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- Klasa Bobasa 

- Kreatywne warsztaty szycia 

- zajęcia  Studia Piosenki (2 grupy zaawansowania) 

- kodowanie, robotyka (zajęcia dla dzieci) 

- aerobik dla dorosłych 

-taniec  towarzyski dla dorosłych 

- Uniwersytet Trzeciego Wieku  

- teatr:  Teatr Ciut Frapujący, Teatr Okazjonalny Rodziców, grupa teatralna działająca 

przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

W ofercie PSCK znajdują się także zajęcia organizowane na bezpośrednie 

zapotrzebowanie różnych podmiotów (szkoły, przedszkola).   

Projekty  

W 2019 roku Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zrealizowało 5 projektów 

własnych otrzymując na nie dofinansowanie w wysokości 142 842,90 zł  i 4 projekty 

realizowane w partnerstwie ze stowarzyszeniami i instytucjami. Dzięki temu oferta 

centrum rozszerzona została o szereg zajęć i wydarzeń, które stanowiły ofertę 

nieodpłatną dla uczestników. 
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Projekty własne w 2019: 

-„JA w teatrze” 

- "BAZA W ARCHIWUM-przestrzeń dla młodych" 

- „WY_tańcz_to” 

- "Nowoczesne zaplecze kultury - zakup sprzętu oświetleniowego na potrzeby 

prowadzenia działalności edukacyjno-artystycznej." 

- "Jazz - usłysz i zobacz. XV Zaduszki Jazzowe w Pińczowie” 

Projekty realizowane w partnerstwach: 

- "Otwarta scena tańca i muzyki” z Fundacją Ekorozwój Ponidzia 

- „Ponidziańskie smaki- wspólna pasja wspólne dzieło” z Fundacją Ekorozwój Ponidzia 

- „Kwiatowo. Warsztaty florystyczno-rękodzielnicze” z LOT Ziemi Pińczowskiej 

-"Uniwersytet aktywnego seniora" z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego z Kielc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

168 

 

13.2 Sport  

W skład infrastruktury sportowej Gminy Pińczów, służącej zaspokajaniu potrzeb  

z zakresu kultury fizycznej mieszkańców wchodzą: 

 

WYKAZ I STAN BAZY SPORTOWEJ - 2019 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 

Os. Robotnicze 

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 

OSiR 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 

Os. Robotnicze 

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 
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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 

OSiR 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 

OSIR 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 

 

 

 

 



 

 

171 

 

 

L.p. Nazwa obiektu 
Lokalizacja 

obiektu 

Korzystający                

z obiektu 
Zarządca obiektu 

10. 

Terenowe 

urządzenia 

sportowe 

Bieżnia: 
OSIR 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 

ogólnodostępne - 

 

 

Dzięki systematycznie zabezpieczanym w budżecie Gminy Pińczów środkom 

finansowym dla organizacji pozarządowych możliwa była realizacja zadań sportowych 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W ramach otwartych 

konkursów ofert Gmina Pińczów w 2019 roku przeznaczyła 86.000 zł.  
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Dzięki staraniom władz oraz we współpracy z innymi jednostkami, instytucjami, 

organizacjami w 2019 roku zorganizowano następujące imprezy sportowe, m.in.: 

- V Ogólnopolska Zimowa Olimpiada w sportach Wędkarskich 

 

- „Mistrzowie Futsalu” 

- Turniej Piłki Nożnej - Pińczów CUP 

- „Liga Firm” 

 

 

 

 



 

 

173 

 

- Turniej szachowy „Pięć sów” 

- VII Bieg na Grochowiska 

- Ogólnopolski wyścig kolarski „Szlakiem walk majora Hubala” 

- X Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich Czystej Krwi 

- „Przedszkolaki na start” 

- Turniej Piłki Nożnej „Dajmy Dzieciom Radość” 

- Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza 

- Zawody Karpiowe „Gackomania 2019” 

- Zawody strzeleckie 

- X Wojewódzka Minispartakiada dla Osób Niepełnosprawnych 

- Turniej Piłki Nożnej w 100.lecie Powołania Policji 

- Międzynarodowe Łowy Sokołów  

- Imprezy sportowe przeprowadzone przez Gminny Szkolny Związek Sportowy 
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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 



 

 

175 

 

 kościół z XVII w. w Krzyżanowicach 

 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. 

W dniu 7 sierpnia w Pińczowie gościliśmy telewizję TVP Info. Dziennikarze 

odwiedzili nasze miasto w ramach prowadzonej przez siebie wakacyjnej akcji „Info  

w Twoim mieście”, projektu który ma na celu promowanie i ukazywanie piękna naszego 

kraju. Podczas pobytu dziennikarze zapoznali się z ofertą rekreacyjną oraz poznali 

zabytki architektury naszego miasta. Materiał, który powstał podczas wizyty został 

wyemitowany na antenie TVP Info w ramach wyżej wymienionego projektu.  
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 W grudniu 2019 r. na zlecenie Miasta i Gminy Pińczów wydano film promocyjny 

prezentujący zabytki Gminy Pińczów, który zamieszczony został na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Pińczowie www.pinczow.pl 
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14. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

 

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W 2019 ROKU 

 SESJA NR V/2019 Z 30 STYCZNIA 2019 r. 

1. Uchwała Nr V/32/2019  w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2019 - 2035, 

2. Uchwała Nr V/33/2019  w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na  

2019 rok, 

3. Uchwała Nr V/34/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Pińczowskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, 

4. Uchwała Nr V/35/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami dla Gminy Pińczów na lata 2018 - 2021, 

5. Uchwała Nr V/36/2019 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 3 do Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Pińczów, 

6. Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/2018 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 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, 

7. Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy, 

8. Uchwała Nr V/39/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy, 

9. Uchwała Nr V/40/2019 w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu Planu 

Ochrony Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. 

 SESJA NR VI/2019 Z 27 LUTEGO 2019 r. 

1. Uchwała Nr VI/41/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na  

2019 rok,  

2. Uchwała Nr VI/42/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2019 – 2035, 

3. Uchwała Nr VI/43/2019 w sprawie uchwalenia Statutów Jednostek 

Pomocniczych Gminy Pińczów, 
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4. Uchwała Nr VI/44/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/377/2018 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „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”, 

5. Uchwała Nr VI/45/2019  w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, 

6. Uchwała Nr VI/46/2019 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, 

7. Uchwała Nr VI/47/2019 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług 

świadczonych przez Gminę Pińczów w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

sposobu ich świadczenia oraz określenia wysokości cen za te usługi, 

8. Uchwała Nr VI/48/2019 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

9. Uchwała Nr VI/49/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/229/2016 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia na 

terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta 

Dużej Rodziny”, 

10. Uchwała Nr VI/50/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej  

w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów, nagród  

i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu, 

11. Uchwała Nr VI/51/2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  

12. Uchwała Nr VI/52/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości, 

13. Uchwała Nr VI/53/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny, 
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14. Uchwała Nr VI/54/2019 w sprawie zmiany uchwały  Nr V/35/2019 Rady Miejskiej 

w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pińczów na lata 2018 - 2021.   

 SESJA NR VII/2019 Z 14 MARCA 2019 r. 

1. Uchwała Nr VII/55/2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów  na  

2019 rok. 

2. Uchwała Nr VII/56/2019 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Pińczów. 

 SESJA NR VIII/2019 Z 17 KWIETNIA 2019 r. 

1. Uchwała Nr VIII/57/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 

rok,  

2. Uchwała Nr VIII/58/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2019 – 2035, 

3. Uchwała Nr VIII/59/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Pińczowskiemu na realizację remontów dróg powiatowych na terenie Gminy 

Pińczów, 

4. Uchwała Nr VIII/60/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Pińczów oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych  obowiązujących od dnia 1 września 

2019 r., 

5. Uchwała Nr VIII/61/2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 

6. Uchwała Nr VIII/62/2019 w sprawie zmiany w Statucie Samorządowego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, 

7. Uchwała Nr VIII/63/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/2018 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 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, 
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8. Uchwała Nr VIII/64/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, 

leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów  

i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

9. Uchwała Nr VIII/65/2019 w sprawie zarządzenia poboru opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnym w drodze inkasa, określenia inkasentów 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 SESJA NR IX/2019 Z 12 CZERWCA 2019 r. 

1. Uchwała Nr IX/66/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2018 rok, 

2. Uchwała Nr IX/67/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na  

2019 rok,  

3. Uchwała Nr IX/68/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2019 - 2035, 

4. Uchwała Nr IX/69/2019 w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy   

    zabytku, 

5. Uchwała Nr IX/70/2019 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

6. Uchwała Nr IX/71/2019 zmieniająca uchwałę Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej  

w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Pińczowskiemu na realizację remontów dróg powiatowych na terenie 

Gminy Pińczów, 

7. Uchwała Nr IX/72/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Pińczowskiemu na realizację remontu drogi powiatowej na terenie Gminy 

Pińczów, 

8. Uchwała Nr IX/73/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Pińczowskiemu na realizację remontów dróg powiatowych na terenie Gminy 

Pińczów, 

9. Uchwała Nr IX/74/2019 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Gminy Pińczów, 

10. Uchwała Nr IX/75/2019 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 na lewym brzegu zalewu pińczowskiego w 2019 roku, 
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11. Uchwała Nr IX/76/2019 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 na lewym brzegu zalewu pińczowskiego w 2019 roku, 

12. Uchwała Nr IX/77/2019 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  w 2019 roku, 

13. Uchwała Nr IX /78/2019 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  w 2019 roku, 

14. Uchwała Nr IX /79/2019 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania  

i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz regulaminu nagród dla nauczycieli, 

15. Uchwała Nr IX /80/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/371/2018 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, 

16. Uchwała Nr IX /81/2019 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie, 

17. Uchwała Nr IX /82/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy, 

18. Uchwała Nr IX /83/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza 

Miasta i Gminy Pińczów, 

19. Uchwała Nr IX /84/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego w Gminie Pińczów, 

20. Uchwała Nr IX /85/2019 w sprawie określenia wysokości wkładu własnego na 

realizację projektu w ramach Osi Priorytetowej „Włączenie społeczne  
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i walka z ubóstwem” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny. 

 SESJA NR X/2019 Z 26 CZERWCA 2019 r. 

1. Uchwała Nr IX/86/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Pińczów wotum zaufania, 

2. Uchwała Nr X/87/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 

2018 rok, 

3. Uchwała Nr X/88/2019  w sprawie udzielenia Burmistrzowi  Miasta i Gminy 

Pińczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

 SESJA NR XI/2019 Z 12 LIPCA 2019 r. 

1. Uchwała Nr XI/89/2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów  na 2019 

rok 

2. Uchwała Nr XI/90/2019  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2019 – 2035 

 SESJA NR XII/2019 Z 18 LIPCA 2019 r. 

1. Uchwała Nr XII/91/2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów  na 2019 

rok. 

 SESJA NR XIII/2019 Z 28 SIERPNIA 2019 R. 

1. Uchwała Nr XIII/92/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 

rok,  

2. Uchwała Nr XIII/93/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2019 – 2035, 

3. Uchwała Nr XIII/94/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2019 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru 

podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,  

4. Uchwała Nr XIII/95/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/2019 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
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5. Uchwała Nr XIII/96/2019 w sprawie powołania zespołu opiniodawczego  

o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych. 

6. Uchwała Nr XIII/97/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza 

Miasta i Gminy Pińczów, 

7. Uchwała Nr XIII/98/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/2018 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 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, 

8. Uchwała Nr XIII/99/2019 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.  

w Pińczowie, 

9. Uchwała Nr XIII/100/2019 w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1  

w Pińczowie oraz nadania mu Statutu, 

10. Uchwała Nr XIII/101/2019 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka  

w Klubie dziecięcym Nr 1 w Pińczowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie,  

11. Uchwała Nr XIII/102/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/2019 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu nagród dla nauczycieli, 

12. Uchwała Nr XIII/103/2019 w sprawie określenia wysokości diet dla radnych 

Rady Miejskiej w Pińczowie, 

13. Uchwała Nr XIII/104/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/437/14 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Pińczów. 

 SESJA NR XIV/2019 Z 11 WRZEŚNIA 2019 r. 

1. Uchwała Nr XIV/105/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na  

2019 rok,  
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2. Uchwała Nr XIV/106/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2019 – 2035, 

3. Uchwała Nr XIV/107/2019 w sprawie zmiany Uchwały  Nr XIII/99/2019 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r.  w sprawie wyrażenia zgody na 

podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

Spółka z o.o. w Pińczowie, 

4. Uchwała Nr XIV/108/2019 w sprawie określenia rodzaju świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  oraz warunków  

i sposobu ich przyznawania, 

5. Uchwała Nr XIV/109/2019 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta 

Pińczowa. 

 SESJA NR XV/2019 Z 16 PAŹDZIERNIKA 2019 r. 

1. Uchwała Nr XV/110/2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania  

w wyborach ławników, 

2. Uchwała Nr XV/111/2019 w sprawie  wyboru ławników do Sądu Okręgowego  

w Kielcach i   Sądu Rejonowego w Pińczowie na okres kadencji 2020– 2023, 

3. Uchwała Nr XV/112/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 

rok,  

4. Uchwała Nr XV/113/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2019 - 2035, 

5. Uchwała Nr XV/114/2019 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie 

6. Uchwała Nr XV/115/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 

Świętokrzyskiemu. 

7. Uchwała Nr XV/116/2019 w sprawie  uznania wniosku za niezasługujący na 

uwzględnienie, 

8. Uchwała Nr XV/117/2019 w sprawie  uznania wniosku za niezasługujący na 

uwzględnienie, 

9. Uchwała Nr XV/118/2019 w sprawie  uznania petycji  za niezasługującą na 

uwzględnienie, 

10. Uchwała Nr XV/119/2019 w sprawie  zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustanowienia 

składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej, 
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11. Uchwała Nr XV/120/2019 w sprawie  zmiany uchwały Nr XIII/100/2019 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu 

Dziecięcego Nr 1 w Pińczowie oraz nadania mu Statutu, 

12. Uchwała Nr XV/121/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej 

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, 

13. Uchwała Nr XV/122/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/2018 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 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, 

14. Uchwała Nr XV/123/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy,  

15. Uchwała Nr XV/124/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy,  

16. Uchwała Nr XV/125/2019 w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów”. 

 SESJA NR XVI/2019 Z 27 LISTOPADA 2019 r. 

1. Uchwała Nr XVI/126/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów  na 

2019 rok, 

2. Uchwała Nr XVI/127/2019 zmieniająca   uchwałę w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2019 - 2035, 

3. Uchwała Nr XVI/128/2019  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na 2020 rok, 

4. Uchwała Nr XVI/129/2019  w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości na 2020 rok, 

5. Uchwała Nr XVI/130/2019  w sprawie opłaty od posiadania psów, 

6. Uchwała Nr XVI/131/2019  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2020 rok, 

7. Uchwała Nr XVI/132/2019  w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów 

opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad 

jej ustalenia i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na  

2020 rok, 
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8. Uchwała Nr XVI/133/2019  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, 

9. Uchwała Nr XVI/134/2019 w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich, 

10. Uchwała Nr XVI/135/2019 w sprawie  uznania petycji za zasługującą na 

uwzględnienie, 

11. Uchwała Nr XVI/136/2019 w sprawie  uznania  petycji  za zasługującą na 

uwzględnienie, 

12. Uchwała Nr XVI/137/2019 w sprawie  rozpatrzenia skargi na działania 

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, 

13. Uchwała Nr XVI/138/2019 w sprawie  uzupełnienia składu Kapituły nadającej 

tytuł „Osobowość Roku Gminy Pińczów, 

14. Uchwała Nr XVI/139/2019 w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok, 

15. Uchwała Nr XVI/140/2019 w sprawie  ustalenia Regulaminu Targowisk 

Miejskich, 

16. Uchwała Nr XVI/141/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości , 

17. Uchwała Nr XVI/142/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 

18. Uchwała Nr XVI/143/2019  w sprawie dopuszczenia zapłaty należności 

stanowiących dochody budżetu Gminy Pińczów instrumentem płatniczym. 

 SESJA NR XVII/2019 Z 30 GRUDNIA 2019 r. 

1. Uchwała Nr XVII/144/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2020 - 2035, 

2. Uchwała Nr XVII/145/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 

2020 rok, 

3. Uchwała Nr XVII/146/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów  na 

2019 rok, 

4. Uchwała Nr XVII/147/2019 zmieniająca   uchwałę w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2019 – 2035, 
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5. Uchwała Nr XVII/148/2019  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Pińczowskiemu na realizację zdań z zakresu kultury fizycznej. 

6. Uchwała Nr XVII/149/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/97/2019 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania  Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, 

7. Uchwała Nr XVII/150/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/137/2019 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada  2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działania  Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, 

8. Uchwała Nr XVII/151/2019 w sprawie  uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie, 

9. Uchwała Nr XVII/152/2019 w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Pińczów, w roku szkolnym 2019/2020 , 

10. Uchwała Nr XVII/153/2019 w sprawie  przyznania dopłat do taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

11. Uchwała Nr XVII/154/2019 w sprawie  przyjęcia programu osłonowego 

dotyczącego  dożywiania dzieci i młodzieży, 

12. Uchwała Nr XVII/155/2019 w sprawie podniesienia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego  

w postaci produktów żywnościowych, 

13. Uchwała Nr XVII/156/2019 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 XVII/157/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy 

Pińczów, 

15. Uchwała Nr XVII/158/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej  

w Pińczowie na 2020 rok, 



 

 

188 

 

16. Uchwała Nr XVII/159/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 

Miejskiej w Pińczowie na 2020 rok. 

 

 


