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Wstęp  

 

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. 
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Na ogólną powierzchnię 21282 ha użytki rolne stanowią  14911 ha  

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

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

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. 

 

 

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 od października 

2018 r. na 5 - letnią kadencję. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy. Rada obraduje na sesjach zwoływanych 

przez Przewodniczącego Rady. 

Radę Miejską w Pińczowie tworzyło 21 osób. 
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W skład Rady Miejskiej do października 2018 r. wchodzili: 

▪ Radkiewicz Jan - Przewodniczący Rady Miejskiej  

▪ Badurak Wiktor - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

▪ Szumara Edward  - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

▪ Cira Witold 

▪ Klasiński Kazimierz 

▪ Kmita Maciej 

▪ Koniusz Adam 

▪ Łaskawiec Marta 

▪ Mider Zdzisław 

▪ Opoka Wiesław 

▪ Pikulski Dariusz 

▪ Prokop Marek 

▪ Pruś Zdzisław 

▪ Puchała Sylwia 

▪ Robak Grażyna 

▪ Różycki Henryk 

▪ Sarna Marek 

▪ Soboń Maciej 

▪ Sternak Stanisław 

▪ Woźniak Zdzisław 

▪ Wykurz Aneta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3768
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3756
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3757
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3758
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3759
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3760
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3761
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3762
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3763
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3764
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3765
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3766
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3767
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3769
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3770
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3771
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3772
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3773
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4078
http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3776
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Natomiast w obecnej kadencji 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. 

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

6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  

w Pińczowie ( Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane z dniem 28.02.2019 roku)  

7. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. 
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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 31.12.2018 roku według danych Urzędu Miejskiego 

w Pińczowie wynosiła 20607 osób (w tym 10016 osób to mężczyźni,  

a 10591 to kobiety). Średnia wielkość gęstości zaludnienia Gminy Pińczów wynosi 

niespełna 97 osób/km2. 

Ludność miasta Pińczów na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 10585 osób, (w tym 5526 

osób to mężczyźni, a 5059 to kobiety), co stanowi 51,36% wszystkich mieszkańców 

gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzenia w Gminie Pińczów: 

 

Rok Liczba urodzeń 

2017 r. 223 

2018 r. 179 
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Zgony w Gminie Pińczów: 

 

Rok Liczba zgonów 

2017 r. 251 

2018 r. 148 

 

 

Małżeństwa zawarte w Gminie Pińczów 

 

Rok 
Liczba zawartych 

małżeństw 

2017 r. 149 

2018 r. 213 

 

 

 

 

W Gminie Pińczów, odnotowywany jest spadek ludności. Różnica między 2017, 

a 2018 rokiem w liczbie mieszkańców wynosi 321 osób, co stanowi 1,55 % populacji. 

W gminie występuje przewaga kobiet. Średni wskaźnik feminizacji mierzony liczbą 

kobiet na 100 mężczyzn wynosi w gminie 105. 
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W poszczególnych sołectwach oraz osiedlu liczba ludności ze stałym pobytem 
przedstawiała się następująco: 
  

 

  

Sołectwo Liczba mieszkańców  
na dzień 31.12.2018 roku 

Aleksandrów 1 0 7  

Bogucice Drugie 2 8 5  

Bogucice Pierwsze 5 1 4  

Borków 7 7  

Brzeście 6 0 3  

Bugaj 2 8  

Byczów 6 9  

Chrabków 1 1 4  

Chruścice 2 3 3  

Chwałowice 7 6  

Gacki 7 8  

Grochowiska 4 2  

Kopernia 3 3 2  

Kowala 2 0 7  

Kozubów 3 7 7  

Krzyżanowice Dolne 1 6 0  

Krzyżanowice Średnie 1 7 9  

Leszcze 3 6 7  

Marzęcin 2 7 4  

Młodzawy Duże 5 8 4  

Młodzawy Małe 1 6 1  
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Sołectwo 
Liczba mieszkańców  

na dzień 31.12.2018 roku 

Mozgawa 1 7 7  

Nowa Zagość 1 5 5  

Orkanów 1 2 4  

Pasturka 4 7 1  

Podłęże 3 0 8  

Sadek 1 9 1  

Skowronno Dolne 2 3 4  

Skowronno Górne 1 1 7  

Skrzypiów 3 7 6  

Stara Zagość 3 4 2  

Szarbków 2 4 6  

Szczypiec 1 1 1  

Uników 3 0 0  

Winiary 2 1 8  

Włochy 2 8 7  

Wola Zagojska Dolna 2 4 6  

Wola Zagojska Górna 1 4 1  

Zagorzyce 2 1 1  

Zakrzów 1 9 3  

Zawarża 1 1 6  

Osiedle 
Liczba mieszkańców  

na dzień 31.12.2018 roku 

Gacki-Osiedle 5 8 9  
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1.4 Podmioty gospodarcze  

 

Na podstawie danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego  

wg. stanu na 31.12.2018 r., na terenie miasta i gminy Pińczów, liczbę osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą (bez osób fizycznych prowadzących 

wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) według sekcji Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD), przedstawia „Tabela 1”, natomiast liczbę podmiotów gospodarki 

narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa 

rolne) według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), przedstawia   „Tabela 2”. 

 

Podział PKD:  
 

   
 

sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, 

sekcja B – górnictwo i wydobywanie, 

sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, 

sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę, 

i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 

sekcja E – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją, 

sekcja F – budownictwo, 

sekcja G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, 

sekcja H – transport i gospodarka magazynowa, 

sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, 

sekcja J – informacja i komunikacja, 

sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 

sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 

sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, 

sekcja P – edukacja, 

sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna, 

sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, 

sekcja T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby, 

sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne. 
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Tabela 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (bez os. fiz. prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) według sekcji  PKD 

TERYT/KTS WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem 

Kod sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

wo KTS pow gm 

a - 30.11.2018   

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

b - 31.12.2018   

c - przyrost   

d - 30.11.2018= 

100 
  

e - w % ogółem   

26 53 08 043 

PIŃCZÓW - 
gmina 

miejsko-
wiejska 

a 1153 21 2 119 2 3 164 394 84 39 28 41 7 90 24 0 19 60 9 47 0 0 

26 53 08 043 b 1155 21 2 119 2 3 165 394 84 39 28 40 7 91 24 0 19 60 9 48 0 0 

26 53 08 043 c 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

26 53 08 043 d 100,2 100 100 100 100 100 100,6 100 100 100 100 97,6 100 101,1 100 0 100 100 100 102 0 0 

26 53 08 043 e 100 1,8 0,2 10,3 0,2 0,3 14,3 34,1 7,3 3,4 2,4 3,5 0,6 7,9 2,1 0 1,6 5,2 0,8 4,2 0 0 

26 53 08 044 

PIŃCZÓW - 
miasto 

a 715 6 2 64 2 3 71 263 54 27 15 29 6 69 11 0 12 47 6 28 0 0 

26 53 08 044 b 715 6 2 64 2 3 72 263 54 26 15 28 6 69 11 0 12 47 6 29 0 0 

26 53 08 044 c 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

26 53 08 044 d 100 100 100 100 100 100 101,4 100 100 96,3 100 96,6 100 100 100 0 100 100 100 104 0 0 

26 53 08 044 e 100 0,8 0,3 9 0,3 0,4 10,1 36,8 7,6 3,6 2,1 3,9 0,8 9,7 1,5 0 1,7 6,6 0,8 4,1 0 0 

26 53 08 045 

PIŃCZÓW - 
obszar wiejski 

a 438 15 0 55 0 0 93 131 30 12 13 12 1 21 13 0 7 13 3 19 0 0 

26 53 08 045 b 440 15 0 55 0 0 93 131 30 13 13 12 1 22 13 0 7 13 3 19 0 0 

26 53 08 045 c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 53 08 045 d 100,5 100 0 100 0 0 100 100 100 108 100 100 100 104,8 100 0 100 100 100 100 0 0 

26 53 08 045 e 100 3,4 0 12,5 0 0 21,1 29,8 6,8 3 3 2,7 0,2 5 3 0 1,6 3 0,7 4,3 0 0 
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Tabela 2. Podmioty gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) według sekcji PKD  
TERYT/KTS WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem 

Kod sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

wo KTS pow gm 

a - 30.11.2018   

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

b - 31.12.2018   

c - przyrost   

d - 30.11.2018= 
100 

  

e - w % ogółem   

26 53 08 043 

PIŃCZÓW - 
gmina miejsko-

wiejska 

a 1606 24 4 144 4 8 185 470 103 52 29 43 82 106 25 28 76 72 29 119 0 0 

26 53 08 043 b 1612 24 4 144 4 8 186 470 104 52 29 42 82 107 25 28 76 72 29 123 0 0 

26 53 08 043 c 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 

26 53 08 043 d 100,4 100 100 100 100 100 100,5 100 101 100 100 97,7 100 100,9 100 100 100 100 100 103 0 0 

26 53 08 043 e 100 1,5 0,2 8,9 0,2 0,5 11,5 29,2 6,5 3,2 1,8 2,6 5,1 6,6 1,6 1,7 4,7 4,5 1,8 7,6 0 0 

26 53 08 044 

PIŃCZÓW - 
miasto 

a 1045 9 2 79 3 7 88 319 67 37 16 30 73 84 12 12 47 58 25 75 0 0 

26 53 08 044 b 1046 9 2 79 3 7 89 319 68 36 16 29 73 84 12 12 47 58 25 76 0 0 

26 53 08 044 c 1 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

26 53 08 044 d 100,1 100 100 100 100 100 101,1 100 102 97,3 100 96,7 100 100 100 100 100 100 100 101 0 0 

26 53 08 044 e 100 0,9 0,2 7,6 0,3 0,7 8,5 30,5 6,5 3,4 1,5 2,8 7 8 1,1 1,1 4,5 5,5 2,4 7,3 0 0 

26 53 08 045 

PIŃCZÓW - 
obszar wiejski 

a 561 15 2 65 1 1 97 151 36 15 13 13 9 22 13 16 29 14 4 44 0 0 

26 53 08 045 b 566 15 2 65 1 1 97 151 36 16 13 13 9 23 13 16 29 14 4 47 0 0 

26 53 08 045 c 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 

26 53 08 045 d 100,9 100 100 100 100 100 100 100 100 107 100 100 100 104,5 100 100 100 100 100 107 0 0 

26 53 08 045 e 100 2,7 0,4 11,5 0,2 0,2 17,1 26,7 6,4 2,8 2,3 2,3 1,6 4,1 2,3 2,8 5,1 2,5 0,7 8,3 0 0 

 

 

 



15 

 

2.SYTUACJA FINANSOWA GMINY  

 

2.1 Wysokość budżetu 

 

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską 

w Pińczowie w dniu 28 grudnia 2017 r.  

 

Po stronie dochodów zakładał kwotę 78.241.845,48 zł w tym:  

- dochody bieżące    - 74.822.845,48 zł, 

- dochody majątkowe    -  3.419.000,00 zł, 

 

Po stronie wydatków kwotę 79.691.845,48 zł w tym:  

- wydatki bieżące    - 71.059.804,78 zł, 

- wydatki majątkowe       - 8.632.040,70 zł. 

 

Plan określał: 

- przychody w kwocie  -  3.185.137,00 zł, 

- rozchody w kwocie       -  1.735.137,00 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 17 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. 
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W wyniku dokonanych zmian: 

 zwiększono plan dochodów ogółem o  kwotę 23.450,85 zł, tj. do wysokości 

78.265.296,33 zł, z tego: 

- zwiększono plan dochodów bieżących o 1,9 % tj. o kwotę  

1.384.850,90 zł, 

- zmniejszono plan dochodów majątkowych o 39,8 %, tj. o kwotę 

1.361.400,05 zł,  

 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.541.045,09 zł, tj. do wysokości 

81.232.890,57 zł, z tego: 

- zwiększono plan wydatków bieżących o 4,5 % tj. o kwotę  

3.220.497,66 zł, 

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o 19,5 % tj. o kwotę 

1.679.452,57 zł, 

 zwiększono plan przychodów o kwotę 1.606.175,24 zł, tj. do kwoty 

4.791.312,24 zł. 

 zwiększono plan rozchodów o kwotę 88.581,00 zł, tj. do kwoty  

1.823.718,00 zł. 

 
2.2 Dochody budżetowe 
 

 
Dochody budżetowe gminy zostały wykonane w kwocie 79.117.368,64 zł,  

tj. w 101,09 % planu po zmianach. 

W tym:  

- dochody bieżące, na plan 76.207.696,38 zł wykonano  

77.066.901,44 zł, tj. w 101,13 %; 

- dochody majątkowe, na plan 2.057.599,95 zł wykonano  

2.050.467,20 zł, tj. w 99,65 %. 

 

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą łącznie  

3.601.106,97 zł, z tego: 

- w podatku od nieruchomości - 530.808,73 zł, 

- w podatku rolnym: 95.343,65 zł 
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- w podatku leśnym: 3.060,65 zł 

- w podatku od środków transportowych: 161.872,40 zł. 

 

Znaczną kwotę zaległości w kwocie 2.394.593,33 zł ( 66,50 % zaległości ogólnych) 

stanowią świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne 

występujące w dziale „ Rodzina”. 

 

        Jak wynika z powyższych danych 14,74 % ogólnych zaległości dotyczy 

podatku od nieruchomości. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne zalegają 

w podatku od nieruchomości na wartość 156.000,93 zł, natomiast osoby fizyczne  

 374.807,80 zł. 

  

Skutki obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych 

1.700.208,87 zł, z tego dotyczące: 

 podatku od nieruchomości - 1.264.884,13 zł w tym: 

- osoby prawne -    896.650,43 zł, 

- osoby fizyczne -    368.233,70 zł, 

 podatku rolnego -    174.527,95 zł w tym: 

- osoby prawne -    6.606,75 zł, 

- osoby fizyczne -    167.921,20 zł, 

 podatku od środków transportowych - 260.796,79 zł w tym: 

- osoby prawne -    41.118,19 zł 

- osoby fizyczne -    219.678,60 zł. 

 

Ponadto zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską w podatku od 

nieruchomości dotyczą: osób fizycznych na kwotę 93.248,19 zł oraz osób prawnych 

na kwotę 115.340,30 zł. 

 

Decyzjami indywidualnymi umorzono podatki i opłaty wraz  

z odsetkami na łączną kwotę 142.197,07 zł  z tego 77.435,00 zł (należność główna) 

dotyczy podatku od nieruchomości osób prawnych  

i innych jednostek organizacyjnych. 
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Struktura wzrostu osiągniętych dochodów przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie 
Wykonanie  
w zł 2018 r. 

Struktura  
w % 2018 r. 

1 2 3 

Dochody własne w tym: 37.516.245,11 zł 47,4 % 

- podatek od nieruchomości 12.693.326,47 zł 16,0 % 

- udziały  
w podatkach  ( PIT, CIT) 

15.827.291,62 zł 20,0 % 

Dotacje 24.441.275,39 zł 30,9 % 

Subwencja ogólna  
w tym: 

17.137.269,00 zł 21,7 % 

- część oświatowa 14.335.263,00 zł 18,1 % 

Środki z innych źródeł 22.579,14 zł --- 

Ogółem 79.117.368,64 zł 100,0 % 

 

2.3 Wydatki budżetowe  

Plan wydatków po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie realizacji 

budżetu zamknął się kwotą 81.232.890,57 zł. Założenia planu wydatków zostały 

zrealizowane w 96,66 %, czyli wydatkowano kwotę 78.516.329,41 zł. 

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano: 

- wydatki bieżące, które na plan  74.280.302,44 zł wykonano  

w wysokości 71.909.151,87 zł tj. 96,81% planu; 

- wydatki majątkowe, które na plan 6.952.588,13zł zrealizowano w wysokości 

6.607.177,54 zł tj. 95,03 % planu. 
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W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w ogólnych wydatkach 

występuje w działach: 

- Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 36,95%, 

- Pomoc społeczna oraz rodzina - 30,07 %,  

- Administracja publiczna - 8,91 %, 

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6,55 %, 

- Transport i łączność - 4,82%, 

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,08%, 

- Kultura fizyczna - 2,33%, 

- Gospodarka mieszkaniowa - 1,73%.            

W yd a t k i  b i e ż ą c e   

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 74.280.302,44 zł zrealizowano 

w wysokości 71.909.151,87 zł, tj. 96,81%.  

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia 

się następująco: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych - 

26.921.453,17 zł,  

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zada: 

15.240.766,81zł, 

- dotacje na zadania bieżące: 7.753.070,58 zł, 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 21.073.114,82 zł, 

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

ust. 1 pkt. 2 i 3  ustawy o f. p.: 288.832,96 zł, 

- wydatki na obsługę długu: 627.830,28 zł. 

W yd a t k i  m a j ą t k o w e  

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 6.607.177,54 zł tj. 95,03 

% planu,  co stanowi 8,41% wydatków ogółem zrealizowanych. W tym wydatki na 

inwestycje 6.017.177,54 zł. 
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2 . 4  Przychody  budżetu 

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 4.791.312,24 zł, 

realizacja wynosiła 7.153.321,95 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Pińczów, wynikającej 

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pobranego kredytu 

długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2018, 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 1.823.718,00 zł 

realizacja wynosiła 1.823.718,00 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. 

na łączną kwotę 1.735.137,00 zł. 

- pożyczki  w kwocie  88.581,00 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: 

1. Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska  z siedzibą w Pińczowie  

ul. Nowy Świat 3 „Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez odnowienie 

samolotu BIES” -  88.581,00 zł. 

 Różnicę miedzy osiągniętymi dochodami w 2018 roku,  

a poniesionymi wydatkami stanowi kwota  601.039,28 zł. 
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Podstawowe wskaźniki  finansowe za 2018 rok przedstawiają się 

następująco: 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach w zł 
Wykonanie w zł 

Wykonanie 
planu w % 

1 2 3 4 5 

1. 

Dochody (ogółem) 
w tym: 

78.265.296,33 zł 79.117.368,64 zł 101,09 % 

- dochody bieżące 76.207.696,38 zł 77.066.901,44 zł 101,13 % 

- dochody majątkowe 2.057.599,95 zł 2.050.467,20 zł 99,65 % 

2. 

Wydatki (ogółem) 
w tym: 

81.232.890,57 zł 78.516.329,41zł 96,66 % 

- wydatki bieżące 74.280.302,44 zł 71.909.151,87 zł 96,81 % 

- wydatki majątkowe 6.952.588,13 zł 6.607.177,54 zł 95,03 % 

3. 

Przychody (ogółem) 
w tym: 

 
4.791.312,24 zł 

 
7.153.321,95 zł 149,30 % 

- kredyty 
 

- spłata pożyczek 
udzielonych 

 

 2.050.000,00 zł 
 

174.567,06 zł 
 

2.050.000,00 zł 
 

174.567,06 zł 
 

100,00 % 
 

100,00 % 
 

- inne źródła (wolne 
środki) 

2.566.745,18 zł 4.928.754,89 zł 192,02 % 

4. 

Rozchody (ogółem) 
w tym: 

1.823.718,00 zł 1.823.718,00 zł 100,00 % 

- spłaty kredytów 

- pożyczki udzielone 

       1.735.137,00 
zł 

       88.581,00 zł 

1.735.137,00 zł 

88.581,00 zł 

100,00 % 

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

Aktualne zadłużenie Gminy na dzień 31 grudzień 2018 roku wynosi 

23.014.216,00 zł na co składają się: 

1. 15.267.312,00 zł - Kredyt konsolidacyjny z 2013 roku przeznaczony na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rozpoczęcie spłaty kredytu nastąpiło 

od dnia 31.01.2014 r. Raty spłacane są miesięcznie w wysokości: Pierwsza 

- 106.096,00 zł pozostałe po 106.023,00 zł. Spłata ostatniej raty kredytu 

przypada na dzień 31 grudnia 2030 roku. 

2. 2.117.520,00 zł - Kredyt z 2013 roku zaciągnięty na pokrycie spłat 

przypadających na 2013 rok wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Rozpoczęcie spłaty kredytu nastąpiło od dnia 31.01.2014 roku miesięcznie 

w wysokości: 

- Pierwsza - 14.885,00 zł pozostałe po 14.705,00 zł. Zakończenie spłaty  

31.12.2030 r. 

3. 1.725.948,00 zł - Kredyt z 2014 roku zaciągnięty na pokrycie planowanego 

deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków 

inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 

bieżących 2014 roku. Rozpoczęcie spłaty kredytu nastąpiło od dnia 

31.01.2015 r. Raty spłacane są miesięcznie w wysokości: Pierwsza - 

11.995,75 zł, pozostałe - 11.985,75 zł. Spłata ostatniej raty kredytu przypada 

na dzień 31 grudnia 2030 roku. 

4. 808.704,00 zł - Kredyt z 2015 roku zaciągnięty na pokrycie spłat wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Rozpoczęcie spłaty kredytu 

nastąpiło od dnia 31.01.2016 r. Raty spłacane są miesięcznie w wysokości: 

Pierwsza - 5 240,58 zł, pozostałe - 5.184,00 zł. Spłata ostatniej raty kredytu 

przypada na dzień 31 grudnia 2031 roku. 

5. 1.044.732,00 zł - Kredyt z 2015 roku zaciągnięty na pokrycie planowanego 

deficytu budżetu gminy. Rozpoczęcie spłaty kredytu nastąpiło od dnia 

31.01.2016 r. Raty spłacane są miesięcznie w wysokości: Pierwsza - 

6.873,00 zł, pozostałe - 6.697,00 zł. Spłata ostatniej raty kredytu przypada 

na dzień 31 grudnia 2031 roku. 
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6. 2.050.000,00 zł - Kredyt z 2018 roku zaciągnięty na pokrycie planowanego 

deficytu budżetu gminy. Rozpoczęcie spłaty kredytu nastąpi od dnia 

31.01.2019 r. Raty spłacane będą miesięcznie w wysokości :  

po 10.000,00zł (202 raty). Ostatnie dwie raty w wysokości po 15.000,00 zł . 

Spłata ostatniej raty kredytu przypada na dzień 31 grudnia 2035 roku. 

 

W 2018 roku spłacono zadłużenie w wysokości 1.735.137,00 zł. 

 

Lp. Nazwa 
Stan zadłużenia na 
dzień 01.01.2018 r. 

Zaciągnięte 
kredyty   

i pożyczki 
w 2018r. 

Spłacone/ 
umorzone 

zobowiązania 
2018 r. 

Stan zadłużenia 
na dzień 

31.12.2018 r. 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Kredyty 

(kapitał) 22.699.353,00 zł 2.050.000,00 zł 1.735.137,00 zł 23.014.216,00 zł 

Razem 22.699.353,00 zł 2.050.000,00 zł 1.735.137,00 zł 23.014.216,00 zł 

 

Łączna kwota długu Gminy Pińczów na koniec 2018 roku wynosi 

23.014.216,00 zł, co stanowi 29,09 %  dochodów wykonanych w 2018 roku. 
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Kwoty rozchodów z tytułu spłat długu ujętych w WPF kształtują się 

następująco: 

2019 r.  –    1.855.137,00 zł; 

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. 

       23.014.216,00 zł 
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Poniższa tabela prezentuje wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań do dochodów porównaniu z dopuszczalnym wskaźnikiem spłat 

(wskaźnikiem ustalonym w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich 

lat). 

 
Wyszczególnienie 

Wskaźnik 
planowanej 

łącznej 
spłaty 

zobowiązań   
w % 

Dopuszczalny wskaźnik 
spłaty zobowiązań                   

( w oparciu o wykonanie 
roku poprzedniego) w % 

 
Rezerwa 

2019 3,40 % 7,63 % 4,23 % 

2020 3,92 % 7,18 % 3,26 % 

2021 4,04 % 8,50% 4,46 % 

2022 4,09 % 10,51 % 6,42 % 

2023 3,94 % 11,77 % 7,83 % 

2024 3,66 % 11,72 % 8,06 % 

2025 3,64 % 10,90 % 7,26 % 

2026 3,37 % 11,15 % 7,78 % 

2027 3,37 % 11,34 % 7,97 % 

2028 3,09 % 11,61 % 8,52 % 

2029 2,96 % 11,61 % 8,65 % 

2030 2,82 % 11,61 % 8,79 % 

2031 0,50 % 11,61 % 11,11 % 

2032 0,30 % 11,34 % 11,04 % 

2033 0,30 % 11,00 % 10,70 % 

2034 0,30 % 10,66 % 10,36 % 

2035 0,32 % 10,60 % 10,28 % 
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3.  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

 

1. Łączna powierzchnia działek tereny wiejskie – 392,1394 ha 

2. Łączna powierzchnia działek tereny miasta – 204,1804 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 500 podmiotów): 

a) tereny wiejskie – 1,7552 ha 

b) tereny miasta – 32,1133 ha  

5. Nieruchomości oddane w trwały zarząd 21,4706 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. 2018, poz. 2204 ze zm.) został 

sporządzony Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Pińczów 

na okres od 01.01.2017 do 31.12.2019 r., który jest jednym z elementów 

gospodarowania nieruchomościami.  

Gmina Pińczów nabyła na podstawie aktów notarialnych grunty zabudowane  

i zurbanizowane o łącznej powierzchni 0,6101ha: 

Nieruchomości nabyte w 2018 r. 

Położenie 
nieruchomości 

Nr działki 
Powierzchnia 

m2 

Pińczów obr. 13 
 

298/3 
298/4 
300/3 
300/4 

155 
1311 
728 

3907 

Ogółem 6101 

 

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

komunalizację, na podstawie decyzji administracyjnych, zasiedzenie. 

 

 

 



33 

 

 

Nieruchomości zbyte w 2018 r.: 

 

Położenie 
nieruchomości 

Numer 
Działki 

Powierzchnia 
m2 Tryb sprzedaży 

Leszcze 
obr. 18 

77/25 510 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

Pińczów 
obr. 01 

42 2639 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

Pińczów 
obr. 01 

40 1433 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

Pińczów 
obr. 01 

92 799 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

Pińczów 
obr. 13 

310 327 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

Pińczów 
obr. 13 

197/11 19 
Bezprzetargowo na 
rzecz dzierżawcy 

Pińczów 
obr. 13 

173/1 
173/2 
173/3 

32 
141 
133 

Bezprzetargowo na 
rzecz dzierżawcy 

Pińczów 
obr. 05 

118 
120/2 

zabudowana 

201 
490 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

Pińczów 
obr. 06 

196 700 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

Pińczów 
obr. 13 

316 663 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

Pińczów 
obr. 08 

310/2 782 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

Pińczów 
obr.13 

283/11 
283/14 

88 
95 

Bezprzetargowo na 
rzecz dzierżawcy 

Pińczów 
obr. 08 

310/1 891 
Przetarg ustny 
nieograniczony 

Pińczów 
obr. 05 

146/15 58 
Bezprzetargowo na 
rzecz dzierżawcy 

Ogółem 10001 - 
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W roku 2018 obowiązywały następujące umowy dzierżawy/najmu: 

− umowy związane z działalnością usługowo-handlową – 16 szt. – na łączną 

kwotę 75.803,88 zł rocznie, 

− umowy najmu garaży – 19 szt. – na łączną kwotę 12.885,12 zł rocznie, 

− umowy dot. nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe     oraz ogródki przydomowe – 15  szt.  – na łączną kwotę 

1911,72 zł rocznie, 

− umowy na grunty wykorzystywane rolniczo – 42 szt. – na łączną kwotę 

8.235,19 zł rocznie, 

− umowy na grunty zabudowane garażami m. Pińczów – 190 szt. – na łączną 

kwotę 19.894,65 zł rocznie, 

− umowy na grunty wykorzystywane jako zieleń i parkingi – 25 szt. – na łączną 

kwotę 900,11 zł rocznie, 

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

w Gackach –107 szt., na łączną kwotę 8.451,44 zł rocznie, 

− inne (w których stroną są: stowarzyszenia, jednostki organizacyjne, 

wspólnoty   mieszkaniowe) – 9 szt., na łączną kwotę 4.853,88 zł rocznie. 

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

8.845,80. 
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Zestawienie gruntów skomunalizowanych za okres od dnia 01.01.2018r. do 

dnia 31.12.2018r. 

Położenie  
nieruchomości 

Nr 
działki 

Powierzchnia 
w m2 

Rodzaj 
--------- 
Zabud. 

m2 

Użytkowanie 
budowlana 
--------------- 
Niezabud. 

drogi 
m2 

Grunty 
rolne 

m2 

Zagorzyce 
obręb 39 

187 200 - - 200 - 

Pińczów 
obręb 12 

40/5 
40/7 

541 
4217 

- 
541 

4217 
- 

- 
 

Sadek 
obręb 27 

561 700 - - 700 - 

Chwałowice 
obręb 10 

855 400 - - 400 - 

Uników 
obręb 34 

242 3400 - - 3400 - 

Pińczów 
obręb 13 

459/4 
459/5 

786 
1716 

- - - 
786 

1716 

Ogółem - 1 1960 - 4758 4700 2502 
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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 2018 Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie przeprowadziła niżej 

wymienione  akcje profilaktyczne: 

1) Jabłko-Cytryna, 

2) Bezpieczne ferie, 

3) Bezpieczna szkoła, 

4) Bezpieczny Pieszy 

5) Bezpieczny Wypoczynek 

6) Bezpieczeństwo na Piątkę 

7) Bezpieczna Droga do Szkoły 

W akcjach tych brały udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej 

gminy. 

Ponadto przeprowadzono: Kampania „Niepokonane” – kurs samoobrony dla kobiet 

oraz „Trzeba zacząć od dorosłych” - Walka z narkotykami i „Dopalacze kradną 

życie”. 

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 sprawuje  

18 jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym 2 jednostki włączone do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 17 straży posiada status jednostek 

typu „S”, czyli wyposażone są w specjalistyczne samochody pożarnicze,  1 straż 

pozostaje nieaktywna. Ogółem wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszają 635 

członków w tym 54 kobiet. Liczba członków MDP 68. 

 

Wyposażenie i szkolenia 
 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pińczów posiadają 

na wyposażeniu 19 samochodów ratowniczo - gaśniczych: 

Samochody ciężkie:        3 - 2011 rok, 1989 rok i 1986 rok. 

Samochód średni:    1- 2002 rok 

Samochody lekkie:     15 - 11 zamyka się w przedziale do 17 lat, a 4 są 

samochodami starszymi dobrze utrzymanym   i sprawnymi. 

Motopompy wodne o wydajności 800  litrów i więcej                           14szt. 

Motopompy szlamowe służące do pracy w warunkach nietypowych        15szt. 

Pilarki do drewna                 15szt. 

Pilarki do stali                           3szt. 

Agregaty prądotwórcze                12szt. 

Zestawy hydrauliczne                                                                    3 szt. 

Defibrylatory           .                 2 szt. 

Zestawy PSP R1                                                                                       7 szt. 
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Statystyka zdarzeń na dzień 18.12.2018r. przedstawia się następująco: 

Udział jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Pińczów   

w działaniach ratowniczo-gaśniczych: 

▪ ogółem zdarzeń:                 298 
▪ udział OSP z KSRG:       103 
▪ wyjazdy pozostałych OSP:     195 

 

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych poszczególnych jednostek 

 

L.p. Jednostka OSP Ilość zdarzeń 

1 Chruścice 70 

2 Brzeście 45 

3 Pińczów 17 

4 Kozubów 33 

5 Krzyżanowice 24 

6 Młodzawy 14 

7 Bogucice 24 

8 Kopernia 13 

9 Marzęcin 11 

10 Zagość 8 

11 Kowala 25 

12 Podłęże 1 

13 Uników 3 

14 Skowronno Dolne - 

15 Skowronno Górne 7 

16 Winiary 0 

17 Włochy 3 

18 Zawarża - 

Razem 298 

 

 Z analizy kart zdarzeń z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Pińczowie wynika, że najwięcej wyjazdów w 2018 r. odnotowano podczas 

wiosennego i jesiennego wypalania traw oraz do pożarów stodół i budynków 

gospodarczych. Natomiast  w okresie letnim, odnotowano większą ilość podtopień 

wynikających  z intensywnych opadów deszczu. 
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 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 miesiącu lutym oraz marcu odbyło się 18 zebrań sprawozdawczych     

z działalności OSP w jednostkach z terenu gminy Pińczów. Wszystkie jednostki 

otrzymały absolutorium. 

W roku 2018 gmina Pińczów zakupiła dla OSP w Młodzawach Dużych samochód 

pożarniczy za kwotę 136 000,00 zł oraz zestaw hydrauliczny Lukas za kwotę 

12 000,00 zł. 

Dla jednostek: 

OSP w Brześciu zakupiono Zestawy PSP R1                                                                               

OSP w Bogucicach zakupiono Zestawy PSP R1 oraz Defibrylator 

OSP w Koperni zakupiono Zestawy PSP R1   

OSP w Kozubowie zakupiono Zestawy PSP R1 oraz zestaw hydrauliczny Holmatro 

OSP w Pińczowie zakupiono Zestawy PSP R1    

OSP Włochy  zakupiono Zestawy PSP R1   

OSP Chruścice  zakupiono Zestawy PSP R1 oraz Defibrylator             
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5. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW  

I STRATEGII 

5.1 Gminna strategia rozwoju 

 

Strategia Rozwoju Gminy Pińczów jest dokumentem programowym, który 

wielokierunkowo integruje potrzeby społeczności lokalnej. W swoich ustaleniach 

bazuje na dokumentach  i programach planistycznych, będących podstawą polityki 

regionu na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.  

Strategia Rozwoju Gminy ujmuje główne cele i uwarunkowania jej rozwoju  

w horyzoncie czasowym  7 – 10  lat w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym 

i wewnętrznym. Jest tworzona przez czynny udział całej społeczności Gminy 

(mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje publiczne) przy koordynacji Rady 

Miejskiej i uwzględnia zgłoszone przez nią zadania.  

Pierwsza część dokumentu jest diagnozą stanu Gminy Pińczów. Bazuje na 

ustaleniach Narodowego Spisu Powszechnego, danych Urzędu Statystycznego  

w Kielcach i innych podmiotów oraz informacjach znajdujących się w posiadaniu 

Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych. Na ich podstawie określono 

najważniejsze obszary problemowe Gminy Pińczów. 

W dalszej części przeprowadzone zostały analizy i prognozy oraz nakreślono 

schemat celów i działań strategicznych. Zadania przewidziane do wykonania  

w ramach Strategii  Rozwoju Gminy Pińczów do roku 2022  będą 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.  
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Priorytetami Gminy jest:  

- Wzrost konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw.  

- Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy. 

- Łagodzenie skutków bezrobocia.  

- Rozwój produkcji rolnej 

- Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na wszystkich poziomach edukacji 

- Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców Gminy 

- System pomocy społecznej chroniący potrzebujących mieszkańców Gminy 

- Wysokiej jakości usługi w zakresie ochrony zdrowia 

- Powszechny dostęp do sportu i rekreacji na terenie Gminy 

- Przejrzysta, przyjazna administracja.  

- Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców  Wysoka jakość wody oraz 

racjonalne jej wykorzystanie 

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy 

- Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami komunalnymi 

- Racjonalna gospodarka energetyczna 

- Wysoka dostępność komunikacyjna Gminy 

- Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy 

- Ochrona przyrody oraz edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy 

- Zachowanie dóbr kulturalnych Gminy i odnowa wsi. 

 

5.2 Ład przestrzenny 

 

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania 

gminy  

 

Ocena aktualności przeprowadzona w 2018 roku 

 

(Uchwała Nr XXIV/196/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 7 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 obecnie procedowane: 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Pińczów (na podstawie Uchwały Nr XXV/206/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie 

z dnia 26 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 

uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów). 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Ocena aktualności, stopień pokrycia obszaru gminy mpzp, program 

opracowania mpzp (j.w.) przeprowadzona 2018 roku 

 

(Uchwała Nr XXIV/196/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 7 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 są: 

 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). 
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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  

         Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

zarządzają: 

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

ul. Batalionów Chłopskich 173 od dnia 01.04.2018 roku, 

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

ul. Podemłynie 14. 

 

Mieszkaniowy zasób Gminy Pińczów ( 133 lokale ) tworzą lokale mieszkalne                     

z podziałem na komunalne i socjalne, usytuowane w budynkach stanowiących 

własność gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy: 

1. Lokale zarządzane  (122 lokale) przez Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej 

Spółka z o.o.: 

▪ 83 Lokale stanowiące w całości własność Gminy Pińczów: 

Lokale komunalne:   

- w Pińczowie  1 lokal 

- na terenie  wiejskim  17 lokali 

Lokale socjalne: 

- w Pińczowie 55 lokali 

                  - na terenie wiejskim 10 lokali 

▪ Lokale komunalne w wspólnotach: 39 lokali: 
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- w 12 wspólnotach w Pińczowie jest  26 lokali 

- w 10 wspólnotach w Gackach-Osiedle  jest  13 lokali 

2. Lokale Komunalne ( 16 lokali ) w wspólnotach zarządzane przez Domator 

Spółka z o.o. w Pińczowie: 

▪ w 1 wspólnocie w Pińczowie 1 lokal 

▪ w 3 wspólnotach w Gackach - Osiedle 15 lokali 

               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. 

              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 przeznaczonych do wykupu. Obecnie 

bonifikata dla najemców lokali 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 po akceptacji Rady Miejskiej  

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 2,70zł/m2) powierzchni użytkowej, z uwzględnieniem 
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czynników podwyższających stawkę takich jak wyposażenie budynku i lokalu   

w urządzenia techniczne i instalacje oraz czynników obniżających stawkę bazową  

(Stawki czynszu określa Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy 

Pińczów z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale 

mieszkalne  w gminnym zasobie komunalnym ). 

 

1. Następujące czynniki  podwyższające stawkę bazową: 

a) mieszkania wyposażone w instalację wodociągową, kanalizacyjną  

i centralne ogrzewanie + 20% stawki bazowej 

b) mieszkania wyposażone w instalację wodociągową i kanalizacyjną  + 10 % 

stawki bazowej 

c) mieszkania wyposażone w instalację wodociągową  +  5 % stawki bazowej 

2. Czynniki obniżające stawkę bazową są następujące: 

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

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

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

obniża się  o dalsze  5% stawki bazowej, 

c) Jeżeli dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 30% 

najniższej emerytury,  to przy naliczaniu czynszu najmu stawkę bazową 

można obniżyć do 50 %. 

3. Stawka czynszu za lokale socjalne wynosi 50% najniższego czynszu 

obowiązującego  w  zasobach Gminy. 

4. 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 2018 roku 

1. Prace konserwatorskie krzyża na wieży dzwonnicy Kościoła  

pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie - 20.000 zł, 

2. Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Ewangelisty w Kościele pw. św. Jana 

Chrzciciela w Zagości - 10.000 zł, 

3. Prace konserwatorskie ołtarza bocznego Jana Chrzciciela południowe ramie 

transeptu w Kościele pw. Zesłania Ducha św. i Matki Boskiej Bolesnej   

w Młodzawach Małych - 10.000 zł 

Razem - 40.000zł 

 

W 2018 roku wykonano tablice pamiątkowe na 100-lecie urządzenia 

cmentarza z I wojny światowej za kwotę 3.628,50 zł. 

W 2018 roku złożono  wniosek do RPO woj. Świętokrzyskiego na dofinansowanie 

prac konserwatorskich i remontowych: 

1. Kaplicy św. Anny w Pińczowie 

2. Dom na Mirowie w Pińczowie 

3. Dworzec wąskotorowej kolejki dojazdowej w Pińczowie i torowisko  

z Pińczowa do Umianowic (do granicy gminy Pińczów). 

 

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 gminie Pińczów. 

Program wskazał na dwa cele strategiczne (główne): 

- Ochrona przyrody i podniesienie jakości środowiska naturalnego, 

- Przyjazny środowisku naturalnemu rozwój miasta i gminy.  
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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 wpłynęło na poprawę, jakości powietrza 

atmosferycznego, do których należy zaliczyć utwardzanie nawierzchni dróg, 

zamiatanie ulic na mokro (zmniejszenie pylenia). Ponadto Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Pińczowie w 2018 roku przeprowadziło 

modernizację zewnętrznej instalacji odbiorczej,  długość zmodernizowanej sieci 

ciepłowniczej: 

- 0,78 km centralnego ogrzewania; 

- 0,78 km ciepłej wody użytkowej. 

W ramach tego działania została również zmodernizowana kotłownia oraz 

zlikwidowano kotłownię lokalną w budynku Przedszkola Nr 1 i zastąpioną ją 

przyłączem do sieci ciepłowniczej doprowadzającym ciepło z kotłowni 

zlokalizowanej w budynku przy ul. Nowy Świat 12 . 

 

 Bardzo ważna dla mieszkańców Gminy jest także gazyfikacja - wg danych 

uzyskanych z Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy  

w Kielcach na dzień 31.12.2018 r. na terenie miasta Pińczowa było 266 przyłączy 

gazowych w tym 210 do budynków mieszkalnych. Na pozostałej części gminy 

wykonano 24 przyłącza w tym 23 do budynków jednorodzinnych. Dla porównania - 

na koniec 2016r. były 172 przyłącza do budynków mieszkalnych i 54 do innych.  
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 W ubiegłym roku Rada Miejska w Pińczowie uchwaliła Regulamin 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 i tak, 

udzielono 12 dotacji na kwotę 30.000 zł. 

 

 W zakresie gospodarki wodno – ściekowej następuje stopniowa poprawa - 

długość sieci kanalizacji sanitarnej  wg stanu na 31.12.2018 r. to 50,6 km, natomiast 

sieci wodociągowej wynosi 219,6km. Na terenach, na których z różnych względów 

budowa kanalizacji jest nieuzasadniona, zostały wybudowane 363 przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. Według danych Wodociągów Pińczowskich sp. z o.o. do 

gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacyjnej wykonanych jest 

obecnie 1530 przyłączy (w tym zabudowa wielorodzinna). 

Z kanalizacji mogą korzystać mieszkańcy Pińczowa, Skrzypiowa, Pasturki, Koperni 

i Skowronna Dolnego.  

W 2018 roku Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o. w Pińczowie rozpoczęły 

modernizację oczyszczalni ścieków w ramach projektu: „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów” za kwotę brutto 

26355442,58zł. 

Dofinasowanie netto wyniosło 13403174,51 zł, gminy przeznaczyła środki 

pieniężne w wysokości 4000000,00 zł, pozostała kwota została pokryta ze środków 

własnych spółki. Spółka odzyskuje VAT w wysokości 4891010,89 zł. 

Zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni obejmuje: 

1.  Budowę: 

- budynku stacji krat, separacji skratek i piasku, zespolony z piaskownikami 

podłużnymi napowietrzanymi wraz z instalacją dezodoryzacji powietrza, 

- komory defosfatacji (szt. 2). 

2. Przebudowę obiektów, powstałych w wyniku adaptacji istniejących urządzeń: 

- zbiornik retencyjny, uśredniający - wykonany zostanie na bazie drugiego zespołu 

istniejących osadników Imhoffa; 

- komory tlenowej stabilizacji osadu (szt. 2) - wykonane zostaną na bazie 

istniejących otwartych basenów fermentacyjnych. 
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3. Remont poniższych obiektów: 

- punkt zlewny ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym; 

- pompownia główna ścieków (1°), 

- osadniki wstępne - pierwszy zespół osadników Imhoffa; 

- komory denitryfikacji (szt. 2), 

- komory nitryfikacji (szt. 2) - przebudowa kosmetyczna istniejących komór 

nitryfikacji; 

- osadniki wtórne radialne (szt. 2), 

- punkty dozowania koagulantu P1X / PAX, 

- złoże biologiczne - czynne (szt. 1) wraz z osadnikiem o przepływie pionowym 

(funkcja awaryjna), 

- pompownia ścieków (2°) przy złożach biologicznych [funkcja awaryjna), 

- budynek stacji mechanicznego odwadniania osadów, 

- wiata składu osadu odwodnionego. 

 

4. Rozbiórkę i likwidację następujących obiektów: 

- istniejące piaskowniki wraz z kratami, 

- istniejące, nieczynne złoże biologiczne (szt. 1), 

- istniejący, nieczynny budynek z oddzielaczem części pływających z osadników 

Imhoffa, 

- istniejący, nieczynny budynek transformatora. 

5. Ograniczenie emisii zapachowej na obiektach najbardziej uciążliwych 

następującymi rozwiązaniami: 

- punkt zlewny ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym - rozwiązanie 

kosmetyczne stanowiska podjazdu taboru asenizacyjnego, które zmniejszy 

uciążliwość zapachową, 

- budynek stacji krat, separacji skratek i piasku - dezodoryzacja powietrza 

wentylowanego na biofiltrach; zabudowa piaskowników przykryciem, 

- pompownia główna ścieków (1°) - uciążliwość zapachowa zmniejszy się poprzez 

charakter bezskratkowy pompowni, wprowadzenie procesów świeżowodnych  

w oczyszczalni i przykrycie części otwartej zbiornika czerpalnego płytą żelbetową, 

- osadniki wstępne Imhoffa - zabudowa przykryciem, 

- zbiornik retencyjny - przykrycie zbiornika płytą żelbetową, 
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- komory defosfatacji biologicznej - przykrycie zbiorników płytami żelbetowymi, 

- komory tlenowej stabilizacji osadu - uciążliwość zapachowa osadu znacznie 

zmniejszy się poprzez wprowadzenie pełnej stabilizacji tlenowej osadu, 

- budynek stacji mechanicznego odwadniania osadów - uciążliwość zapachowa 

osadu zmniejszy się poprzez pełną stabilizację tlenową osadu i higienizację osadu 

wapnem, 

- magazyn osadu odwodnionego - uciążliwość zapachowa osadu zmniejszy się 

poprzez pełną stabilizację tlenową osadu i higienizację osadu wapnem. 

 

 W 2018 roku rozbudowano sieć wodociągową w miejscowościach Pasturka  

i Podłęże o łącznej długości ok. 800m, jak również dokonano wymiany istniejącej 

sieci wodociągowej w ulicy H. Kołłątaja i ulicy Langiewicza o długości 294mb . 

 Wody opadowe i roztopowe z terenu Pińczowa odprowadzane są przez 8 km 

siecią kanalizacji deszczowej. 

 

 Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem jest gospodarka odpadami. W 2018 

r. łączna masa odebranych odpadów komunalnych  wyniosła 3 634,230 Mg. Zbiórka 

odpadów komunalnych prowadzona jest w sposób selektywny. Zbiórką objęte są 

nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców, natomiast  

z pozostałych nieruchomości ich właściciele podpisują umowy na odbiór odpadów 

w trybie indywidualnym z podmiotami, które na terenie Gminy Pińczów mogą 

prowadzić w tym zakresie działalność. Na terenie Gminy funkcjonuje jeden Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jest prowadzony przez Wodociągi 

Pińczowskie sp. z o.o.. W PSZOK przyjmowane są następujące odpady: papier  

i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, 

biodegradowalne, zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie  

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. 

 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. 
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jawna ul. Żyzna 11L, 42-202 Częstochowa. Wymaga ono przeprowadzenia 

kosztownej rekultywacji, na co jest opracowana dokumentacja techniczna. 

W 2018 roku brak było sygnałów nt. niewłaściwego wykorzystania powierzchni 

ziemi. Zdarzają się natomiast przypadki lokalizowania tzw. dzikich wysypisk śmieci. 

Są to zwykle zdarzenia na stosunkowo niewielkich powierzchniach, które są 

likwidowane w miarę posiadanych środków.  

Gmina Pińczów realizuje program dofinansowywania transportu  

i utylizacji wyrobów zawierających azbest. W roku 2018 usunięto  

z terenu Gminy 71,5 Mg wyrobów zawierających azbest. Program ten od ubiegłego 

roku jest realizowany z dofinansowaniem pochodzącym ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Kielcach, które wyniosło 9 459,45zł. 

Dodatkowo,  Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach, realizował projekt LIFE13 NAT/PL/000038 pn. 

„Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”. Sam projekt zakończył się 

w 2018  roku, ale wypasający owce są zobowiązani do kontynuowania wypasu. 

Ochrona czynna siedlisk jest realizowana, m.in. na działkach stanowiących 

własność Gminy Pińczów. Do wypasu używane są owce czarnogłówki i kozy. 

Ponadto w ramach tego projektu wykonane zostały   

w Pińczowie i Skowronnie Dolnym dwie wiaty widokowe oraz parking przy  

ul. Zachodniej. 

W 2018r. Gmina Pińczów uczestniczyła w akcjach „Dzień Ziemi”  

i „Sprzątanie Świata - Polska”. W ramach tych akcji zwykle młodzi ludzi porządkują 

tereny publicznie dostępne, które nie są objęte regularnym oczyszczaniem. 

 

6.2  Gospodarka odpadami komunalnymi  

 
Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pińczów 

odbywało się na podstawie rozwiązań organizacyjnych i technicznych określonych 

w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Pińczów, przyjętym uchwałą Nr XXXI/274/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 

26 kwietnia 2017 r. oraz innymi aktami prawa miejscowego. 
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 W 2018 roku w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wpisanych było 9 podmiotów. 

Wykaz podmiotów znajduje się na stronie www.pinczow.com.pl w zakładce 

gospodarka odpadami. 

    

 W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina 

Pińczów odbiera odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych 

zlokalizowanych na terenie gminy. Właściciele tych nieruchomości mają możliwość 

pozbywania się każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych, zbieranych  

w sposób selektywny lub zmieszany.  

 Mieszkańcy gminy mogą pozbywać się, w ramach ponoszonej opłaty, 

odpadów takich frakcji jak niebezpieczne, elektryczno – elektroniczne, 

wielkogabarytowe, opony wystawiając je w wyznaczonym terminie w miejscach 

gromadzenia odpadów, przed posesje lub dostarczając je we własnym zakresie do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się 

w Pińczowie przy ul. Słabskiej 13 prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w likwidacji (I półrocze 2018 r.) . W II półroczu 

utrzymanie  PSZOK-u powierzone zostało „Wodociągom Pińczowskim Sp. z o.o.  

w Pińczowie. 

 Odpady frakcji remontowo – budowlanej, poza limitem określonym uchwałą  

Nr XXII/177/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 czerwca 2016 r., właściciele 

nieruchomości przekazują na własny koszt,  zamawiając usługę odbioru  

i zagospodarowania tych odpadów bądź dostarczenia ich do Punktu własnym 

transportem i poniesieniem opłaty za ich zagospodarowanie. 

 Przeterminowane leki właściciele nieruchomości oddają do specjalnych 

pojemników ustawionych w aptekach na terenie miasta Pińczowa. 

 Odbiór odpadów z terenu gminy odbywa się zgodnie z ustalonym 

harmonogramem zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. 

 W drodze zamówienia publicznego wyłoniono firmy świadczące usługi  

w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych   

1) z terenu miasta Pińczowa: EKOM Maciejczyk Sp. J., ul. Zakładowa 29,  

26 - 052 Nowiny, 

http://www.pinczow.com.pl/
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2)  z miejscowości wiejskich: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w likwidacji w Pińczowie przy ul. Słabskiej 13  

(I półrocze 2018 r.), II półrocze  „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o.  

w Pińczowie. 

 

W roku 2018 cały strumień zmieszanych odpadów komunalnych był 

przekazywany do przetworzenia do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Rzędowie.  

 Nadzór nad realizacją usługi odbioru odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie Gminy Pińczów 

sprawuje Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem. 

Z nieruchomości niezamieszkałych usługa odbioru odpadów komunalnych 

realizowana jest na podstawie umów cywilno – prawnych. 

                                 

W roku 2018 koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, 

recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych, w tym koszty związane 

 z funkcjonowaniem PSZOK i obsługą administracyjną wynosiły 1 577 072,64 zł. 

 

Zgodnie z art.3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są 

zobowiązane osiągnąć do 31 grudnia 2020 r. założone poziomy recyklingu 

 i przygotowania do ponownego użycia dla: 

- papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo, 

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne  

w wysokości co najmniej 70% wagowo. 

 

 Założone i osiągnięte przez Gminę Pińczów w 2018 r. poziomy recyklingu dla 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przestawiono w tabeli Nr 1, a dla 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych w tabeli Nr 2.  
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Tabela 1 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, 

metali tworzyw sztucznych i szkła 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła [%] 

lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Wymagany do 
osiągnięcia 

poziom 
12 14 16 18 20 30 

Poziom 
osiągnięty przez 

Gminę 
33,08 34,70 60,07 61,63 50,81 87,04 

 

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła [%] 
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Tabela 2 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

 i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  
i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] 

lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Wymagany do 
osiągnięcia poziom 

36 38 40 42 45 50 

Poziom osiągnięty 
przez Gminę 

100 100 100 85,06 71,76 102 

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] 

 

 

 

Zgodnie z art.3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem 

gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania: 

▪ Do dnia 16 lipca 2013 r.  do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, 
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▪ Do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w stosunku do masy odpadów ulegających biodegradacji, 

wytworzona w 1995 r., których ilość w Gminie Pińczów wynosiła 2 441,19Mg 

 

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania 

zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.  

w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ograniczenia masy 

tych odpadów oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.  

w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji. Założone dla kolejnych lat i osiągnięte przez Gminę 

Pińczów w 2018 r. poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania przedstawiono  

w tabeli Nr 3. 

 

Tabela 3 Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania [%] 

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania [%] 

lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Wymagany do 

osiągnięcia poziom 
50 50 50 45 45 40 

Poziom osiągnięty 

przez Gminę 
45,13 45,25 21,67 0,00 9,25 3,67 

 

 

Gmina Pińczów systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęła 

nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców. W zakresie gospodarowania 

zmieszanymi odpadami komunalnymi, zielonymi i pozostałościami z sortowania 

Gmina Pińczów w roku 2018 prowadziła system gospodarowania odpadami 
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zgodnie z wytycznymi ujętymi w Wojewódzkim  Planie Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Świętokrzyskiego. Moc przerobowa Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie była wystarczająca do 

zagospodarowania całego strumienia odpadów odebranych w roku 2018 z terenu 

Gminy Pińczów. 

 

7. SPÓŁKI KOMUNALNE 

 

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. 

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, 
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- 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, 

Zatrudnienie w Spółce  na koniec roku 2018 wynosiło 56 osób. 

 

DANE SPRAWOZDAWCZO-INFORMACYJNE ZA 2018r. 

1. Zarząd Spółki. 

W okresie od 01.01 do  31.12. 2018 roku  Zarząd Spółki Wodociągi  Pińczowskie 

pracował w składzie jednoosobowym, funkcję tę pełnił: 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.   

  2. Rada Nadzorcza. 

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku w skład rady nadzorczej wchodziły 

następujące osoby: 

1) Rafał Gwiaździński – przewodniczący rady nadzorczej 

2) Krzysztofa Kobierska –z-ca przewodniczącego rady nadzorczej 

3) Guzik Anna- sekretarz rady nadzorczej 
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4) Andrzej Wilk- członek rady nadzorczej 

Rada została powołana  na  lata 2017-2020 uchwałą Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 czerwca 2017 r.  

3.  Organizacyjnie w Spółce funkcjonowały w roku obrotowym następujące działy: 

1) Dział Techniczny 

2) Dział Energetyczny 

3) Dział Księgowości 

4) Dział Inwestycji i Ochrony Środowiska 

5) Dział Administracji 

6) od 01.07.2018 r. Dział Komunalny 

 

4. Decyzje proceduralno-prawne podjęte w 2018r. 

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

i par. 13 umowy spółki - w dniu  21 czerwca 2018 r. odbyło się Zwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników, które podjęło następujące uchwały:  

- nr 1/06/2018 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu za rok obrotowy 

2017 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 r.,  

- nr 2/06/2018 - w sprawie podziału wyniku finansowego za 2017 r., 

- nr 3/06/2018 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2017 r., 

- nr 4/06/2018 - w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2017 r. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - Zarząd złożył 27 czerwca 2018 r. do KRS 

następujące dokumenty:  

-   bilans i rachunek wyników za 2017 r., 

- informację o podjętych przez Zgromadzenie Wspólników uchwałach w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r., podziału zysku 

wypracowanego  

w 2017r.  

 

Zgłoszenie dokumentów finansowych zostało zarejestrowane do KRS 

identyfikatorem 130419 w dniu 27.06.2018 r. 
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Zarząd  podjął  w 2018 roku 7 uchwał: 

▪ 1/03/2018 w sprawie stawek pracy sprzętu i świadczonych usług 

▪ 1/05/2018- w sprawie ustalenia cen ścieków dowożonych 

▪ 1/06/2018 - w sprawie wprowadzenia nowego schematu organizacyjnego  

w Spółce 

▪ 2/06/2018 - w sprawie zmiany stawek opłaty eksploatacyjnej za korzystanie  

z obiektów i urządzeń zlokalizowanych na targowiskach 

▪ 3/06/2018 w sprawie cennika świadczonych usług związanych z odbiorem 

odpadów komunalnych od przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Pińczów 

▪ 1/10/2018 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 

▪ 1/12/2018 - w sprawie zmiany stawek opłaty eksploatacyjnej za korzystanie  

z obiektów i urządzeń zlokalizowanych na targowiskach 

Rada Miejska w Pińczowie uchwałą NR XLV/392/2018 r. wyraziła zgodę na 

rozwiązanie PGKiM Sp. z o.o. w związku z rozwiązaniem spółki w uzasadnieniu 

uchwały j/w przekazała Spółce Wodociągi Pińczowskie części zadań dot. 

gospodarki odpadami komunalnymi.  

5. Wielkość kapitału podstawowego i jego struktura. 

Kapitał podstawowy Spółki na 31.12.2018 roku wynosi  24 801 000 zł., obejmował  

24 801 udziałów po 1 000 PLN. 

 

Lista udziałowców / akcjonariuszy na dzień 31.12.2018 r. 

L.p. 
Nazwisko i imię wspólnika/akcjonariusza  

(nazwa firmy) - alfabetycznie 
Ilość 

udziałów 

Struktura 
% 
 

1 2 3 4 

1.  Gmina Pińczów 24 801 100 
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Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki 

Podstawowe dane o działalności Spółki. 

 

Lp Rodzaj (grupa) przychodów 
Rok obrotowy 

zł 
Struktu
ra % 

1 2 3 4 

1 Pobór i oczyszczanie ścieków 3 057 633 45 

2 Dostawa wody 2 653 297 39 

3 Działalność komunalna 1 019 880 15 

4 Usługi 93 281 1 

Razem 6 824 091 100,0 

 

Udział % z działalności wodociągowo-kanalizacyjnej do działalności komunalnej 

(mając na uwadze działalność komunalną tylko w drugim półroczu) przedstawia się 

następująco: 

- 15 % stanowi działalność komunalna; 

-  84 % 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 jako podwykonawca. 

 

Za rok obrotowy 2018 Spółka uzyskała dodatni wynik finansowy  

w kwocie 1 755,82 zł netto.   

Wynik finansowy za rok 2018 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające 

na rzecz Spółki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie                    

z zasadami współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny 

 

Działalność inwestycyjno-remontowa za 2018 r. 

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.  
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Na chwilę obecną trwają zaawansowane prace przy: 

-  budowie budynku mechanicznego oczyszczania ścieków tj. budynku krat                             

i piaskowników. Ukończono prace związane z budową konstrukcji żelbetonowych                     

i ich zabezpieczeniu przeciwwilgociowym. Zakończono roboty murarskie ścian 

budynku, wykonano dach, elewację (bez warstwy koloru),  zamontowano stolarkę 

drzwiową i okienną, rozpoczęto montaż urządzeń technologicznych: kraty ręcznej                      

i mechanicznych zgrzebłowych oraz separatorów piasku. Zamontowano pompy 

pulpy piaskowej i zespół dmuchaw do napowietrzania piaskownika. Przystąpiono 

do prac glazurniczych ścian i posadzek budynku. 

-  dokonano rozbiórki części obiektów przeznaczonych do wyburzenia tj. złoże 

biologiczne, budynek stacji transformatorowej oraz budynek oddzielacza części 

pływających przy osadnikach Imhoffa.  

- przeprowadzono renowację ścian wewnętrznych i zewnętrznych reaktora 

wielofunkcyjnego. Zamontowano wszystkie urządzenia związane z technologią 

oczyszczania ścieków tj. pompy, mieszadła, system napowietrzania 

drobnopęcherzykowego, zgarniacz radialny oraz elementy systemu AKPiA. 

-  przeprowadzono renowację jednej komory tlenowej stabilizacji osadu ściekowego.  

Zamontowano system napowietrzania osadu, mieszadła oraz AKPiA. 

- rozpoczęto prace związane z wymianą instalacji elektrycznych oraz wodno-

kanalizacyjnych w połączeniach między-obiektowych. 

-   dokonano renowacji złoża biologicznego wraz z osadnikiem po złożu, 

-   prowadzone są również prace związane z budową systemu AKPiA, 

- przystąpiono do renowacji osadnika wstępnego Imhoffa wraz z instalacjami 

technologicznymi wokół osadnika.  

Stworzenie komputerowego systemu informacji geodezyjnej GIS. 

W wyniku postępowania przetargowego umowa na wdrożenie systemu 

informatycznego do prowadzenia ewidencji oraz zarządzania siecią                                   

wodno-kanalizacyjną została zawarta w dniu 14.05.2018 z firmą ESRI Polska                     

Sp z o.o. na kwotę  257 439,00 zł brutto. Wykonawca umowy dostarczył niezbędny 

sprzęt na którym zostało zainstalowane oprogramowanie, które w przyszłości 

będzie użytkowane przez Spółkę. Prace wdrożeniowe zaplanowano na kilka 

etapów. W chwili obecnej trwa procedura zasilania bazy danych informacjami 

niezbędnymi do uruchomienia systemu. Rozpoczęto prace związane ze 
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zintegrowaniem systemu GIS z obecnym systemem ZSI Unisoft.  Umowny termin 

zakończenia prac  to 30.06.2019r. 

Rozbudowa  sieci wodociągowej w miejscowości Pasturka. 

Inwestycja zrealizowana przez pracowników Spółki. Wybudowano odcinek ok 

130mb sieci wodociągowej DN90.  

 Modernizacja ujęcia wody w Aleksandrowie. 

W ramach inwestycji wykonano nowe przyłącze elektryczne do studni głębinowych. 

Planowany jest również remont i rozbudowa ogrodzenia ujęcia. 

Budowa systemu monitoringu pracy pompowni ścieków oraz ujęć wód.  

W ramach inwestycji wykonano system monitoringu sieciowych pompowni ścieków 

w miejscowości Kopernia, Skowronno Dolne, ul. 3 Maja, ul. Łąkowa  

w Pińczowie  oraz zbiornika wody pitnej przy ul. Nowowiejskiej w Pińczowie. 

Wykonano również monitoring ujęć wód   w Młodzawach, Byczowie  

i Aleksandrowie. 

Rozbudowa  sieci wodociągowej w miejscowości Podłęże. 

Inwestycja zrealizowana przez pracowników Spółki. W ramach przedmiotowej 

inwestycji wykonano  około 655mb sieci wodociągowej  PE DN110.  

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kołłątaja w Pińczowie. 

Inwestycja zrealizowana przez pracowników Spółki. W ramach przedmiotowej 

inwestycji wykonano  około 220mb sieci wodociągowej  PE DN110.  

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Langiewicza w Pińczowie. 

Inwestycja realizowana przez pracowników Spółki. W ramach przedmiotowej 

inwestycji wykonano  około 74mb sieci wodociągowej  PE DN110. 

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 
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potrzeby zaopatrzenia sieci wodociągowej oraz ilości odprowadzanych ścieków  

z oczyszczalni w Gackach i Pińczowie.  

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 

Uwzględniając powyższe Zarząd ocenia, że kontynuacja działalności Spółki                           

w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym nie jest zagrożona. 

Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia po roku obrotowym, które miałyby wpływ                            

na działanie Spółki. 

 

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 53 osoby a struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2018 przedstawia 

się: 

-     zarząd                                                                                          1 osoba 

-     pracownicy stacji diagnostycznej i serwisu opon                       2 osoby 

-     pracownicy ciepłownictwa                                                            33 osoby 

-     pracownicy administracyjni                                                     17  osób 

       Razem                                                                                           53 osoby 
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Księgowość  

1. 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. 

2. Dane ujęte w sprawozdaniu wynikają z zapisów w księgach, które                            

są powiązane z dokumentami źródłowymi.                                                                                   

3.  W roku podatkowym nie zmieniono zasad ustalenia wartości aktywów               

       i pasywów. Księgi rachunkowe prowadzone są na komputerze. 

4.  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 Spółki 

Na wykazany stan majątku obrotowego na dzień 31.12.2018 w kwocie 

3.287.749,34 złotych składają się: 

1 Stan zapasów  1.059.259,19 

 - wartość materiałów ogółem 1.041.659,19  

 -towary- świadectwa efektywności  

energet. 
17.600,00 

 

2 Wartość złomu 0,00 

3 Półfabrykaty na składzie  0,00 

4 Wartość robót nie zakończonych  0,00 

5 Należności z tytułu dostaw i usług  891.444,26 

 - należności ogółem 890.664,26  

 - inne 0,00 

  - z tytułu podatków(nadpłaty CIT 

,VAT) 
780,00 

6 Pozostałe należności  0,00 

 - stan znaczków pocztowych 0,00  

 -  rozrachunki z pracownikami 0,00 
 

- koszty wyłożone (energia, woda) 0,00 

7 Środki pieniężne  1.277.454,19 

 - stan gotówki w kasie 3.093,52  

 - środki obrotowe na rachunku 

bankowym 
245.011,96  

 - środki r-ku oprocentowanym 1.007.383,58  

8 Rozliczenia międzyokresowe  59.591,70 
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P a s y w a 

Wykazana kwota zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2018 stanowi 

sumę zobowiązań: 2.240.361,75 złotych 

1. Zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i 

usług 
 1 152 646,90 

2. Inne zobowiązania finansowe- pożyczka 

WFOŚ 
 325.428,00 

3. Zobowiązania z tytułu podatków i 

ubezpieczeń społecznych 
 241.646,95 

 - ochrona środowiska 50.595,00  

 - podatek dochodowy od wynagrodzeń 

deklaracja PIT za mc grudzień 

 

31.715,00 
 

 - podatek VAT deklaracja za 12/2018 16.652,00 
 

 - podatek akcyzowy 2.027,00 

 - składki na rzecz ZUS deklaracja za mc 12 140.231,95  

 - PFRON za mc 12/18 426,00  

3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 

wynagrodzenie za mc grudzień wypłacone w 

m-cu styczniu 2019 

 97.629,65 

4.  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe  404.760,12 

 - potrącone wkłady i raty pożyczek z KZP z 

wynagrodzeń za mc grudzień  
16.142,60  

 -skł. członkowskie Związków Zawodowych 149,50  

 - potrącone składki na rzecz PZU 2.640,00  

 - zabezpieczenie wykonania umowy 140.656,65  

 - kaucja zwrotna za kartę do myjni 260,00  

 - rozrachunki z lokatorami 21.900,07  

 - zobowiązania z tyt .zakupu środków 

trwałych 
223.011,30  

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  18.250,13 

 

 

 

 

 



69 

 

Koszty rodzajowe 

 

Koszty działalności operacyjnej Wartość 

1. Amortyzacja  686.189,67 

2. Zużycie materiałów  2.309.394,31 

 - materiały produkcyjne 2.094.105,49  

 - materiały biurowe, druki 18.631,17  

 - materiały gospodarcze 10.970,99  

 - periodyki, prasa, książki 4.868,48  

 - wyposażenie 70.745,23  

 - zużycie paliwa 25.232,95  

 - opony, części do aut 12.881,71  

 - materiały bezpośrednio do remontów 59.199,44  

 -chemia na myjnię samochodową 12.758,85  

3.  Energia   417.797,40 

 - w tym energia elektryczna 216.354,80  

 - pobrana woda i c.o. 28.823,20  

 - gaz 172.619,40  

4. Usługi bankowe  6.620,10 

5 Usługi transportowe   8.447,98 

6. Usługi remontowe  10.803,00 

7. Inne usługi obce  256.594,85 

 -  usługi telekomunikacyjne, pocztowe 18.565,21  

 -  usługi informatyczne 22.633,26  

 -  usługi komunalne 1.813,14  

 - usługi prawne i RODO        

45.200,00 

 

 - przeglądy, konserwacje, 42.647,52  

 - czynsze i dzierżawy, leasing 99.502,26  

 - usługi pozostałe 1.592,46  

 - ochrona mienia 6.120,00  

 - ekspertyzy, audyty 15.140,00  

 - badania laboratoryjne 1.981,00  
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Koszty działalności operacyjnej Wartość 

8. Wynagrodzenia  2.580.258,19 

 - wynagrodzenie za pracę 2.297.864,80  

 - wynagrodzenie za czas choroby 12.936,71  

 - odprawy 17.985,00  

 - nagrody jubileuszowe 31.800,00  

 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, 

inne 

181.888,80  

 - Rada Nadzorcza 37.537,08  

9. Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 

 608.022,04 

 - świadczenia na rzecz pracowników 128.268,19  

 - składki ZUS 479.753,85  

11. Podatki i opłaty  220.825,56 

 - wieczyste użytkowanie 1.419,80  

 - ochrona środowiska 65.971,00  

 - opłaty pozostałe, akcyza 16.267,76  

 -pod .od nieruchomości 137.167,00  

13.  Podróże służbowe  3.664,44 

14. Koszty reprezentacji i reklamy  14.991,73 

15. Pozostałe – ubezpieczenia rzeczowe  26.311,16 

Razem koszty rodzajowe 
  

7.149.920,43 
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Struktura osiągniętego wyniku na działalności za rok 2018 

 

 

Lp 

 

Rodzaj działalności 

Uzyskane 

przychody 

Koszt własny 

przychodów 

Wynik 

+ zysk 

- strata 

1. Wydział ciepłownictwa 6.072.312,59 6.626.390,19 - 554.077,96 

2. Usługi diagnostyczne 429.148,74 275.717,78 + 153.430,96 

3. Myjnia bezdotykowa 66.247,83 116.187,44 - 49.939,61 

4. Zarządzanie nieruchomościami 235.213,66 127.911,87 + 107.301,79 

 Razem usługi podstawowe 6.802.922,82 7.146.207,28 -343.284,46 

4. Najem i dzierżawa 12.711,04 3.713,15 +8.997,89 

 Razem działalność usługowo -

produkcyjna 

 

6.815.633,86 

 

 

7.149.920,43 

 

 

-334.286,57 

 

5. Sprzedaż materiałów 1.811.618,36 1.549.317,69 + 262.300,67 

6. Pozostałe operacyjne 27.208,48 77.398,70 - 50.190,22 

8. Operacje finansowe 171.221,14 11.226,58 +159.994,56 

 Zmiana stanu produktów 0 0 0 

 

Ogółem wynik brutto  

 

8.825.681,84 

 

8.787.863,40 

 

37.818,44 
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8.JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

 

8.1 Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie 

 

                  Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie, jest Samorządową 

Instytucją Kultury wpisaną do Rejestru Instytucji  Kultury prowadzonego przez Organizatora 

pod Nr 4. 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 2018 rok została określona kwota dotacji podmiotowej dla Pińczowskiego 

Samorządowego Centrum Kultury w wysokości 1 394 800,00 zł (słownie: jeden milion  

trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset  złotych).  

 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku PSCK w Pińczowie otrzymało 

100% dotacji podmiotowej w wysokości 1 394 800,00 zł  co stanowi 69,67 % przychodów 

ogółem. Przychody ze sprzedaży usług własnych wynoszą 264 776,16 zł co stanowi 13,23 

% wszystkich przychodów. Natomiast przychody finansowe wyniosły 1 229,77 co stanowi 

0,06% wszystkich przychodów. Pozostałe przychody wykonane to 101 309,23 zł co stanowi 

5,06 % przychodów ogółem. Pozostałe przychody w kwocie 239 760,30 zł stanowią 11,98 

% 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). Po zmianie ustawy wartość początkowa niezamortyzowanej części środków 

trwałych podlegających amortyzacji, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych  

z dotacji celowej podlega przeksięgowaniu z funduszu instytucji kultury na rozliczenia 

międzyokresowe przychodów. Odpis amortyzacyjny od przeniesionych na rozliczenia 

międzyokresowe przychodów, środków trwałych zmniejsza stopniowo te rozliczenia 

międzyokresowe  a zwiększa pozostałe przychody operacyjne.  

Łączne przychody Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w okresie 

sprawozdawczym wyniosły 2 001 875,46 zł  

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym poniosło koszty                

w wysokości 1 962 696,97 zł. 

 

 



73 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE: 

1. Amortyzacja      265 392,49 

 

2. Zakup materiałów i energii     292 590,96 

     w tym: 

• opał                  5 344,61 

• zakup materiałów i wyposażenia    158 401,31 

• energia      128 845,04 

 

3. Usługi obce                 297 299,75 

w  tym: 

• remonty i konserwacja      40 961,91 

• telefoniczne i pocztowe        8 002,96 

• usługi komunalne         4 734,35 

• imprezy kulturalne                           161 345,58 

• wynajem pomieszczeń w Szarbkowie    24 552,00 

• pozostałe usługi        57 702,95 

 

4. Podatki i opłaty                  82 653,25 

 

5. Wynagrodzenia               801 452,37 

w tym: 

• osobowe                722 708,38 

• pozostałe                  78 743,99 

 

6. Ubez. Społ. i inne świadczenia           169 857,93 

 tym: 

• skł. na ubezpieczenie społeczne         125 428,72 

• składki na Fundusz Pracy                     13 198,31 

• świadczenie urlopowe                       21 934,69 

• pozostałe (św. BHP, szkolenia)              9 296,21 

 

7. Pozostałe koszty                             37 350,14 

w tym: 

• podróże służbowe           587,60 
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• opłaty ZAIKS       10 394,82 

• ubezpieczenie mienia                              4 269,00  

• pozostałe                                               22 098,72 

 

8. Pozostałe koszty operacyjne       15 990,08 

9. Koszty finansowe                    110,00 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku dokonano oceny należności i zobowiązań: 

Należności wynoszą  238 065,32 złotych, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem o stanie 

należności Rb-N 

Na należności składają się : 

- depozyty na żądanie  -    233 328,71 

- należności wymagalne -        774,80 

- pozostałe należności -         3 961,81 

 

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług nie występują zgodnie               

z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań Rb-Z. 

 

 8.2. Muzeum Regionalne w Pińczowie 

            Muzeum Regionalne w Pińczowie jest Samorządową Instytucją Kultury wpisaną do 

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

na mocy uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XVIII/155/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Posiada NIP 662-172-43-29  i  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 2018 rok ustalono kwotę dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego                      

w wysokości 310 800,00 złotych słownie: trzysta dziesięć tysięcy osiemset złotych. Plan 

oraz wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2018 roku Muzeum Regionalnego   

w Pińczowie kształtuje się następująco: 
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Poz Wyszczególnienie 
Plan na 2018 rok 

po zmianach 
wykonanie 06/2018 

I  Przychody 360 800,00    175 867,64    

  w tym:     

1.1 dotacja podmiotowa z budżetu 310 800,00    152 100,00    

1.2 przychody ze sprzedaży usług własnych 40 000,00    23 714,62    

1.3 wpływy z różnych przychodów 10 000,00    53,02    

II Koszty ogółem 361 800,00    143 638,94    

  w tym:     

2.1 Amortyzacja 1 000,00    0,00    

2.2 zakup zabytków i książek z przychodów 

własnych 
2 500,00    0,00    

2.3 Materiały i energia 29 000,00    8 633,28    

  w tym:     

2.3.1 zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00    7 358,24    

2.3.2 energia 3 000,00    1 275,04    

        

2.4 usługi obce 15 500,00    5 308,68    

  w tym:     

2.4.1 usługi telefoniczne i pocztowe 3 800,00    2 023,58    

2.4.2 usługi komunalne 3 800,00    900,00    

2.4.3 imprezy kulturalne  3 500,00    600,00    

2.4.4 wystawy czasowe 300,00    0,00    

2.4.5 pozostałe usługi  4 100,00    1 785,10    

2.5 podatki i opłaty 50,00    30,00    

2.6 wynagrodzenia 256 300,00    103 422,79    

  w tym:     

2.6.1 osobowe 254 300,00    102 052,79    

2.6.2 pozostałe 2 000,00    1 370,00    

2.7 

ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 56 450,00    23 687,41    

  w tym:     

2.7.1 składki na ubezpieczenie społeczne 42 500,00    18 313,35    
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2.7.2 składki na FP 5 700,00    1 628,43    

2.7.3 świadczenie urlopowe 6 250,00    3 260,57    

2.7.4 pozostałe ( św. BHP,szkolenia, ochrona 

zdrowia) 

2 000,00    485,06    

2.8 pozostałe koszty rodzajowe 3 500,00    2 556,78    

2.8.1 podróże służbowe 500,00    292,50    

2.8.2 pozostałe 3 000,00    2 264,28    

III Wyniki Finansowy (poz. I -  poz.II) -1 000,00    32 228,70    

IV 
Średnioroczna liczba zatrudnionych                              

( w przeliczeniu na pełne etaty) 
5,25    5,25    

 

 

 

           Na dzień 30 czerwca 2018 roku dokonano oceny należności i zobowiązań. 

Należności wynoszą: 35 992,45 zł  zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-N. Na które 

składają się: 

- depozyty na żądanie  -   34 812,45 

- gotówka                     -        400,00 

- pozostałe należności  -        360,00 

- należności wymagalne -     420,00 

Zobowiązania wymagalne nie występują, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem  

Rb-Z. 

 

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. 

            Na 2018 rok została określona  kwota dotacji podmiotowej dla Miejskiej  

i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie w wysokości 917 208,00 złotych (słownie: 

dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście osiem złotych) co stanowi 91,65 % wszystkich 
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przychodów. Przychody ze sprzedaży usług własnych przez MiGBP w Pińczowie wyniosły           

1 083,40 zł co stanowi 0,11 % przychodów ogółem. Pozostałe przychody w kwocie 

82 413,14 zł stanowią 8,24 % wszystkich przychodów i zawierają one środki Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w kwocie 13 377,00 zł 

oraz remont i przebudowę budynku Biblioteki w Pińczowie w kwocie 49 360,00 zł. 

           Łączne przychody Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 1 000 704,54 zł.  

W okresie sprawozdawczym Miejska i Gminna biblioteka Publiczna poniosła koszty                    

w wysokości 999 770,03 zł. 

 

1.           Amortyzacja razem                                            46 462,68 

W tym: 

• Amortyzacja środków trwałych       5 680,68 

• Amortyzacja zakupionych książek                           27 000,00 

• Amortyzacja książek otrzymanych w darze         405,00 

• Amortyzacja książek zakupionych z dot. MKiDN   13 377,00 

  

 

2. Zakup materiałów i energii                            113 101,40 

     w tym: 

• zakup prasy                    8 812,18 

• zakup materiałów i wyposażenia        32 106,48 

• energia                    72 182,74 

 

 

3. Usługi obce                106 163,72 

w  tym: 

• remonty i konserwacja                         66 654,20 

• telefoniczne i pocztowe              11 064,90 

• imprezy kulturalne                 2 476,75 

• utrzymanie Szkoły w Szarbkowie                            17 000,00 

• pozostałe usługi                            8 967,87 

 

4. Podatki i opłaty                       122,30 

 

5. Wynagrodzenia                      583 123,87 
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w tym: 

• osobowe                     579 084,87 

• pozostałe                  4 039,00 

 

6. Ubez. Społ. i inne świadczenia                 128 439,70 

 tym: 

• skł. na ubezpieczenie społeczne                  98 526,28 

• składki na Fundusz Pracy                             5 902,69 

• świadczenie urlopowe                            17 192,09 

• pozostałe (św. BHP, szkolenia)           6 818,64 

 

7. Pozostałe koszty      2 067,36 

w tym: 

• podróże służbowe       434,45 

• pozostałe                                        1 632,91 

8. Pozostałe koszty operacyjne                                   20 289,00 

  

       Na dzień 31 grudnia  2018 roku dokonano oceny należności i zobowiązań.  

Należności wynoszą 36 949,53 złotych, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-N.  

Na które składają się: 

- depozyty na żądanie   35 848,03 

- pozostałe należności    1 101,50                                                                                                   

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

 

W 2018 roku Gmina Pińczów złożyła  cztery wnioski o dofinansowanie inwestycji  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 na które otrzymała dofinansowanie: 

 

1. Działanie  3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych” - projekty parasolowe. 

Nazwa projektu: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym” (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki). 

Wartość projektu ogółem: 4 084 003,50 zł. 

Otrzymana kwota dofinansowania - 2 450 402,10 zł. 

W dniu 29.11.2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót  

z terminem wykonania do 30.11.2019r.  

W ramach tego zadania zostanie zamontowanych 191 kolektorów słonecznych  

i 126 instalacji fotowoltaicznych 

2. Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej”. 

Nazwa projektu: „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację 

oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów”. 

Wartość projektu ogółem: 3 999 346,27 zł. 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 3 399 444,33zł.  

Umowa podpisana z instytucja zarządzającą. 

W ramach tego zadania zostanie wymienionych 2 235 opraw oświetleniowych na 

oprawy LED. 

3. Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”. 

Nazwa projektu: „Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa” - etap II, 

(podzadania: Budowa parkingu i szaletu miejskiego, Przebudowa ulicy Nowy 

Świat. Zagospodarowanie terenu przed dworcem kolejki wąskotorowej wraz  

z przebudową dworca oraz modernizacja torów na odcinku do granicy miasta, 

Rozbudowa i przebudowa strzelnicy sportowej, Przebudowa targowicy miejskiej 

przy ul. Targowej, Monitoring miasta, Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż  
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ul. Republiki Pińczowskiej i ul. Pałęki, Przebudowa i modernizacja dworca PKS - 

budynku oraz parkingu, Zagospodarowanie placu przed budynkiem PSCK na 

cele kulturalno-rekreacyjne, Zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej - 

zadania realizowane przez Powiat Pińczowski). 

Wartość projektu ogółem: 18 472 708,23zł. 

Wnioskowana kwota dofinansowania : 12 105 196,13 zł. 

Wniosek znajduje się na 3 miejscu listy rezerwowej. 

4. Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”.  

Nazwa projektu: „Dziedzictwo naturalne i kulturowe - odnowa zabytków na 

terenie Gminy Pińczów” (Kaplica św. Anny, Drukarnia Ariańska , dworzec PKP  

i torowisko do granic Gminy Pińczów). 

Wartość projektu ogółem 6 822 198,26 zł.  

Wnioskowana kwota dofinansowania: 6 396 092,44 zł. 

Wniosek znajduje się na 5 miejscu listy rezerwowej. 

 

W 2018 roku Gmina Pińczów otrzymała grant w wysokości 56 000,00 zł.  

w ramach projektu „DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT – SZKOLENIA 

KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  

I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, 

działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

 

W ramach otrzymanego grantu Gmina Pińczów zrealizuje w okresie od 01.10.2018r. 

do 01.09.2019r. projekt pn. „Dostępny wirtualny świat – szkolenia komputerowe dla 

mieszkańców Gminy Pińczów”, który będzie obejmował 2 dniowe szkolenia dla 100 

osób w wieku 25-75 lat, w tym dla 25 osób niepełnosprawnych. 

 

Gmina otrzymała dofinansowanie na utworzenie klubu dziecięcego  

w Pińczowie w ramach Programu Maluch+ (z programu Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej)  

 

 

 

mailto:WIRTU@LNY
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Jest to resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

W ramach programu powstanie Klub dziecięcy nr 1 w Pińczowie. Zostanie w nim 

utworzonych 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat. 

Wartość zadania inwestycyjnego 900 000,00 zł w tym dofinansowanie: 720 000,00 

zł, środki własne 180 000,00 zł, oraz otrzymano w ramach tego programu kwotę  

12 000,00zł na funkcjonowanie Klubu dziecięcego 

 

W roku 2018 roku zostały również złożone wnioski o dofinansowanie  

w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury  Drogowej na lata 

2016-2019 

 

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

do ul. 3 Maja - zadanie priorytetowe 

Wnioskowana kwota dotacji - 665.000,00 zł; 

Wkład własny – 665.000,00 zł; 

Całkowity koszt - 1.330.000,00 zł; 

2. Przebudowa ulicy Nowej w Pińczowie – wniosek ponadlimitowy 

Wnioskowana kwota dotacji – 182.000,00 zł; 

Wkład własny – 182.000,00 zł; 

Całkowity koszt –364.000,00 zł 

 

Ponadto uzyskano dofinansowanie i zrealizowano: 

1. Ławka Niepodległości dla Samorządów – kwota inwestycji - 27 700,24 zł  

Kwota dofinansowania (z Ministerstwa Obrony Narodowej) -20 775,18zł  - 75 %  

Wkład własny - 6 925,06 zł, - 25% 

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Podłęże  

(W ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”) 

Kwota dofinansowania 7 200,00 zł – 36% 

Wkład własny 12 800,00 zł – 64% 

3. Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym 

przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki  sektora finansów 

publicznych zadań ustawowych  związanych z ochroną interesów osób 

pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków 
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pokrzywdzenia przestępstwem (Fundusz Pokrzywdzonych Ministerstwa 

Sprawiedliwości) 

Kwota dofinansowania 107 892,38zł – 99% 

Wkład własny 1 089,82 zł – 1 % 

 

Ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych otrzymano dofinansowanie do dróg: 

 

1. „Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pińczowie dz. nr ewid. 160/12 od km 

0+000 do km 0+250, dł. 250mb” 

Koszt - 335.400,00 zł, dofinansowanie w kwocie 205.464,00 zł,. 

2. „Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły w Pińczowie dz. nr ewid. 160/11 od km 

0+000 do km 0+234, dł. 234mb”  

Koszt - 567.399,00 zł, dofinansowanie w kwocie 303.562,00 zł, 

3. „Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+555 do 

km 2+056, dł. 501 mb ETAP I” 

Koszt - 249.028,26 zł, dofinansowanie w kwocie 183.659,00 

4. „Przebudowa drogi w Bugaju (wąwóz) dz. nr 54, 69 od km0+000 do km 0+782, 

dł. 782 mb” 

Koszt – 217.467,38 zł, złożono wniosek o dofinansowanie w kwocie 172.028,00 

zł, 

5. „Przebudowa drogi w Kozubowie (do leśniczówki) dz. nr ewid. 220 od km 0+822 

do km 1+230, dł. 408 mb ETAP II” 

Koszt – 79.707,87 zł, dofinansowanie w kwocie 62.575,00 zł, 

 

6. „Remont ulicy Podgórze w Pińczowie nr 365066T od km 0+000 do km 0+167,  

dł. 167 mb” 

Koszt – 90.674,32 zł, dofinansowanie w kwocie 62.341,00 zł, 

 

Łącznie otrzymano dofinansowanie w wysokości 989 629 zł. 
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Środki pozyskane przez podległe przedsiębiorstwa: 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków” inwestycja za kwotę 23,8 mln zł brutto w tym 

dofinansowanie środków unijnych 13,4 mln zł. Wartość dofinansowania kosztów 

kwalifikowalnych inwestycji to 63,75%. 

Projekt realizowany jest w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa  

w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 

klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014 - 2020. 

 

 „Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej  

w Pińczowie – etap II„  

Realizacja od 2018 roku  do 2019 roku. 

Wartość całego zadania wynosi 2 709 000,00 w tym wysokość dofinansowania   

z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 2 486 055 zł. 

 

Realizacja budżetu obywatelskiego w 2018 roku. 

Kwota przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego dla miasta Pińczów 

wyniosła 551 500,00zł 

Dla Osiedla Gacki-Osiedle - 31 620,00zł 

 

W ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku zrealizowano następujące zadania: 

 

1. Budowa parkingu oraz wymiana chodnika przy ul. Sikorskiego  w Pińczowie 

2. Przebudowa ul. H. Kołłątaja w Pińczowie 

3. Ciąg pieszy łączący ul. Witosa ze Stokiem – doposażenie placu zabaw 

4. Przebudowa chodnika na ulicy Kluka w Pińczowie 

5. Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7 

6. Podniesienie jakości oferty kulturalnej, edukacyjnej i animacyjnej dla 

mieszkańców Gminy Pińczów poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego 

7. Remont chodników i schodów osiedlowych 
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 Zestawienie zrealizowanych inwestycji w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r                                                                                                                                                                                                                                                                                              

L.p Nazwa zadania Dział Rozdział Paragraf 
Grupa 

wydatków 
Wykonanie 

1. 2 3 4 5 6 7 

Sołectwo Aleksandrów 

1 
Utwardzenie działki 

gminnej 
600 60016 4300 bieżące 3 500,00 

2 
Budowa miejsca 

rekreacji 
926 92695 6050 majątkowe 6 511,96 

Sołectwo Bogucice Pierwsze 

1 

Przebudowa 
świetlicy wiejskiej 
w miejscowości 
Bogucice Drugie 

921 92109 6050 majątkowe 23 693,49 

Sołectwo Bogucice Drugie 

1 
Przebudowa 

świetlicy wiejskiej 
921 92109 6050 majątkowe 64 461,69 

Sołectwo Borków 

1 
Remont dróg 

gminnych 
600 60016 4270 bieżące  8 660,42 

Sołectwo Brzeście 

1 Udrożnienie rowów 600 60016 4300 bieżące 5 000,00 

2 
Remont dróg 

gminnych 
600 60016 4270 bieżące 14 909,08 

3 
Wyposażenie 
Remizy OSP 

754 75412 4210 bieżące 6 690,00 

Sołectwo Bugaj 

1 
Uporządkowanie 
działki gminnej 

900 90095 6050 majątkowe 0,00 

2 
Budowa świetlenia 

ulicznego 
900 90015 6050 majątkowe 7 294,54 

Sołectwo Byczów 

1 
Poszerzenie drogi 

gminnej 
600 60016 4 300 bieżące  

2 
Przebudowa 

budynku wiejskiego 
- świetlica 

921 92109 6050 majątkowe 7 000,00 

Sołectwo Chrabków 

1 
Remont drogi 

gminnej 
600 60016 4270 bieżące 10 563,73 

Sołectwo Chruścice 

1 
Odwodnienie drogi 

gminnej 
600 60016 4300 bieżące 0,00 

2 
Doposażenie placu 

zabaw 
900 90095 6050 majątkowe 13 496,20 
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L.p Nazwa zadania Dział Rozdział Paragraf 
Grupa 

wydatków 
Wykonanie 

1. 2 3 4 5 6 7 

Sołectwo Chwałowice 

1 
Budowa miejsca 

rekreacji 
926 92695 6050 majątkowe 2 435,40 

2 
Budowa świetlicy 

wiejskiej 
921 92109 6050 majątkowe 6 700,00 

Sołectwo Gacki 

1 
Budowa siłowni 

zewnętrznej 
926 92695 6050 majątkowe  8 134,00 

Sołectwo Grochowiska 

1 
Budowa siłowni 

zewnętrznej 
926 92695 6050 majątkowe 7 289,00 

 
Sołectwo Kopernia 

 

1 
Wyposażenie 
Remizy OSP 

754 75412 4210 bieżące 3777,10 

2 Budowa altanki 926 92695 6050 majątkowe 13 500,00 

Sołectwo Kowala 

1 
Przebudowa 
pomieszczeń 
Remizy OSP 

754 75412 6050 majątkowe 4 000,00 

2 
Montaż piłko 

chwytów na boisku 
926 92601 4300 bieżące 6 998,70 

3 
Wyposażenie 
Remizy OSP 

754 75412 4210 bieżące 2 300,00 

 
Sołectwo Kozubów 

 

1 
Budowa placu 

zabaw - 
dokończenie 

900 90095 6050 majątkowe 19 735,10 

Sołectwo Krzyżanowice Dolne 

1 

Remont 
pomieszczeń  

w budynku starej 
szkoły w 

Krzyżanowicach 
Średnich 

921 92109 4270 bieżące 
 

10 907,90 

2 
Utwardzenie placu 

Remizy OSP 
754 75412 6050 majątkowe 0,00 
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L.p Nazwa zadania Dział Rozdział Paragraf 
Grupa 

wydatków 
Wykonanie 

1. 2 3 4 5 6 7 

Sołectwo Krzyżanowice Średnie 

1 
Budowa 

oświetlenia 
ulicznego 

900 90015 6050 majątkowe 3 690,00 

2 

Remont 
pomieszczeń  

w budynku starej 
szkoły w 

Krzyżanowicach 
Średnich 

921 92109 4270 bieżące 7 522,60 

Sołectwo Leszcze 

1 
Remont dróg 

gminnych 
600 60016 4270 bieżące 18 800,30 

Sołectwo Marzęcin 

1 
Montaż progów 

zwalniających na 
drodze gminnej 

600 60016 4300 bieżące 15 129,00 

Sołectwo Młodzawy Duże 

1 
Budowa 

oświetlenia 
ulicznego 

900 90015 6050 majątkowe 4 730,00 

2 
Zakup samochodu 
strażackiego dla 

OSP 
754 75412 6060 majątkowe 136 000,00 

Sołectwo Młodzawy Małe 

1 
Budowa chodnika - 

dokończenie 
600 60016 6050 majątkowe 11 694,71 

Sołectwo Mozgawa 

1 
Remont drogi 

gminnej 
 

600 
 

60016 
 

4270 
 

bieżące 
12 271,10 

Sołectwo Orkanów 

1 
Montaż piłko 

chwytów na boisku 
926 92601 4300 bieżące 8 186,88 

Sołectwo Pasturka 

1 
Budowa miejsca 

rekreacji 
926 92695 6050 majątkowe 22 000,00 

Sołectwo Podłęże 

1 
Modernizacja 

świetlicy wiejskiej 
921 92109 6050 majątkowe 12 800,00 

2 
Budowa ogrodzenia 
wokół Remizy OSP 

754 75412 6050 majątkowe 3 185,70 

3 
Wyposażenie 
Remizy OSP 

754 75412 4210 bieżące 1 000,00 
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L.p Nazwa zadania Dział Rozdział Paragraf 
Grupa 

wydatków 
Wykonanie 

1. 2 3 4 5 6 7 

Sołectwo Sadek 

1 
Budowa 

oświetlenia 
ulicznego 

900 90015 6050 majątkowe 24 146,04 

Sołectwo Skowronno Dolne 

1 
Budowa placu 

zabaw 
900 90095 6050 majątkowe 24 700,00 

Sołectwo Skowronno Górne 

1 
Remont Remizy 

OSP 
754 75412 4270 bieżące 10 570,00 

2 
Wyposażenie 
Remizy OSP 

754 75412 4210 bieżące 0,00 

Sołectwo  Skrzypiów 

1 
Budowa 

oświetlenia 
ulicznego 

900 90015 6050 majątkowe 13 225,00 

2 
Budowa placu 

zabaw 
900 90095 6050 majątkowe 5 535,00 

Sołectwo Szarbków 

1 
Przebudowa 

budynku wiejskiego 
921 92109 6050 majątkowe 14 212,65 

Sołectwo Szczypiec 

1 

Przebudowa 
świetlicy wiejskiej 

wraz z wykonaniem 
instalacji c.o. 

921 92109 6050 majątkowe 36 347,62 

Sołectwo Uników 

1 
Przebudowa 
pomieszczeń 

świetlicy 
921 92109 6050 majątkowe 4 500,00 

2 
Budowa siłowni 

zewnętrznej 
926 92695 6050 majątkowe 10 000,00 

 
Sołectwo Winiary 

 

1 
Wyposażenie 
Remizy OSP 

754 75412 4210 bieżące 2 494,23 

2 
Remont dróg 

gminnych 
600 60016 4270 bieżące 10 923,14 

Sołectwo Włochy 

1 
Wyposażenie 

świetlicy wiejskiej 
921 92109 4210 bieżące 6 306,74 

2 
Remont dróg 

gminnych 
600 60016 4270 bieżące 9 954,88 
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L.p Nazwa zadania Dział Rozdział Paragraf 
Grupa 

wydatków 
Wykonanie 

1. 2 3 4 5 6 7 

Sołectwo Wola Zagojska Dolna 

1 
Budowa świetlicy 
wiejskiej etap II 

921 92109 6050 majątkowe 87 828,53 

Sołectwo Wola Zagojska Górna 

1 

Budowa świetlicy 
wiejskiej w 

miejscowości Wola 
Zagojska Dolna 

921 92109 6050 majątkowe 11 171,47 

Sołectwo Zagorzyce 

1 
Wyposażenie palcu 

zabaw 
900 90095 6050 majątkowe 3 493,20 

2 Udrożnienie rowów 600 60016 4300 bieżące 10 000,00 

Sołectwo Nowa Zagość 

1 

Wyposażenie 
Remizy OSP w 

miejscowości Stara 
Zagość 

754 75412 4210 bieżące 3 000,00 

2 

Wyposażenie 
Szkoły 

Podstawowej w 
Starej Zagości 

801 80101 4210 bieżące 3 000,00 

3 
Remont dróg 

gminnych 
600 60016 4270 bieżące 5 700,00 

Sołectwo Stara Zagość 

1 
Budowa 

oświetlenia 
ulicznego 

900 90015 6050 majątkowe 10 000,00 

2 
Ogrodzenie działki 

gminnej 
900 90095 6050 majątkowe 5 980,02 

3 
Wyposażenie 
Remizy OSP 

754 75412 4210 bieżące 2 100,00 

Sołectwo Zakrzów 

1 
Montaż piłko 

chwytów na boisku 
 

926 92601 4 300 bieżące 4 688,76 

2 
Przebudowa 

świetlicy wiejskiej 
921 92109 6050 majątkowe 7 000,00 

3 
Ogrodzenie placu 

zabaw 
900 90095 6050 majątkowe 1 749,06 

Sołectwo Zawarża 

1 
Przebudowa 

świetlicy wiejskiej - 
dokończenie 

921 92109 6050 majątkowe 10 671,00 
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Zestawienie wykonanych w 2018 roku remontów i przebudów dróg 

gminnych i chodników 

    
Drogi asfaltowe       

Lp. Nazwa zadania Zakres 

Koszt budowy 

+ nadzór 

inwestorski 

[zł] 

dofinansowanie źródło finansowania 

1 

Remont ulicy Podgórze w 
Pińczowie nr 365066T od 
km 0+000 do km 0+167, 

dł. 167,0 mb 

dł. 167,0 mb 
szerokość 3,55 

asfaltu + dodatkowy 
odcinek 39,00 mb o 

szr. 3,50m 

98 330,47 zł 62 341,00 zł 

rezerwa celowa 
budżetu państwa na 
usuwanie skutków 

niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych 

2 

Przebudowa drogi w 
Kozubowie (do 

leśniczówki) dz. nr ewid. 
220 od km 0+822 do km 

1+230, dł. 408 mb ETAP I 

dł.408, 0 mb; 
szerokość 4,00 m 
asfaltu +  pobocza 

0,50 m 

81 181,00 zł 62 572,00 zł 

rezerwa celowa 
budżetu państwa na 
usuwanie skutków 

niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych 

3 

Przebudowa ulicy Królowej 
Jadwigi w Pińczowie dz. nr 

ewid. 160, 12 od km 
0+000 do km 0+250, dł. 

250mb - w trakcie 
realizacji 

dł. 250,0 mb 
szerokość 4,00 m 
asfaltu + chodnik 

szer. 2,00 m + 
parkingi szer. 5,00 

na dł. 36,0 m 

340 844,00 zł 205 464,00 zł 

rezerwa celowa 
budżetu państwa na 
usuwanie skutków 

niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych 

4 

Przebudowa ulicy 
Władysława Jagiełły w 
Pińczowie dz. nr ewid. 

160, 11 od km 0+000 do 
km 0+234, dł. 234mb - w 

trakcie realizacji 

dł. 234,0 mb 
szerokość 4,00 m 
asfaltu + chodnik 

szer. 2,00 m + 
parkingi szer. 5,00 

na dł. 36,0 m 

585 702,00 zł 303 562,00 zł 

rezerwa celowa 
budżetu państwa na 
usuwanie skutków 

niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych 

5 

Przebudowa drogi Sadek - 
Kozubów dz. nr ewid. 54, 
67, 603 od km 1+555 do 

km 2+056, dł. 501 mb  
ETAP I - w trakcie 

realizacji 

dł. 501,0 mb szer. 
4,00 asfaltu + 

obustronne pobocza 
0,5 m i rów na dł. 

270,0 mb 

267 738,26 zł 183 659,00 zł 

rezerwa celowa 
budżetu państwa na 
usuwanie skutków 

niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych 

6 

Przebudowa drogi w 
Bugaju (wąwóz) dz. nr 

54,69 od km 0+000 do km 
0+782, dł. 782 mb 

dł. 782,0 mb szer. 
3,50 asfaltu + 

obustronne pobocza 
0,5 m 

220 807,38 zł 172 028,00 zł 

rezerwa celowa 
budżetu państwa na 
usuwanie skutków 

niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych 

7 

Przebudowa drogi 

dojazdowej do gruntów 

rolnych Borków-

Chwałowice, odcinek  

o długości 600m 

dł. 600,0 mb szr. 

3,50 m asfaltu + 

obustronne 

poboccza 0,2m 

125 008,20 zł 41 892,00 zł 
Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych 
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Lp. Nazwa zadania Zakres 

Koszt budowy 
+ nadzór 

inwestorski 
[zł] 

dofinansowanie źródło finansowania 

DROGI WYKONANE Z BUDŻETU GMINY  

1 
Przebudowa drogi 

 w Orkanowie 

dł. 275,0 mb, szer. 

zmienna 3,50 - 4,0 

asfaltu + pobocza 

obustronne o 

szerokości 0,20 do 

0,5m 

58 083,91 zł - budżet gminy 

2 
Przebudowa drogi w 

Młodzawach Małych 

dł. 120,0 mb, szer. 

2,0 -4,0 + pobocza 

obustronne o 

szerokości 0,20 do 

0,50 m 

53 210,67 zł - budżet gminy 

3 
Przebudowa drogi w 

Młodzawach Dużych 

dł. 133,50 mb i szer. 

zmiennej od 3,50 do 

4,00 m naw. 

asfaltowej + 

pobocza obustronne 

o szerokości 0,50 m 

45 474,66 zł - budżet gminy 

4 
Przebudowa drogi w Starej 

Zagości 

dł. 105,00 mb i szer. 

4,00 nawierzchnia 

asfaltowa + pobocza 

obustronne o 

szerokości 0,50 m 

44 549,76 zł - budżet gminy 

5 
Przebudowa drogi w 

Unikowie 

dł. 175,00mb i szer. 

3,50 nawierzchnia 

asfaltowa plus 

pobocza obustronne 

o szerokości 0,50 m 

39 805,89 zł - budżet gminy 

6 

Przebudowa drogi 

wewnętrznej  w Pińczowie 

(do ogródków 

działkowych) 

dł. 386,00mb i szer. 

3,00 nawierzchnia 

asfaltowa plus 

pobocza obustronne 

o szerokości 0,50 m 

84 789,85 zł 

- budżet gminy 

 
Koszt łącznie - 22 834,83 zł 
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Chodniki z kostki brukowej 
 

Lp. Nazwa zadania Zakres 
 Koszt budowy 

 + nadzór inwestorski 
[zł]  

1 

Remont chodników i schodów 
osiedlowych - Gacki Osiedle 
(budżet obywatelski) 

chodniki o dł. 82,0mb i szer. 
1,50m  oraz o dł. 30,0mb i 
szer. 2,00m oraz 
odwodnienie 

         31 000,00 zł  

2 
Przebudowa chodnika na ulicy 
Kluka w Pińczowie 

chodniki o dł. 290,0mb i 
szer. 2,0m do 2,5   

        98 127,36 zł  

3 
Budowa chodnika - 
dokończenie - Młodzawy Małe 

chodniki o dł. 52,0mb i szer. 
1,1m wraz z 2 zjazdami 

11 694,71 zł 

 

Długość łącznie – 454 mb 

Koszt łącznie  - 140 822,07 zł 

 

Drogi z tłucznia kamiennego, płyty drogowe, kostka brukowa 

 

Lp. Nazwa zadania Zakres 
Koszt budowy 

 + nadzór inwestorski [zł] 

1 
Remont drogi gminnej- 

Chrabków 
kruszywo dł. 133,0 mb szer. 

3,0 m 
10 563,73 zł 

2 
Remont drogi gminnej- 

Mozgawa 
kruszywo dł. 133,0 mb szer. 

3,0 m 
12 271,10 zł 

 

Koszt łącznie - 22 834,83 zł 
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Wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg w 2018 roku 

Bieżące utrzymanie– kwota 625 471,60 zł. 

Wykonano: 

1. Zimowe utrzymanie dróg za kwotę  139 013,38zł. 

2. Usługi sprzętowo-transportowe polegające na utwardzeniu dróg 

materiałem kamiennym, przywracaniu przejezdności dróg, naprawie dróg 

gruntowych, odtworzeniu rowów drogowych i przepustów za kwotę  - 

373 620,34 zł. 

3. Odnowienie oznakowania poziomego ulic za kwotę -  21 865,03 zł. 

4. Opracowanie projektów zmian organizacji ruchu i ewidencji –26 266,30zł. 

5. Wykonanie tablic z nazwami ulic - 2 195,55 zł. 

6. Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic - 6 765,00 zł. 

7. Oznakowanie miejsc dla niepełnosprawnych – 8 610,00 zł. 

8. Koszenie poboczy – 15 280,00 zł. 

9. Zakup pionowych znaków drogowych – 25 823,85 zł. 

10. Pozostałe wydatki na drogi – 5 859,95 zł. 

 

Zakupy materiałowe–  kwota 114 674,31 zł. 

Wykonano:  

1. zakup materiałów kamiennych  -  95 581,60 zł. 

2. zakup innych materiałów tj.  mieszanka piaskowo-solna, wiertła, cement,  

roundup, palnik i butla do masy, znaki drogowe, piasek, farba 

chlorokauczukowa  itp. – 19 092,71 zł 

Usługi remontowe– kwota 125 074,69 zł. 

Wykonano: 

1. remont cząstkowe nawierzchni dróg gminnych –  106 068,90 zł. 

2. remont chodnika ul. Królowej Jadwigi a Zb. Oleśnickiego – 12 383,92 zł. 

3. remont chodnika ul. Oleśnickiego w Pińczowie - 4 161,87 zł. 

4. remont chodnika ul. Nowa w Pińczowie – 2 460,00 zł. 
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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 2018 roku 

uzyskało 1606 osób, co stanowiło 7,8% wszystkich mieszkańców gminy. W roku 

oceny w stosunku do 2017 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy  

i wsparcia zmniejszyła się o 80 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano 

świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego 

o 15 rodzin. 

W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba 

osiągnęła poziom 338 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2017  

o 6 osób. W gminie Pińczów najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 
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życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, 

wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2018 roku było kolejno: 

1. Niepełnosprawność 

2. Bezrobocie 

3. Ubóstwo 

4. Długotrwała lub ciężka choroba 

5. Alkoholizm 
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Pomoc i wsparcie w gminie Pińczów z pomocy społecznej w 2018 roku  

w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 321 osób, zaś w postaci świadczeń 

niepieniężnych 350 osób. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 

dotyczyła 29 osób.  

W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, który obejmował swoją opieką 14 

rodzin. Poniżej prezentujemy 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. 
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Liczba pobierających zasiłek wychowawczy w roku 2018 wyniosła 1187 rodzin.  

W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 125 rodzin (co stanowi spadek 

o 9.5 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 10 909 793,00 zł  

i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 881 805,00 zł. Liczba pobierających 

w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 757 rodzin. 
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W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 28 rodzin (co stanowi spadek 

o 3,7 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 2 609 967,91 zł i w porównaniu  

z rokiem poprzednim zmalała o 327891,47 zł.  
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99 

 

10.2 Gminny  Program Wspierania Rodziny  

 

Gminny program jest opracowywany na okres 3 lat, obecnie obowiązuje 

uchwała nr III/20/2018 z dnia 05.12.2018 r.  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. 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 2018r. w ramach realizacji programu w strukturach  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 2018r.  asystent rodziny współpracował z 17 

rodzinami. Z  7 rodzinami zakończono współpracę, natomiast rozpoczęto z 4 

nowymi rodzinami.  Dwoje dzieci z dwóch rodzin zostało umieszczone w pieczy 

zastępczej, natomiast 1 dziecko powróciło pod opiekę matki po dwuletnim pobycie 

w placówce  opiekuńczo – wychowawczej.     

- 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 odwykowe   do M-GKRPA - w 2018r. było 

ich 17.   
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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. 

 

Liczba wniosków  
o leczenie odwykowe 

skierowanych do M-GKRPA 

2017 r. 2018 r. 

62 35 

Liczba wniosków skierowanych 
przez M-GKRPA 

do Sądu Rejonowego   
o ustalenie faktycznego stanu 

odnośnie uzależnienia od alkoholu i 
poddania obowiązkowi leczenia. 

26 18 

 

 

Dla potrzeb Komisji wydano 13 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

M-GKRPA wydała 32 postanowień dotyczących zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu - Komisja sprawdzała czy punkty sprzedaży nie kolidują z Uchwałami Rady 

Miejskiej tj. : 

1. 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, 

2. Z uchwałą Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XLVI/408/2018 z dnia  

27 czerwca 2018 r. roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Miast i Gminy 

Pińczów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

3. Z uchwałą Rady Miejskiej w Pińczowie Nr L/438/2018 z dnia  

15 października 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych jednostek pomocniczych 

Gminy Pińczów. 
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Komisja zajmowała się również innymi sprawami, w tym: 

1. Organizacją festynu rodzinnego; 

2. Wyborem materiałów edukacyjnych: /książek, broszur, ulotek/ na potrzeby 

Komisji, szkół, Punktu Konsultacyjnego i całej społeczności gminnej; 

3. Doradztwem w opracowaniu planu wydatków środków finansowych na 2018r.; 

4. Realizacją Projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r., projekcie 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018. 

5. Komisja uczestniczyła w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie. 

 

W 2018 r. odbyło się 13 posiedzeń Komisji. 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 90 000 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. 
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▪ Stowarzyszenie Ludowe „Chata Bogucka” wykorzystało 10 000 zł dotacji                    

na prowadzenie zajęć opartych na realizacji programów profilaktycznych                    

w świetlicy środowiskowej w Bogucicach. 

▪ Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” wykorzystało dotację 24 000 zł                            

na prowadzenie zajęć opartych na realizacji programów profilaktycznych                  

w świetlicy w Podłężu. 

Łączna kwota przeznaczona w 2018 roku na zadania publiczne zlecone 

organizacjom pozarządowym, w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci  

i młodzieży  z terenu Gminy Pińczów, wyniosła 127 000,00 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. 

Łączne wydatki na działalność profilaktyczną we współpracy z innymi instytucjami 

wydano kwotę 10531,31 zł. 

Na działalność  Świetlicy  Środowiskowej działającej na mocy porozumienia 

zawartego pomiędzy Gminą Pińczów, a Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej  w Pińczowie, wykorzystano 8 330,89 zł Uczęszczały do niej dzieci 

pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

zakupiono stroje, sprzęt sportowy, zorganizowano zajęcia plastyczne za kwotę                   

7 979,94  zł  

W 2018r. 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 8 203,20 zł. 
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Współpracowano z Pińczowskim Ośrodkiem Trzeźwości: 

▪ Udostępniano pomieszczenia Punktu Konsultacyjnego na spotkania AA; 

Pokryto koszty pobytu wypoczynku zimowego i letniego oraz wypoczynek letni 

dzieci ze Świetlicy Środowiskowej, ponadto zorganizowano wyjazdy i turnieje za  

łączną kwotę 24 422,40 zł. 

Zorganizowano Festyny Rodzinne na terenie gminy Pińczów za łączną kwotę  

26000,00zł,  

W ramach współpracy przekazano porozumieniem dla Policji na państwowy 

fundusz celowy 3 000 zł. 

W 2018r wykorzystano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki                                 

i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

297 552,99 zł.  

 

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 2018 złożono 181 wniosków o wydanie Pińczowskiej Karty Seniora. 

Łącznie w gminie Pińczów 181 osób stało się posiadaczami Pińczowskiej Karty 

Seniora w 2018 roku. 

 

Posiadanie Pińczowskiej Karty Seniora uprawnia do : 

 

1. 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, 
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2. 30% zniżki dla seniorów na korzystanie z wstępu do Muzeum oraz Synagogi  

i na udział  w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Regionalne  

w Pińczowie, 

3. 30% zniżki w opłacie dla seniorów za bilety, karnety na Pływalnię Miejską  

w Pińczowie, 

4. 30% zniżki dla seniorów w odpłatności za lekcje nauki pływania (indywidualne 

 i grupowe) organizowane przez Pływalnię Miejską w Pińczowie, 

5. Inne ulgi, rabaty, upusty oferowane przez podmioty, które przystąpią do 

Programu na podstawie deklaracji złożonej do kancelarii Urzędu Miejskiego  

w Pińczowie i zaakceptowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. 

W roku 2018 do Gminnego Programu dla Seniorów pn. „ Pińczowska Karta 

Seniora” przystąpiła firma „ Audiofon” z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 

33  w Pińczowie, która uprawnia seniorów do 25% zniżki na zakup baterii, filtrów 

i akcesoriów pielęgnacyjnych do aparatów słuchowych. 

Łącznie w 2018r.  udzielono zniżek na kwotę 726,15zł.  

 

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 Współpraca Gminy Pińczów z zagranicą 

 

Początki współpracy sięgają 2003 roku, kiedy podczas Międzynarodowej 

Konferencji „Edukacja regionalna w zintegrowanej Europie” zorganizowanej przez 

Muzeum Zabawek w Kielcach został podpisany list intencyjny przez przedstawicieli 

miasta Tata na Węgrzech i Pińczowa w obecności Wojewody Świętokrzyskiego  

i Konsula Generalnego Republiki Węgierskiej w Krakowie. 

W 2018 roku 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. 

Wizyta studyjna delegacji z Pińczowa w mieście Talsi na Łotwie w dniach 5 - 7 

marca 2018 r.  

Wizyta dzieci z Pińczowa wraz z trenerami w mieście partnerskim Caudry we Francji 

w weekend wielkanocny na międzynarodowym turnieju piłkarskim.  

W dniach 3 – 24 kwietnia 2018 r. po raz drugi gościliśmy trzech uczniów z miasta 

partnerskiego Caudry we Francji w celu odbycia kolejnej części praktyk 

zawodowych w pińczowskich firmach. 

Wizyta delegacji z Pińczowa w mieście partnerskim Svodin ze Słowacji w dniach                  

25 – 27 maja 2018 r.  na konferencji w ramach projektu „Youth is European Future” 

prowadzonego przez miasto Svodin. 

Organizacja turnieju sportowego dla młodzieży z miast partnerskich w Pińczowie                

w dniach 15 – 17 czerwca 2018 r.  

Wizyta studyjna delegacji z Pińczowa w mieście partnerskim Caudry we Francji                   

w dniach 28 czerwca – 1 lipca 2018 r.  

Wizyta delegacji z Pińczowa z uczniami z SP Nr 2 w Pińczowie w mieście 

partnerskim Tata na Węgrzech w celu uczestnictwa w XXXV Minimaratonie  

w dniach 6 – 8 sierpnia 2018 r. 

Wizyta delegacji z Pińczowa wraz z młodzieżą ze szkół w mieście partnerskim Tata 

na Węgrzech w dniach 26 – 29 sierpnia 2018 r. na sportowy turniej dla młodzieży. 

W dniach 2 – 25 listopada 2018 r. po raz trzeci gościliśmy trzech uczniów z miasta 

partnerskiego Caudry we Francji w celu odbycia kolejnej części praktyk 

zawodowych w pińczowskich firmach. 
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10.6 Program współpracy Gminy Pińczów z organizacjami 

pozarządowymi  

 

Priorytetem Samorządu Miasta i Gminy Pińczów jest jak najlepsze 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. 

Określone grupy społeczne reprezentują między innymi organizacje pozarządowe, 

których członkowie jednoczą się w celu realizacji rozmaitych zadań, które uważają 

za ważne dla znacznej części społeczeństwa. 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” określa zakres zadań przewidziany do 

realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.  

W 2018 roku Gmina Pińczów na realizację zadań publicznych w trybie ustawy                    

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie przeznaczyła kwotę 221 000 zł.  

Organizację pozarządowe, w tym fundacje, stowarzyszenia, z którymi Gmina 

Pińczów na przestrzeni ostatnich lat  realizowała zadania publiczne: 

▪ Towarzystwo Sportowe 1946 NIDA – Stowarzyszenie w Pińczowie – sekcja 

piłki nożnej i ręcznej 

▪ LOK Stowarzyszenie, Biuro świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego 

▪ Stowarzyszenie Klub Wodny „KON-TIKI” w Pińczowie, 

▪ Stowarzyszenie Sportowe Piłki Nożnej Kobiet „Victoria Pińczów” 

▪ Klub Sportowy Pińczowska Szkoła Walki 

▪ Stowarzyszenie Ludowe Chata Bogucka 

▪ Fundacja „Ekorozwój Ponidzia” 

▪ Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” 

▪ Stowarzyszenie Klub Motocyklowy BRAVE DOGS POLSKA CHAPTER 

PIŃCZÓW 

Oto niektóre z projektów zleconych przez Gminę do realizacji stowarzyszeniom: 

▪ szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej, ręcznej, 

▪ prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie zajęć strzeleckich, 
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▪ prowadzenie zajęć związanych z uprawianiem sportów wodnych w tym: 

kajakarstwo, narty wodne, 

▪ szkolenia w zakresie rekreacji ruchowej z elementami samoobrony, 

▪ prowadzenie zajęć nauki jazdy konnej, 

▪ prowadzenie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży opartych na 

realizacji programów profilaktycznych, 

▪ organizacja warsztatów, spotkań oraz zajęć profilaktycznych  

i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. 

W realizowanych przedsięwzięciach uczestniczą dzieci, młodzież oraz osoby 

dorosłe z terenu miasta i gminy i cieszą się one ogromnym zainteresowaniem.  

Z  powyższych projektów  każdego roku korzysta około 800 osób.  

 

Ponadto w/w organizacje chętnie włączają się we współorganizację imprez, 

turniejów sportowych, festynów, targów i innych wydarzeń. 

Inne organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Pińczów, które 

współpracują z tut. samorządem: 

▪ Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej 

▪ Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia 

▪ LGD Ponidzie 

▪ Aeroklub Regionalny w Pińczowie 

▪ Pińczowski Klub Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum 

▪ Ludowy Klub Jeździecki Ponidzie 

▪ Związek Strzelecki Strzelec, Jednostka Strzelecka 2131 Pińczów 

▪ UKS Football Academy Pińczów 

▪ Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska 
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11. OŚWIATA 

 

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Pińczów była organem prowadzącym                        

dla 6 przedszkoli publicznych, 5 szkół podstawowych (w tym 2 z klasami 

gimnazjalnymi) i Szkoły Muzycznej I Stopnia  w Pińczowie.  

Z dniem  1 września 2017 r.  Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie zostało z mocy art. 191  

ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe  włączone  w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II                   

w Pińczowie.  

Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie zostało z dniem 1 września 2017r.  włączone do 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pińczowie będącej w Zespole Szkół Nr 1  

w Pińczowie,  zgodnie z uchwałą  nr XXX/259/2017  Rady Miejskiej w Pińczowie  

z dnia 16 marca 2017r. w sprawie dostosowania  sieci  szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 

oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.  

 

W roku szkolnym 2017/2018 do szkół podstawowych w Gminie Pińczów 

uczęszczało 1219 uczniów ( w tym: prow. przez Gminę 1083 +przekazane 136) do 

80 oddziałów (łącznie z przekazanymi do prowadzenia jednostce innej niż j.s.t. czyli 

w Zagości, Młodzawach i Brześciu), ta liczba jest większa o ok. 16,99%  

w stosunku  do roku szkolnego 2016/2017 (w którym było 1042 uczniów  (67 

oddziałów).  

Do Szkoły Muzycznej I stopnia w Pińczowie uczęszczało 117 uczniów (według 

stanu na 30 września 2017r.)  Popularność szkoły jest bardzo duża  (w roku 

szkolnym 2016/2017 było również 117 uczniów).  

Do klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę 

Pińczów  uczęszczało 363 uczniów ( do 17 oddziałów), czyli o ok. 36,32% mniej niż  

w roku szkolnym 2016/2017 (w którym było 570 uczniów w 26 oddziałach). 

Do przedszkoli Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 539 dzieci                

( w tym prow. przez Gminę 471 + przekazane 68)   (w 2016/2017 było 562 dzieci) , 

a do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pińczowie oraz 

Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie 87 dzieci (a w roku 2016/2017 było 50 

dzieci). Łącznie 626 (a w 2016/2017 było  612)  tym objętych obowiązkowym  
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wychowaniem przedszkolnym czyli zerówkowych było 199 

(a w 2016/2017 było:198 dzieci).   

 

Od września 2012 roku dobrze funkcjonują  publiczne placówki przekazane                       

do prowadzenia Fundacji Ekorozwój Ponidzia i Stowarzyszeniu Rozwoju Młodzaw 

„Nasza Przyszłość”: 

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Młodzawach – organ prowadzący 

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw „Nasza Przyszłość”(liczba dzieci: 45 SP, 23  

Przedszkole (stan z września 2017r.); w trakcie roku szkolnego wzrost o 4 dzieci                    

w Przedszkolu (stan na czerwiec 2017r) 

 

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Brześciu – organ prowadzący Fundacja 

„Ekorozwój Ponidzia”(liczba dzieci: 45 SP, 22 Przedszkole (stan z września 2017r.), 

w trakcie    roku szkolnego wzrost o 2 dzieci  w Przedszkolu  (stan na czerwiec 

2017r. ); 

 

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zagości – organ prowadzący Fundacja 

„Ekorozwój Ponidzia”(liczba dzieci: 46 SP i 23 Przedszkole (stan z września 2017r.), 

w trakcie  roku szkolnego wzrost o 1 dziecko  w Przedszkolu (stan na czerwiec 

2017r.); 

 

Na terenie Gminy Pińczów funkcjonują również placówki niepubliczne: 

- Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych 

„Świetlik”  w Skowronie Dolnym  - który prowadzi Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym „Świetlik” – liczba dzieci: 16 (w tym: 5  

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego )  - stan z września 2017r.; 

 

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci „Kubuś” w Szarbkowie organem 

prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych „Pleban” 

(w budynku po szkole filialnej)  – liczba dzieci 41 (stan z września 2017r.),  

a w trakcie roku szkolnego doszło    8 dzieci (stan na czerwiec 2017r. - 49dzieci);    

 



110 

 

- Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Złote Serce”, który rozpoczął 

działalność    w 2013r. , a od stycznia 2014r. otrzymuje dotację z Gminy Pińczów -  

we wrześniu 2017r.  do Punktu uczęszczało  23 dzieci (w tym 2 dzieci  

z wczesnym wspomaganiem i  21 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym), 

w czerwcu 2017r. do punktu przedszkolnego uczęszczało 25 dzieci (w tym 19                             

z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem)  . 

 

- Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pińczowie z klasami gimnazjalnymi– 58 

uczniów:  w tym 12 w szkole podstawowej i 46 w klasach gimnazjalnych                          

(stan z września 2017r.) ,   a w czerwcu 2017r.  było 63  uczniów  (15  w SP i 48  

w kl. gim.) ; 

 

W roku szkolnym 2017/2018 sieć przedszkoli i  szkół podstawowych w Gminie 

Pińczów zabezpieczała w pełni aktualne potrzeby mieszkańców.  

 

Rozliczenie  poniesionych wydatków na rok 2017 przedstawia się następująco: 

Łączne wydatki na oświatę wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 

wyniosły: 

27.059.844,79zł (w tym: koszty utrzymania+ dowóz +remonty +stołówki +emeryci 

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

i placówek niepublicznych (3.659.218,18zł ) + koszt  uczęszczania dzieci z Gminy 

Pińczów do przedszkoli w innych gminach: 19.924,71zł) 

  

Środki otrzymane  na oświatę wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 

wyniosły: 

 - Subwencja: 14.087.599,00zł  

 - dotacja celowa  z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne: 684.614,46zł 

 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 37.400,-zł 

 - wyprawka szkolna : 5.550,00zł 

 - dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych – 265.197,06zł 
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-  dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych, dotacja z rządowego 

programu w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 

12.000,-zł (Zespół Szkół Nr1 w Pińczowie)   

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

387.542,91zł 

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach: 278.065,60zł 

- wpływy  z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach : 

142.883,30zł  

- dochody z najmu: 24.772,68zł 

- wpływy z różnych dochodów: 203.043,60zł ( w tym: wpływy z tytułu uczęszczania 

dzieci z innych Gmin do przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych na 

terenie Gminy Pińczów)  

 

Remonty   i zakup wyposażenia  2017/2018: 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń                                          

sportowo - rekreacyjnych jest  systematycznie monitorowany i realizowane                             

są niezbędne remonty i modernizacje.  

 

1. Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie :  

-wymiana ogrodzenia: 36.500 zł 

-remont łazienki : 126.239 zł 

-projekt boiska szkolnego : 22.140,-zł 

- zakup materiałów (szafki dla uczniów) : 7.819 zł  

-zakup pomocy dydaktycznych: sprzęt muzyczny( 17.464 zł), komputery, rzutniki, 

roboty eduk. (15.631 zł)  

2. Szkoła Podstawowa Nr 2  w Pińczowie : 

- remont instalacji c.o. : 3.441 zł 

-montaż  drzwi aluminiowych: 8.900 zł 

-ułożenie płytek w 6 klasach lekcyjnych oraz korytarza głównego:  23.972 zł 

-wymiana okien: 44.000 zł 

-zakup materiałów do remontów: 38.853,18 zł  

-komputer, drukarki, tonery: 13.947,08 zł  

-zakup krzeseł uczniowskich, biurek, regałów: 14.745,63 zł 
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- zakup pomocy dydaktycznych: tablice ceramiczne, interaktywne, suchościeralne 

(25.439,zł), mikroskopy (2.257 zł), książki do biblioteki (3.339,98 zł), telewizory 

(4.700,-zł), drukarki, radioodtwarzacze (7.513,65zł), projektory (8.197 zł)  

3.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogucicach: 

- malowanie sal lekcyjnych:  3.699 zł 

- zakup  materiałów i wyposażenia: stoliki i krzesła (9.159,52 zł),  zakup materiałów 

do remontów (3.637,65 zł) 

-zakup pomocy dydaktycznych: do pracowni ekologiczno-przyrodniczej: 4.590,-zł, 

mapy ścienne: 473,85 zł 

4. Zespół Placówek Oświatowych w Gackach  

- malowanie korytarza i sali lekcyjnej : 12.190,60 zł 

-odwodnienie terenu szkoły i położenie kostki brukowej: 109.470,50 zł 

- zakup chłodziarek – 2.180 zł 

-zakup licencji: 3.496,00zł 

-zakup kamer i materiałów do instalacji monitoringu: 4.163,55zł 

-konstrukcja stalowa, zakup regałów: 3.442,26zł  

-zakup pomocy dydaktycznych: zakup komputerów (29.679,04zł), program OFFIS 

(2.345,00zł), zakup książek do biblioteki (5.142,53zł) 

5. Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie : 

- wymiana instalacji c.o. : 63.700 zł 

-wykonanie i montaż  okapu kuchennego: 5.043 zł 

-zakup krzeseł i stolików  uczniowskich: 4590,00zł  

-prace remontowo- budowlane w pomieszczeniach budynku ZPO : 7.445 zł  

6. Przedszkole Nr 1 w Pińczowie :  

- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych: 3.260 zł 

-remont schodów tarasowych: 4.982 zł  

-szlifowanie parkietów: 8806 zł 

-materiały: 10.840,92zł  

7. Przedszkole Nr 2 w Pińczowie:  

- remont schodów i parkietów: 9.940 zł 

-malowanie sal: 7.380,00zł    

-zakup mebli do sali przedszkolnej: 7.500 zł 

-pomoce dydaktyczne: 3.000 zł  
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8. Przedszkole Nr 3 w Pińczowie:  

- częściowy remont ogrodzenia: 19.678 zł 

-remont łazienki: 14.722,77 zł  

-malowanie sali: 2.380 zł 

-konserwacja i naprawa dźwigów : 3.777,75 zł 

-zakup wyposażenia (bojler , odkurzacz, regały): 2.677 zł  

 

W szkołach podstawowych, i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Pińczów  (zgodnie z SIO   z września 2017r.) było 201,42 etatów 

nauczycielskich (a w 2016r. było 207,80 etatów). 

W szkołach przekazanych przez Gminę Pińczów do prowadzenia stowarzyszeniu                  

i fundacji było 28,68  etatów pedagogicznych (a w 2016r. było 24,86 etatów).  

W niepublicznej szkole podstawowej oraz niepublicznych punktach przedszkolnych 

było:16,64 etatów pedagogicznych (a w 2016r. było 15,58 etatów).   

 

Pracownicy nie będący pedagogicznymi (administracja i obsługa) to 101 osób (stan 

według SIO wrzesień 2017).  

 

Gmina co roku, 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 2013r.: 53.439,95,-zł (dopłata za 2012r.); 

w 2014r.: 226.537,59zł (dopłata za 2013r.);  w 2015r.: 386.795,32zł (dopłata za 

2014r.), w 2016r. : 259.531,03zł (dopłata za 2015r.), w 2017r.:  132.039,45 zł 

(dopłata za 2016r.),  w 2018r.:  94.842,04zł (dopłata za 2017r.).  

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 doskonalenie  stanowi kwotę 20.784,85zł.  
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Projekty realizowane w szkołach: 

1. Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie : 

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa -15.000,-zł (w tym dotacja 

12.000,-zł)  

- Kontynuacja udziału w zapoczątkowanym przez Gimnazjum Nr 2  projekcie 

wielostronnym – wymiana młodzieży „Ekonomia w sztuce – sztuka w 

ekonomii – ERASMUS” . W projekcie uczestniczą: Łotwa, Włochy, Turcja, 

Rumunia i Polska. Uczestnictwo w projekcie daje możliwość poznania innych 

krajów, wymianę doświadczeń na arenie międzynarodowej,  rozwijania 

znajomości języków obcych.  

W latach 2016r. – 2018 wykorzystano kwotę 104.046,82zł                

2. Zespół Placówek Oświatowych w Gackach uczestniczył w projekcie:                                    

„Rozwój kompetencji kluczowych i społecznych drogą do sukcesu” projekt 

dofinansowany z RPO Województwa Świętokrzyskiego w ramach EFS. 

Środki pozyskane w ramach projektu przeznaczono się na realizację 

dodatkowych zajęć  z  matematyki, przyrody, języka angielskiego,  zajęć 

psychologicznych, na organizację wycieczek  oraz zakup pomocy 

dydaktycznych.  Projekt obejmował  lata 2016 – 2018,  a całość środków na 

w/w okres  to: 508.326,25zł.   

 

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie:  

Udział w projekcie „Aktywna Tablica”. Pozyskano 14.000,-zł na 

dofinansowanie zakupu  pomocy dydaktycznych do realizacji  programów 

nauczania     z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 

tj.: zakup     2 interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co 

najmniej 55 cali. 

4. Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie: 

Udział w projekcie „Aktywna Tablica”. Pozyskano 14.000,-zł                                         

na dofinansowanie zakupu  pomocy dydaktycznych do realizacji  programów 

nauczania   z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych  

tj.: zakup 2 tablic interaktywnych z projektorem . 
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Stołówki szkolne i przedszkolne: 

W placówkach oświatowych  funkcjonuje 9 stołówek.   

Koszt dla ucznia to ok. 4,-zł  za posiłek.   

 

W roku szk. 2017/2018  z posiłków korzystało  1128 dzieci szkolnych  

i przedszkolnych: 

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bogucicach  - 49 dzieci szkolnych oraz 53 

dzieci przedszkolnych  ; 

- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pińczowie  –150 uczniów  

- w Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie :  330 uczniów    

- w Zespole Placówek Oświatowych w Kozubowie : 58 dzieci szkolnych                                        

oraz  25  przedszkolaków   

- w Zespole Placówek Oświatowych w Gackach: 102 dzieci szkolnych (zupa),                                            

42 przedszkolaków z obiadów i śniadań  oraz  9  przedszkolaków tylko ze śniadań  

- w Przedszkolu Nr 1 w Pińczowie:   105 dzieci  

- w Przedszkolu Nr 2 w Pińczowie: 115 dzieci  

- w Przedszkolu Nr 3 w Pińczowie: 90 dzieci  

 

Dowożenie  w roku szkolnym 2017/2018: 

Zadaniem własnym gminy zgodnie z art. 32 i art.39 ustawy Prawo Oświatowe                                      

z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017r., poz. 59)  jest zapewnienie bezpłatnego 

transportu dla: 

- dzieci  dla których droga od domu do szkoły przekracza 3km – w przypadku dzieci 

pięcio i sześcioletnich oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz  4 km  

w przypadku uczniów klas V , VI, VII, VIII  oraz uczniów klas gimnazjalnych (III)  

-  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.  
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W roku szkolnym 2017/2018 dowożonych było  768 dzieci. W roku 2018 r. na 

dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę: 572962,37zł. (na koszt ten 

składają się: środki dla przewoźnika wyłonionego w drodze konkursu ,  środki     

z zawartych porozumień ze szkołami dla dzieci niepełnosprawnych oraz umów  

z rodzicami,  a także koszty utrzymania gimbusu i busa oraz koszty wynagrodzeń 

kierowców).  

Świetlice  

Liczba korzystających dzieci ze świetlicy szkolnej w roku szk. 2017/2018r. :  

- w Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie:   404 dzieci   

- w Szkole Podstawowej Nr 2 w  Pińczowie : 135 dzieci   

- w Zespole Placówek Oświatowych w Gackach:  103 dzieci  

- w Zespole Placówek Oświatowych w Kozubowie: 67 dzieci  

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bogucicach:  76 dzieci  

 

Kolejnym zadaniem, które realizuje Gmina Pińczów jest pomoc materialna dla 

uczniów. 

        Stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018 wypłacono na łączną kwotę 

37.400,-zł.  

- za okres wrzesień – grudzień 2017. wypłacono kwotę: 20.400,-zł  (wysokość 

stypendium    dla 1 ucznia : 120zł) 

- za okres  styczeń – czerwiec 2018 r. wypłacono  kwotę 17.000,-zł –(wysokość 

stypendium dla 1 ucznia : 100 zł )  

 

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 roku szkolnym 2017/2018 skorzystało 21 uczniów. 

Na realizację całości zadania pozyskano środki finansowe w kwocie 5.550,-zł   

z budżetu Wojewody. 

Pracodawcy składają do gminy wnioski o wypłatę dofinansowania kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników w związku z nauką zawodu lub przyuczenia 

do wykonywania określonej pracy. W 2018 r. wydano 18 decyzji przyznających 

dofinansowanie na łączną kwotę  129960,56 zł. 
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Rok szkolny 2018/2019 informacja o ilości szkół i liczbie dzieci  

(dane z SIO - 30.09.2018r.)  

 

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Pińczów była organem prowadzącym                             

dla 6 przedszkoli publicznych, 5 szkół podstawowych (w tym 2 z klasami 

gimnazjalnymi) i Szkoły Muzycznej I Stopnia  w Pińczowie.  

Z dniem  1 września 2017r.  Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie zostało z mocy art. 191  

ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe  włączone  w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II                     

w Pińczowie.  

Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie zostało z dniem 1 września 2017r.  włączone do 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pińczowie będącej w Zespole Szkół Nr 1  

w Pińczowie,  zgodnie  z uchwałą  nr XXX/259/2017  Rady Miejskiej w Pińczowie  

z dnia 16 marca 2017r. w sprawie dostosowania  sieci  szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 

oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r.  do 31 sierpnia 2019r.  

 

W roku szkolnym 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych w Gminie 

Pińczów uczęszcza 1406 uczniów ( w tym: prow. przez Gminę 1257 (w tym 3 uczące 

się poza szkołą] przekazane 149) do 90 oddziałów (łącznie  

z przekazanymi      do prowadzenia jednostce innej niż jednostka samorządu 

terytorialnego czyli: w Zagości, Młodzawach i Brześciu), ta liczba jest większa  

o ok. 15,34% w stosunku  do roku szkolnego 2017/2018 

(w którym było 1219 uczniów  (80 oddziałów).  

Do Szkoły Muzycznej I stopnia w Pińczowie uczęszcza 108 uczniów (według stanu 

na 30 września 2018r.)  Popularność szkoły jest  duża  (w roku szkolnym 2017/2018 

było 117 uczniów).  

Do klas gimnazjalnych w publicznych szkołach podstawowych  prowadzonych przez 

Gminę Pińczów  uczęszcza 168 uczniów ( do 8 oddziałów), czyli o ok. 53,72%% 

mniej niż  w roku szkolnym 2017/2018 (w którym było 363 uczniów w 17 oddziałach). 

Do przedszkoli w Gminie  Pińczów w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 528 

dzieci ( w tym prow. przez Gminę 457 + przekazane 71)   (w 2017/2018 było 539 
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dzieci) , a do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2  

w Pińczowie oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie 98 dzieci (a w roku 

2017/2018 było 87 dzieci). Łącznie 626    (w 2017/2018 było również  626).   

 

Od września 2012 roku dobrze funkcjonują  publiczne placówki przekazane                         

do prowadzenia Fundacji Ekorozwój Ponidzia i Stowarzyszeniu Rozwoju Młodzaw 

„Nasza Przyszłość”: 

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Młodzawach – organ prowadzący 

Stowarzyszenie rozwoju Młodzaw „Nasza Przyszłość”(liczba dzieci: 51 SP oraz 24  

Przedszkole. 

 

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Brześciu – organ prowadzący Fundacja 

„Ekorozwój Ponidzia”(liczba dzieci: 47 SP oraz 25 Przedszkole . 

 

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zagości – organ prowadzący Fundacja 

„Ekorozwój Ponidzia”(liczba dzieci: 51 oraz 22 Przedszkole.  

 

Na terenie Gminy Pińczów funkcjonują również placówki niepubliczne: 

- Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych 

„Świetlik” w Skowronie Dolnym  - który prowadzi Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym „Świetlik” – liczba dzieci: 24  (w tym 10  

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  oraz 3 z opinią  o potrzebie 

kształcenia specjalnego). 

 

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci „Kubuś” w Szarbkowie organem 

prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych 

„Pleban”(w budynku po szkole filialnej)  – liczba dzieci 46. 

 

- Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Złote Serce”, który rozpoczął 

działalność  w 2013r. , a od stycznia 2014r. otrzymuje dotację z Gminy Pińczów – 

liczba dzieci 20 (są to dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym). 
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- Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pińczowie z klasami gimnazjalnymi– 47 

uczniów: w tym 28 w szkole podstawowej i 19 w klasach gimnazjalnych.   

 

W roku szkolnym 2018/2019 sieć przedszkoli i  szkół podstawowych w Gminie 

Pińczów zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby mieszkańców.  

 

Liczba nauczycieli  

 

W szkołach podstawowych, i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Pińczów  (zgodnie z SIO   z września 2018r.) było 204,29 etatów 

nauczycielskich .  

W szkołach przekazanych przez Gminę Pińczów do prowadzenia stowarzyszeniu                         

i fundacji było 31,05  etatów pedagogicznych .  

W niepublicznej szkole podstawowej oraz niepublicznych punktach przedszkolnych 

było:15,80 etatów pedagogicznych. 

 

 

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 swoją opieką ponad 18 700 mieszkańców Miasta  

i Gminy Pińczów .  

W ramach swojej działalności w 2018 roku prowadzone były zadania pod nazwą: 

1. 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 2018 bezpłatnymi 

szczepieniami przeciwko grypie zostało objętych 550 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 2018 roku z zajęć 

fizjoterapii skorzystało 26 osób, co daje całkowity koszt programu  w 

wysokości 1 560 zł 

▪ Pokrycie kosztów badań diagnostyczno-laboratoryjnych.  W 2018 roku kwota 

przeznaczona na ten cel to 7 600 zł. 
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▪ Zajęcia rehabilitacyjne dla Seniorów – mieszkańców miasta i gminy Pińczów. 

Poprzez zwiększenie dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych na terenie 

Gminy Pińczów mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z 30 godzin 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 

 

2. 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 
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z tego programu wyłącznie u lekarza, do którego jest zadeklarowany. W 2018 

roku potencjalna populacja objęta programem to 1 170 osób. 

 

3. Program profilaktyki gruźlicy adresowany jest do dorosłych, u których 

dotychczas nie rozpoznano gruźlicy, w szczególności osób, 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 2018 roku program 

objął swoim działaniem 13 525 osób, z których faktycznie edukację w/w 

temacie przeprowadzono z 801 mieszkańcami 

 

4. „Twój świadomy wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i 

szyi” 

Mając na uwadze doniosłą rolę oraz znaczenie:  

• profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi,  

• współpracy pomiędzy lekarzami POZ w zakresie profilaktyki i diagnostyki 

nowotworów głowy i szyi, strategii leczenia nowotworów głowy i szyi,  

• konieczności włączenia do procesu wczesnego wykrywania choroby 

lekarzy POZ,  

• konieczności podnoszenie wiedzy z zakresu profilaktyki i diagnostyki 

nowotworów szyi i głowy, 

SZOZ Pińczów zawarł umowę 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. 

5. Profilaktyka raka piersi – „Żyj zdrowo” – wsparcie profilaktyki raka piersi 

poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu 

Południowego. 
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W 2018 roku w Przychodni Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy 

Klasztornej zostały zorganizowane bezpłatne konsultacje specjalistyczne: 

endokrynologiczne, pulmonologiczne, laryngologiczne, urologiczne oraz  

kardiologiczne. 

Dla mieszkańców terenów wiejskich organizowano akcje badania poziomu cukru, 

spirometrii oraz testów przesiewowych na obecność wirusa HCV (wirusowego 

zapalenia wątroby typu c) 

Dla pacjentów z gminy Pińczów SZOZ od 2018 roku zapewnia dostęp do 

bezpłatnych konsultacji psychoterapeutycznych. 

Na terenie naszych przychodni cyklicznie organizowane są badania 

osteoporozy, wzroku, słuchu oraz mammografia. 

 

Ponadto, celem zapewnienie lepszej funkcjonalności obiektów świadczących 

usługi medyczne na terenie miasta i gminy Pińczów, w 2018 roku został 

wyremontowany już kolejny budynek SZOZ Pińczów. Tym razem remont został 

przeprowadzony w Ośrodku Zdrowia w Kozubowie, który miał na celu m.in. 

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.  
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13. KULTURA, SPORT I TURYSTYKA  

 

13.1 Kultura 

 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury jest  samorządową instytucją 

kultury, której podstawowym celem jest wychowanie przez sztukę, popularyzacja 

kultury oraz zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Ambicją 

placówki jest tworzenie miejsca sprzyjającego realizowaniu twórczych marzeń, 

rozwojowi talentów i poznawaniu świata sztuki.  

 

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) oraz budynki na terenie Gminy Pińczów gdzie prowadzone są 

zajęcia świetlicowe.  

Celem strategicznym PSCK jest stałe doposażanie placówki w sprzęt 

wykorzystywany w prowadzeniu działalności. Związane jest to z koniecznością 

dostosowywania się do  podstawowych wymogów technicznymi stawianych przez 

artystów (ridery techniczne koncertów) oraz zapewnieniem jak najlepszych 

warunków dla prowadzonej działalności kulturalnej.  

W 2018 roku z wypracowanych środków Pińczowskie Samorządowe Centrum 

Kultury przeznaczyło środki finansowe w wysokości 51 000 zł na zakup 

wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności. Wśród ważniejszych 

zakupów znalazły się m.in.: sprzęt komputerowy, stoły i krzesła do świetlic wiejskich, 

rampa aluminiowa do sali kinowej. W 2018 roku zrealizowane zostały zakupy 

nowoczesnego sprzętu nagłośnieniowego przez Urząd Miejski w ramach budżetu 

obywatelskiego z 2017 roku za kwotę 98 000 zł, które wzmocniły wyposażenie 

placówki. 

PSCK stale podejmuje działania związane z pozyskaniem środków na zakup 

sprzętu oświetleniowego do sali kinowej i teatralnej. W 2018 roku złożony został 

wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Nowoczesne zaplecze 

kultury - zakup sprzętu oświetleniowego na potrzeby prowadzenia działalności 
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edukacyjno-artystycznej", który otrzymał dofinansowanie i realizowany jest w 2019 

roku. 

 

Działalność 

Rok 2018 w pińczowskiej kulturze podporządkowany był ważnym dla Pińczowa  

i Polski rocznicom.  W 2018 roku w różnego rodzaju zajęciach  

i wydarzeniach organizowanych przez Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury 

wzięło udział blisko 17 600 osób. Największy odsetek tej grupy stanowią uczestnicy 

wydarzeń plenerowych, kolejno uczestnicy wydarzeń artystycznych 

organizowanych w PSCK oraz uczestnicy stałych zajęć amatorskiego ruchu 

artystycznego. 

Niezmiennie jedną z większych grup odbiorców stanowią uczestnicy koncertów       

(w siedzibie PSCK oraz w ramach wydarzeń plenerowych – 7130 odbiorców).  Taki 

wynik związany jest z szeregiem dodatkowych wydarzeń, które pojawiły się  

w kalendarzu imprez. Na pińczowskiej scenie wystąpili m.in. Dob Blues Band, 

Wolna Grupa Bukowina,  Natalia Nykiel, Sławomir, The Freeborn Brothers, Banda 

Edwarda, Piramidy, Artur Dutkiewicz, Janusz Prusinowski Kompania, Szkocka 

Trupa, Mechanicy Szanty, Rafał Sarnecki Quintet, Piotr Rodowicz Quartet, Sibel 

Kose.  Całkiem nowymi wydarzeniami muzycznymi w 2018 roku były „Dopływki” 

oraz „Pińczowskie Klimaty”. 

Niezmiennie do jednych z najważniejszych wydarzeń kulturalnych należała 

premiera Teatru Ciut Frapującego działającego przy Pińczowskim Samorządowym 

Centrum Kultury. „Kuracja” przygotowana przez TCF zgromadziła w Pińczowie 

ponad 650 widzów. 

Oferta zajęć stałych uzupełniana jest ofertą, na którą PSCK pozyskuje  dodatkowe 

środki w ramach inicjowanych projektów. W 2018 roku były to 3 projekty własne 

(„Baza w archiwum -przestrzeń dla młodych", „Jesienna akademia jazzu                    

w Pińczowie” i „100 dzieł o Niepodległej”) oraz kilka innych realizowanych                   

w partnerstwie z instytucjami i stowarzyszeniami (m.in. „Festiwal Filmów dla Dzieci  

i Młodzieży KINOLUB”, „Edukacja bez barier”, „Bliżej teatru”, „Pińczowskie klimaty”).  
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Wydarzenia organizowane w 2018 roku 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2018 Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury 

zorganizowało lub obsługiwało łącznie 135  różnorodnych wydarzeń kulturalnych. 

Najliczniejszą grupę odbiorców znalazły koncerty, kolejno pokazy filmowe w ramach 

kina objazdowego, letnich projekcji na wirydarzu oraz projektu „Kinolub”. Do kinowej 

oferty wprowadzona została także pozycja „Kino Dzieci Prezentuje”.   

Kolejną grupą odbiorców byli uczestnicy konkursów organizowanych przez PSCK 

(taneczny – „Otwarty Turniej Tańca w Pińczowie”, wokalny – „Otwarta Scena” oraz 

konkursy plastyczne).  Konkursy – w szczególności wokalny i taneczny – 

zanotowały rekordową liczbę uczestników oraz zyskały sobie już opinię ważnych 

wydarzeń w skali regionu przyciągając uczestników z terenu całego województwa 

świętokrzyskiego. Łącznie w konkursach organizowanych w PSCK wzięło  w 2018 

roku udział blisko 1600 osób. 

Poza tym PSCK było partnerem w wydarzeniach organizowanych przez inne 

instytucje uzupełniając program wydarzeń kulturalnych (m.in. występy kółek PSCK 

podczas Dnia Dziecka, udział wychowanków PSCK w turniejach tanecznych  

w Kielcach, prezentacje kółek w Krakowie oraz podczas festynów organizowanych 

na terenie gminy Pińczów) oraz wykonało obsługę nagłośnieniową dla 11 wydarzeń, 

których nie było bezpośrednim organizatorem.  

Do najważniejszych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury należą: 

-Dni Ponidzia 

-Zaduszki Jazzowe 

-Dożynki Gminne 

-Otwarty Turniej Tańca w Pińczowie 

-konkurs wokalny „Otwarta Scena” 

-premiery teatralne, wernisaże plastyczne, plenery 

 

PROJEKTY, działania w partnerstwach z grupami nieformalnymi  

i stowarzyszeniami lokalnymi 

Oferta zajęć stałych uzupełniana jest ofertą, na którą PSCK pozyskuje  dodatkowe 

środki w ramach różnych projektów. W 2018 roku były to 3 projekty własne („Baza 
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w archiwum -przestrzeń dla młodych", „Jesienna akademia jazzu w Pińczowie” 

i „100 dzieł o Niepodległej”) oraz kilka innych realizowanych w partnerstwie  

z instytucjami kultury i stowarzyszeniami (m.in. „Kinolub”, „Edukacja bez barier”, 

„Bliżej teatru”, „Pińczowskie klimaty”). Działania w ramach projektów objęły swoim 

zasięgiem ofertę dla każdej grupy wiekowej, od dzieci po seniorów. Wszystkie – 

stanowiły dodatkowe działania poza bieżącym kalendarzem wydarzeń i zajęć 

prowadzonych w PSCK pozwalając na niwelowanie barier w dostępie do kultury 

(oferta nieodpłatna). 

 

Zajęcia cykliczne organizowane w 2018 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  

- akrobatyka  

- zajęcia plastyczne, ceramiczne, rękodzielnicze 

- zajęcia  Studia Piosenki  

- programowanie w języku Scratch (zajęcia dla dzieci) 

- aerobik 

-taniec  towarzyski dla dzieci oraz dla dorosłych 

- Uniwersytet Trzeciego Wieku  

- teatr:  Teatr Ciut Frapujący, teatr w ramach inicjatywy „dorośli-dzieciom”, grupa 

teatralna działająca przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

 

Zajęcia okolicznościowe i warsztaty 

W ofercie PSCK znajdują się także zajęcia organizowane na bezpośrednie 

zapotrzebowanie różnych podmiotów (szkoły, przedszkola).  Wśród nich bardzo 

dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia Klubu Eko-Twórcy adresowane do 
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przedszkoli i uczniów szkół podstawowych. Dodatkowo prowadzone są 

okolicznościowe zajęcia rękodzielnicze w Strefie Działań Twórczych oraz warsztaty 

ceramiczne dla dorosłych. 

 

Środki pozyskane i wypracowane przez Pińczowskie Samorządowe Centrum 

Kultury 

Plan finansowy zatwierdzony w I 2018 roku dla Pińczowskiego Samorządowego 

Centrum Kultury wynosił 1 610 400 w tym  1 236 400 stanowiła dotacja podmiotowa. 

Na koniec roku plan zamknął się kwotą 1 998 800 zł. Związane jest to  

z pozyskiwaniem dodatkowych środków na działalność ze sprzedaży usług 

własnych, zwiększaniem w trakcie roku dotacji podmiotowej oraz z realizacją 

dodatkowych projektów i wydarzeń.  

W 2018 roku, w ramach prowadzonej działalności, PSCK osiągnęło przychód ze 

sprzedaży usług własnych w wysokości 244 776,16 zł netto. 

Wnioski realizowane w partnerstwie z gminą w 2018r.: 

Lokalna Organizacja Turystyczna 

1. Promocja Miasta I Gminy Pińczów Poprzez Wydanie Albumu 

Fotograficznego - 19381,20 zł 

2. Promocja Gminy Pińczów poprzez organizację imprezy inaugurującej cykl 

imprez „Klimaty Pińczowa” - 19295,90 zł 

3. "KWIATowo - warsztaty florystyczno-rękodzielnicze"  - 13300,00 zł 

 

Fundacja Ekorozwój Ponidzia 

1. Zachowanie dziedzictwa  lokalnego oraz promocja obszaru poprzez zakup 

strojów tradycyjnych Ponidzia z przełomu XVII – XVIII w - 19400,00 zł 

2. Zachowanie dziedzictwa  lokalnego poprzez zakup strojów ludowych dla 

najmłodszych w wieku przedszkolnym - 25830,62 zł 

3. "Otwarta scena tańca i muzyki” - 19050,00 zł 

4. Ponidziańskie smaki- wspólna pasja wspólne dzieło - 25494,00 zł 
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13.2 Sport  

W skład infrastruktury sportowej Gminy Pińczów, służącej zaspokajaniu potrzeb  

z zakresu kultury fizycznej mieszkańców wchodzą: 

 

WYKAZ I STAN BAZY SPORTOWEJ - 2018 r. 
 

Lp Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu 
Korzystający                

z obiektu 

1. 
Hala Widowiskowo-

Sportowa 

 
ul. Republiki Pińczowskiej 42 

28-400 Pińczów 
ogólnodostępna 

2. 
Sale gimnastyczne 

 

 
 

Zespół Szkół Nr 1  
w Pińczowie 
ul. Szkolna 2 

 
 

 
 

uczniowie oraz 
ogólnodostępna 

 
 

 
SP Nr 2 

ul. 7 Źródeł 7 
28-400 Pińczów 

 

 
Uczniowie 

 oraz ogólnodostępna 
 
 

 
Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie 

ul. 1 Maja 5A 
 

 
uczniowie oraz 
ogólnodostępna 

 
 

 
SP w Młodzawach 

Młodzawy Duże 14 a 
28-400 Pińczów 

 

uczniowie 

SP w Gackach 
Os. Robotnicze 25 

28-400 Pińczów 
 

 
uczniowie 

 
SP w Bogucicach 

Bogucice I Stara Wieś 34 
28-400 Pińczów 

 
uczniowie 

3. Kryte pływalnie 
Pływalnia Miejska 

ul. 7 Źródeł 7 
28-400 Pińczów 

ogólnodostępna 
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Lp Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu 
Korzystający                

z obiektu 

4. Otwarte pływalnie 
- 
 
 

- 

5. Stadiony sportowe 

OSiR w Pińczowie 
ul. Pałęki 26 

ogólnodostępny 

Pińczów, ul. Targowa 
ogólnodostępne 

 

6. Boiska sportowe 

 
ZS Nr 1 w Pińczowie 

ul. Szkolna 2 
 

uczniowie 
 
 

SP Nr 2 
ul. 7 Źródeł 7 

uczniowie 
 
 
 

ZS Nr 1 w Pińczowie 
ul. 1 Maja 5A 

uczniowie 
 
 

SP w Młodzawach 
Młodzawy Duże 14 a 

28-400 Pińczów 
 

uczniowie 
 

SP w Gackach 
Os. Robotnicze 25 

28-400 Pińczów 
 

uczniowie 
 

SP w Bogucicach 
Bogucice I Stara Wieś 34 

28-400 Pińczów 

uczniowie 
 

SP w Brześciu 
Brzeście 75 a 

28-400 Pińczów 
 

uczniowie 
 

SP w Kozubowie 
Kozubów 54 a 

28-400 Pińczów 
 

uczniowie 
 

SP w Zagości 
Zagość Stara 12 
28-400 Pińczów 

uczniowie 
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Lp Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu 
Korzystający                

z obiektu 

7. Korty tenisowe 

OSiR w Pińczowie 
ul. Pałęki 26 

ogólnodostępny 

SP Nr 2 
ul. 7 Źródeł 7 

ogólnodostępny 

8. Strzelnice sportowe 

Kryta Strzelnica Pneumatyczna 
ul. 7 Źródeł 7 Pińczów 

 
 

Strzelnica Sportowa Otwarta 
ul. Grodziskowa Pińczów 

 

ogólnodostępna 
 

 
 

 
ogólnodostępna 

9. Boiska wielofunkcyjne 
OSIR w Pińczowie 

ul. Pałęki 26 
28-400 Pińczów 

 
ogólnodostępne 

10. Boiska „ORLIK 2012” 
SP Nr 2 

ul. 7 Źródeł 7 
ogólnodostępne 

11. 
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 
 
 

uczniowie 
 
 
 

uczniowie 
 
 

uczniowie 
 

uczniowie 
 

uczniowie 
 
 
 
 

uczniowie 
 
 

uczniowie 
 
 

uczniowie 
 

uczniowie 
 

uczniowie 
 

12. Siłownie „pod chmurką” 
ul. 7 Źródeł 7 

ul. Pałęki 
ul. Sikorskiego 

ogólnodostępne 
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Dzięki systematycznie zabezpieczanym w budżecie Gminy Pińczów środkom 

finansowym dla organizacji pozarządowych możliwa jest realizacja zadań 

sportowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W ramach 

otwartych konkursów ofert Gmina Pińczów w 2018 roku przeznaczyła 100.000 zł. 

Zlecono realizację zadań publicznych dotyczących następujących zajęć: piłka 

nożna, piłka ręczna, zajęcia strzeleckie, sporty wodne i motorowodne. 

 

Samorząd we współpracy z innymi jednostkami, instytucjami, organizacjami  

w 2018 roku zorganizował następujące imprezy sportowe, m.in.: 

- IV Ogólnopolska Olimpiada w sportach Wędkarskich 

- „Mistrzowie Futsalu” 

- „Liga Firm” 

- Turniej szachowy „Pięć sów” 

- Turniej w warcabach 100-polowych 

- VI Bieg na Grochowiska 

- Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Gramy dla Damiana” 

- Przedszkolaki na start” 

- Turniej Piłki Nożnej „Dajmy Dzieciom Radość” 

- Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza 

- IV Maraton Karpiowy 

- Zawody strzeleckie 

 

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 
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stepowa, dyptam jesionolistny, dziewięćsił,  cykady, ważki, czarne bociany. Tylko u 

nas spotkać można faunę i florę ciepłolubną, jakiej nie uświadczy się w innych 

regionach Polski. Urodą doliny Nidy zachwycał się urodzony tutaj pisarz Adolf 

Dygasiński : „Pięknym jest kraj cały, który przepasała wstęgą swoją Nida, rwąca się 

do Wisły jak córka w objęciach matki…Nigdzie tak pięknie nie śpiewają słowiki ani 

skowronki, nigdzie bzy nie mają woni tak miłej, nigdzie róża rankiem nie przyozdabia 

świata cudowniej” .Słowa te pozostają – mimo upływu wieku, aktualne do dzisiaj. 

Gmina Pińczów to bogactwo zabytków, które z pewnością są niezwykłe dla turystów 

ceniących sobie ślady przeszłości i wyjątkową architekturę. Historia dała miastu 

barwną przeszłość, której pozostałości  możemy dziś oglądać. 

 

Wśród zabytków szczególnie warto zobaczyć: 

 

▪ zespół klasztoru Paulinów; kościół i klasztor XV i poł. XVII w. 

▪ zespół klasztorny Reformatów na Mirowie XVII i XVIII w. 

▪ dom na Mirowie zwany „Drukarnią Ariańską” z XVII w. 

▪ synagogę XVI-XVII w. 

▪ kaplicę Św. Anny wykonania Santi Gucciego z 1600 r. 

▪ klasycystyczny pałacyk Wielopolskich z XVIII w. 

▪ relikty zamku na wzgórzu 

a w okolicy: 

▪ kościół z XIV i połowy XVII w. w Bogucicach 

▪ kościół z XVII w. w Krzyżanowicach 

▪ kościół z II połowy XII i XIV w. w Zagości 

▪ kościół z XVIII w. w Młodzawach Małych 
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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. 
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14. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

 

W 2018 roku Rada Miejska w Pińczowie podjęła łącznie 115 uchwał, w tym 

84 uchwały były podjęte przez radnych Rady Miejskiej  kadencji 2014 - 2018  

natomiast 31 uchwał podjęli radni wybrani w październiku 2018r. kadencji 2018 - 

2023. 

Rada Miejska podjęła uchwałę nadającą nazwę rondu w mieście Pińczów 

 i 3 uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 

ich przebiegu na terenie miasta i gminy Pińczów. 

Część uchwał stanowią akty, co do których istnieje obowiązek corocznego ich 

podejmowania i są to: 

▪ program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów, 

▪ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

▪ uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, 

▪ uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pińczów, 

▪ uchwała w sprawie absolutorium, 

▪ uchwała 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, 

▪ uchwały podatkowe oraz  w sprawie opłaty od posiadania psów  i  opłaty 

targowej. 

Przyjęta uchwała w sprawie budżetu Gminy Pińczów na 2018 rok w trakcie 

jej realizacji wymagała wprowadzenia zmian w budżecie. W tym celu podjęto 11 

uchwał zmieniających. Wszystkie wprowadzone zmiany w budżecie wymagały 

również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2018 

- 2035. 
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Podjęto 4 uchwały, które pozwoliły za zlokalizowanie nowych przystanków 

autobusowych na terenie Gminy Pińczów zgodnie z lokalnymi potrzebami 

mieszkańców. 

Uchwalono wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych na lata 2018 -2020, Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2024, Gminny 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Pińczów na lata 2019 - 2021, Regulamin 

zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Pińczów, Regulamin 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 oraz Gminny Program dla Seniorów „Pińczowska Karta 

Seniora”. 

Przyjęto 15 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub nabycie 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 

Dla potrzeb przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 roku podjęte 

zostały uchwały w sprawie podziału gminy Pińczów na okręgi wyborcze i obwody 

głosowania, zgodnie, z którymi odbyły się wybory do rady miejskiej, powiatu 

i sejmiku oraz na burmistrza miasta i gminy. 

Uregulowano uchwałami liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

zasady usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania. 

 

Wszystkie uchwały były realizowane zgodnie z ich zapisami. Uchwały podlegające 

publikacji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 
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WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ  

W 2018 ROKU KADENCJA 2014 - 2018 

 

SESJA NR XLI/2018  Z DNIA 12 LUTEGO 2018 r. 

1. Uchwała Nr XLI/356/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 

2018 rok, 

2. Uchwała Nr XLI/357/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów  na lata 2018 – 2031, 

3. Uchwała Nr XLI/358 /2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

Powiatowi Pińczowskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, 

4. Uchwała Nr XLI/359/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 

2020, 

5. Uchwała Nr XLI/360/2018 w sprawie zryczałtowanej miesięcznej diety dla 

sołtysów sołectw gminy Pińczów i przewodniczącego zarządu osiedla Gacki 

–Osiedle, 

6. Uchwała Nr XLI/361/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 

Rady Miejskiej w Pińczowie na 2018 rok, 

7. Uchwała Nr XLI/362/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/265/12 z dnia 

27 grudnia 2012 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 XLI/363/2018 w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta i gminy Pińczów, 

9. Uchwała Nr XLI/364/2018 w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta i gminy Pińczów, 

10. Uchwała Nr XLI/365/2018 w sprawie  nadania nazwy rondu w mieście 

Pińczów, 

11. Uchwała Nr XLI/366/2018 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż  

w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 
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SESJA NR XLII/2018 Z DNIA 15 MARCA 2018 r. 

1. Uchwała Nr XLII/367/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 

2018 rok, 

2. Uchwała Nr XLI/368/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów  na lata 2018 – 2031, 

3. Uchwała Nr XLII/369/2018 w sprawie zawarcia porozumienia o utworzeniu 

Pińczowskiego Klastra Energetycznego, 

4. Uchwała Nr XLII/370/2018 w sprawie  wprowadzenia zmian w Statucie 

Muzeum Regionalnego w Pińczowie, 

5. Uchwała Nr XLII/371/2018 w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie dotacji  

w wysokości wyższej niż określona w ustawie z dnia 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych, 

6. Uchwała Nr XLII/372/2018 w sprawie  zmiany uchwały nr XXXI/285/09 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, dodatki do 

wynagrodzenia nauczycieli, 

7. Uchwała Nr XLII/373/2018 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, 

8. Uchwała Nr XLII/374/2018 w sprawie  zmiany uchwały Nr XXX/259/2017 

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

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres  

od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

9. Uchwała Nr XLII/375/2018 w sprawie  udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Pińczów przez inne 

niż Gmina Pińczów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

10. Uchwała Nr XLII/376/2018 w sprawie  podziału miasta i gminy Pińczów na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 
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11. Uchwała Nr XLII/377/2018 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”, 

12. Uchwała Nr XLII/378/2018 w sprawie  uchwalenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Pińczów, 

13. Uchwała Nr XLII/379/2018 w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości, 

14. Uchwała Nr XLII/380/2018 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy, 

15. Uchwała Nr XLII/381/2018   w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem 

lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania  

z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków. 

 

SESJA NR XLIII/2018 Z DNIA 17 KWIETNIA 2018 r. 

1. Uchwała Nr XLIII/382/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 

2018 rok, 

2. Uchwała Nr XLIII/383/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów  na lata 2018 – 2031, 

3. Uchwała Nr XLIII/384/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/359/2018 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 lutego 2018 r.  w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020, 

4. Uchwała Nr XLIII/385/2018 w sprawie podziału gminy Pińczów na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych, 

5. Uchwała Nr XLIII/386/2018 w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1 miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów w gminie 

Pińczów, 
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6. Uchwała Nr XLII/387/2018 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy, 

7. Uchwała Nr XLII/388/2018 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy, 

 

SESJA NR XLV/2018 Z DNIA 16 MAJA  2018 r. 

1. Uchwała Nr XLV/389/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 

2018 rok, 

2. Uchwała Nr XLV/390/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów  na lata 2018 – 2031, 

3. Uchwała Nr XLV/391/2018 w sprawie określenia zakresu i formy informacji  

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pińczów, informacji o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć  oraz 

przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury  

i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze 

półrocze roku budżetowego, 

4. Uchwała Nr XLV/392/2018 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 

„Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Pińczowie, 

5. Uchwała Nr XLV/393/2018 w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie, 

6. Uchwała Nr XLV/394/2018 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy 

Pińczów gminnego programu dla seniorów pn. „Pińczowska Karta Seniora”, 

 

SESJA NR XLVI/2018 Z DNIA 27 CZERWCA  2018 r. 

1. Uchwała Nr XLVI/395/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 

2017 rok, 

2. Uchwała Nr XLVI/396/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 

2018 rok, 

3. Uchwała Nr XLVI/397/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów  na lata 2018 – 2031, 
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4. Uchwała Nr XLVI/398/2018 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie 

kapitału zakładowego „Wodociągów Pińczowskich” Spółka z o.o.  

w Pińczowie, ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów, 

5. Uchwała Nr XLVI/399/2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  

w Pińczowie Nr II/7/14 z dnia    8 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, 

6. Uchwała Nr XLVI/400/2018 w sprawie zmiany w Statucie Samorządowego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, 

7. Uchwała Nr XLVI/401/2018 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 2 do Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pińczów, 

8. Uchwała Nr XLVI/402/2018  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 

w Pińczowie Nr XXXIX/333/2017 z 29 listopada 2017r. 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 2018 rok, 

9. Uchwała Nr XLVI/403/2018  w sprawie przystąpienia do prac związanych  

z uzyskaniem przez gminę Pińczów statusu uzdrowiska lub statusu obszaru 

ochrony uzdrowiskowej, 

10. Uchwała Nr XLVI/404/2018  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 2018 roku, 

11. Uchwała Nr XLVI/405/2018  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 2018 roku, 

12. Uchwała Nr XLVI/406/2018  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 2018 roku, 

13. Uchwała Nr XLVI/407/2018  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy 

Pińczów, 
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14. Uchwała Nr XLVI/408/2018  w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta  

i Gminy Pińczów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

15. Uchwała Nr XLVI/409/2018  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych jednostek 

pomocniczych Gminy Pińczów, 

16. Uchwała Nr XLVI/410/2018  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy, 

17. Uchwała Nr XLVI/411/2018  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy, 

18. Uchwała Nr XLVI/412/2018   w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/377/2018 

Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018r. 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", 

19. Uchwała Nr XLVI/413/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Pińczów za 2017 rok, 

20. Uchwała Nr XLVI/414/2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta  

i Gminy Pińczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, 

 

 

SESJA NR XLVII/2018 Z DNIA 30 LIPCA  2018 r. 

1. Uchwała Nr XLVII/415/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 

2018 rok, 

2. Uchwała Nr XLVI/416/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów  na lata 2018 – 2035, 

3. Uchwała Nr XLVII/417/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego 

dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Pińczów, 

4. Uchwała Nr XLVII/418/2018 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 



143 

 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pińczów, warunków i zasad 

korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie  

z tych przystanków. 

 

SESJA NR XLVIII/2018 Z DNIA 30 SIERPNIA  2018 r. 

1. Uchwała Nr XLVIII/419/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów 

na 2018 rok, 

2. Uchwała Nr XLVI/420/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów  na lata 2018 – 2035, 

3. Uchwała Nr XLVIII/421/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w wysokości 2.050.000,00 zł. 

4. Uchwała Nr XLVIII/422/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

województwa  świętokrzyskiego, 

5. Uchwała Nr XLVIII/423/2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 

głosowania w wyborach do  rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 

oraz burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

SESJA NR XLIX/2018 Z DNIA 26 WRZEŚNIA   2018 r. 

 

1. Uchwała Nr XLIX/424/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 

2018 rok, 

2. Uchwała Nr XLIX/425/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów  na lata 2018 – 2035, 

3. Uchwała Nr XLIX/426/2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, 

4. Uchwała Nr XLIX/427/2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, 

5. Uchwała Nr XLIX/428/2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, 

6. Uchwała Nr XLIX/429/2018 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, 

7. Uchwała Nr XLIX/430/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/241/2016 

Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia 
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strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu 

korzystania z miejsc parkingowych, 

8. Uchwała Nr XLIX/431/2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Miasta i Gminy Pińczów, 

9. Uchwała Nr XLIX/432/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy, 

10. Uchwała Nr XLIX/433/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości, 

11. Uchwała Nr XLIX/434/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy. 

 

SESJA NR L/2018 Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA   2018 r. 

1. Uchwała Nr L/435/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 

2018 rok, 

2. Uchwała Nr L/436/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów  na lata 2018 – 2035, 

3. Uchwała Nr L/437/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Pińczów, 

4. Uchwała Nr L/438/2018 w sprawie  zmiany uchwały Nr XLVI/409/2018 Rady 

Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 

poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Pińczów, 

5. Uchwała Nr L/439/2018 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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KADENCJA 2018 - 2023 

 

SESJA NR I/2018 Z DNIA 21 LISTOPADA   2018 r. 

1. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla 

przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego  

i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pińczowie, 

2. Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Pińczowie, 

3. Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej w Pińczowie. 

 

SESJA NR II/2018 Z DNIA 26 LISTOPADA   2018 r. 

1. Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie ustanowienia liczebności stałych komisji 

Rady Miejskiej w Pińczowie, 

2. Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie ustanowienia składów osobowych stałych 

komisji  Rady Miejskiej w Pińczowie, 

3. Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta  

i Gminy Pińczów, 

4. Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnych Rady Miejskiej w Pińczowie. 

 

SESJA NR III/2018 Z DNIA 5 GRUDNIA   2018 r. 

1. Uchwała Nr III/8/2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów  na 2018 

rok, 

2. Uchwała Nr III/9/2018 zmieniająca   uchwałę w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2018 – 2035(wersja 

elektroniczna), 

3. Uchwała Nr III/10/2018  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na 2019 rok, 

4. Uchwała Nr III/11/2018  w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości na 2019 rok, 

5. Uchwała Nr III/12/2018  w sprawie opłaty od posiadania psów, 
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6. Uchwała Nr III/13/2018  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2019 rok, 

7. Uchwała Nr III/14/2018  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 2019 rok, 

8. Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie przyznania dopłat do taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

9. Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i ustalania odpłatności za usługi  opiekuńcze i 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, 

10. Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie powołania Rady Społecznej 

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres kadencji 

2019 – 2021, 

11. Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, 

12. Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2019 – 2024, 

13. Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie uchwalenia i realizacji Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pińczów na lata 2019 – 2021, 

14. Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Pińczów nieruchomości stanowiącej 

własność Skarbu Państwa, 

15. Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy, 

16. Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 
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SESJA NR IV/2018 Z DNIA 28 GRUDNIA   2018 r. 

 

1. Uchwała Nr IV/24/2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów  na 

2018 rok, 

2. Uchwała Nr IV/25/2018 zmieniająca   uchwałę w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2018 – 2035(wersja 

elektroniczna), 

3. Uchwała Nr IV/26/2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2018, 

4. uchwała Nr IV/27/2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej 

jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pińczów, 

5. Uchwała Nr IV/28/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy, 

6. Uchwała Nr IV/29/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy, 

7. Uchwała Nr IV/30/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej  

w Pińczowie na 2019 rok, 

8. Uchwała Nr IV/31/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 

Miejskiej w Pińczowie na 2019 rok. 

 

 

 

 

 


