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I. Wstęp
Raport o stanie Gminy Skalbmierz opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej
i budżetu obywatelskiego (funduszu sołeckiego).
Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczną Gminy Skalbmierz. Zgromadzone w nim zostały szczegółowe dane
o aspektach funkcjonowania gminy w roku 2018.
Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą
do obiektywnej, opartej na faktach, oceny.
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu
Miasta i Gminy Skalbmierz, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów,
będących w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych.
Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Skalbmierz
do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się
podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.
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II. Podstawowe informacje o gminie
Gmina Skalbmierz znajduje się w południowej części województwa świętokrzyskiego,
w powiecie kazimierskim. Graniczy z województwem małopolskim. Graniczy z gminami:
Kazimierza Wielka i Czarnocin (powiat kazimierski), Działoszyce (powiat pińczowski),
Pałecznica (powiat proszowicki) oraz Racławice (powiat miechowski). Teren gminy
to 81,54 km2, z czego 5,52 km2 to miasto Skalbmierz. Gmina liczy 6530 mieszkańców (na dzień
31 marca 2019 r.), w tym miasto Skalbmierz liczy 1265 mieszkańców, przy gęstości zaludnienia
89 osób/km2. Do gminy Skalbmierz przynależą 24 miejscowości.
Miejscowy mikroklimat w gminie Skalbmierz jest niezwykle łagodny, co skutkuje tym,
iż okres wegetacji roślin trwa średnio 188 dni i jest jednym z najdłuższych w Polsce. Stwarza
to ogromne pole do rozwoju w sektorze rolnictwa. Sytuacji sprzyja również fakt, iż w promieniu
ponad 50 kilometrów nie ma uciążliwego przemysłu. Co za tym idzie w krajobrazie gminy
dominują pola uprawne. Gleby na terenie gminy zostały wykształcone z lessów, a także
z utworów zwałowych i wodnolodowcowych. Z lessów wykształciły się głównie czarnoziemy
i gleby brunatne, a z utworów zwałowych i wodnolodowcowych czarne ziemie i gleby brunatne
wyługowane. W dolinie rzeki Nidzicy wykształciły się gleby pochodzenia lessowego z osadów
aluwialnych. Są to gleby o wysokiej wartości produkcyjnej. Wysoki wskaźnik bonitacji oraz
wysoka wartość ekologiczna powodują, iż gleby te posiadają najwyższe preferencje
do prowadzenia produkcji ekologicznej.
Biorąc pod uwagę dziedzictwo kulturowe, obszar miasta i gminy Skalbmierz zaliczany
jest do terenów o małej ilości obiektów zabytkowych (kubaturowych). Większość z nich
znajduje się na terenie miasta Skalbmierza. Jednym z ciekawszych obiektów jest zabytkowy
układ przestrzenny z unikalnym ćwierćkolistym placem, który kiedyś stanowił plac targowy,
a obecnie został zamieniony w zieleniec.
Pod ścisłą ochroną konserwatorską znajdują się na terenie gminy:
- park w miejscowości Topola,
- park w miejscowości Kobylniki,
- zespół kościoła parafialnego w miejscowości Topola,
- kościół kolegiacki (parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela ) w miejscowości Skalbmierz,
- zespół kościoła parafialnego w miejscowości Małoszów,
- park w miejscowości Drożejowice.
Zabytki archeologiczne:
- kopiec pradziejowy znajdujący się w miejscowości Kobylniki, gm. Skalbmierz,
- rezerwat archeologiczno-krajobrazowy kurhanów pradziejowych w Rosiejowie.
Cechą charakterystyczną krajobrazu gminy są również liczne krzyże, kapliczki i figury
przydrożne o cechach zabytkowych i wartościach etnograficznych.
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Gmina Skalbmierz należy do takich organizacji jak:
1) Międzygminny Związek Komunalny „NIDZICA” w Kazimierzy Wielkiej.
2) Stowarzyszenie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.
3) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
4) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”.

Dane demograficzne
Liczba ludności na terenie Miasta i Gminy w latach 2016-2018

Stan na dzień 31.12.

2016

2017

2018

Liczba mieszkańców Miasta i Gminy
Skalbmierz

6608

6575

6548

W tym:

3316

3289

3284

Kobiety od 18
do 60 roku
życia

1750

1731

1752

Kobiety od 60
roku życia

903

895

901

3292

3286

3264

Mężczyźni od
18 do 60 roku
życia

2203

2179

2153

Mężczyźni od
60 roku życia

448

457

968

Dzieci i młodzież do 18 roku
życia

1332

1315

1316

Liczba mieszkańców miasta

1286

1275

1265

Liczba mieszkańców wsi

5322

5300

5283

Kobiety ogółem
w tym:

Mężczyźni:
w tym
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Liczba urodzeń

52

54

69

Liczba małżeństw

38

44

41

Liczba zgonów

86

91

79

Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2018 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 49 osób,
przez co na dzień 31.12.2018 roku wyniosła: 6548 w tym 3284 kobiet i 3264 mężczyzn. Liczba
mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym do 18 roku życia wyniosła: 1316 osób,
a mieszkańców 6548. Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym od 18-60 roku wyniosła:
3905, a liczba mieszkańców 6548. Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w wieku
powyżej 60 roku życia wyniosła: 1869 osób a liczba mieszkańców 6548. Migracje przebiegały
w kierunku miasta i zagranicy i związane były z pracą. Na początek 2018 roku na terenach
miejskich mieszkało 1275 osób a na terenach wiejskich 5322 osoby. Na koniec 2018 roku na
terenach miejskich mieszkało 1265 osób a na terenach wiejskich 5283. W 2018 roku narodziło
się w gminie 69 osób w tym 37 dziewczynek i 32 chłopców, zmarło 79 osób w tym kobiet 37
a mężczyzn 42. Najczęstsze przyczyny zgonów to nowotwory, udar, zawał i cukrzyca.
W 2018 roku nie odnotowano zgonów niemowląt.

Liczba osób bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy w roku 2018

Miesiąc

Liczba osób bezrobotnych
ogółem

w tym kobiety

Styczeń

234

115

Luty

218

104

Marzec

214

110

Kwiecień

205

106

Maj

205

106

Czerwiec

203

104

Lipiec

229

120

Sierpień

238

125
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Wrzesień

236

128

Październik

215

118

Listopad

217

119

Grudzień

220

121

9

Raport o Stanie Gminy Skalbmierz za 2018 rok

III. Informacje finansowe
Plan dochodów budżetowych na początek roku 2018 wynosił 31 828 650,00 zł, a plan
wydatków wynosił 34 250 280,00 zł, plan przychodów wynosił 3 071 000,00 zł, a plan
rozchodów 649 370,00 zł. W ciągu roku nastąpiły zmiany na podstawie uchwał Rady Miejskiej
i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy i na dzień 31 grudnia 2018 roku plan dochodów
budżetowych wynosił kwotę 33 299 027,76 zł, a plan wydatków 37 928 232,76 zł.

Dochody budżetowe
Plan ogółem – 33 299 027,76 zł
tj. 86,47%
Wykonanie – 28 794 850,40 zł
W tym:
- dochody bieżące na plan – 25 708 341,76 zł wykonano – 24 994 392,26 zł,
- dochody majątkowe na plan – 7 590 686,00 zł wykonano – 3 800 458,14 zł,
z tego wykonano:
z dochodów własnych na plan 7 015 212,00 zł wpłynęło 6 765 520,53 zł tj. 23,50% w stosunku
do osiągniętych dochodów za 2018 rok, subwencji na plan 9 886 291,00 zł wpłynęło
9 933 445,00 zł tj. 34,50% do osiągniętych dochodów za 2018 rok, uzyskano dotacje w kwocie
– 12 095 884,84 zł, tj. 42% do osiągniętych dochodów za 2018 rok.
Realizacja własnych dochodów podatkowych:
- podatek od nieruchomości – wykonanie 1 310 915,21 zł tj. 98,16% w stosunku do planu,
- podatek rolny –wykonanie 1 384 003,95 zł tj. 106,15% w stosunku do planu,
- podatek od środków transportowych – wykonanie 132 277,87 zł tj.105,82% w stosunku
do planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 130 719,00 zł tj. 185,58% w stosunku
do planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 1 998 401,00 zł tj. 106,35%
w stosunku do planu,
- dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane
na 100 000,00 zł wykonane na kwotę 121 892,50 zł tj. 121,89%.

Wydatki budżetowe
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Plan ogółem - 37 928 232,76 zł
tj. 79,50%
Wykonanie - 30 156 451,34 zł
W tym:
- wydatki bieżące na plan – 24 329 069,76 zł wykonano – 22 434 677,63 zł tj. 92,21%
- wydatki majątkowe na plan – 13 599 463,00 zł wykonano – 7 721 773,71 zł tj. 56,78%.
Wydatki majątkowe w strukturze wydatków ogółem stanowią 25,6%.

Deficyt budżetowy
Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2018 roku stanowi
deficyt budżetowy w kwocie 1 361 600,94 zł. Natomiast planowany był deficyt na kwotę
4 629 205,00 zł.

Zaległości w podatkach
Zaległości w podatkach i opłatach:
- zaległości w podatku rolnym wynoszą – 323 446,76 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą – 105 776,70 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą – 19 564,00 zł,
W stosunku do zalegających podatników wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu
Skarbowego oraz na bieżąco stosuje się postępowanie egzekucyjne do zalegających
podatników w w/w podatkach.

Informacja o zaciągniętych kredytach i zobowiązaniach wg stanu na 31.12.2018 roku
Gmina Skalbmierz posiada kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w Getin Banku.
W 2018 roku poniesiono wydatki na spłatę:
- 649 370,00 zł – kapitał,
- 243 891,09 zł – odsetki.
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wynosi 6 493 689,35 zł.
Termin spłaty kredytu: 2028 rok.
Harmonogram spłaty kredytu przysyłany jest przez bank co roku ze względu
na oprocentowanie zmienne. Z każdym rokiem wysokość odsetek ulega zmniejszeniu.
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IV. Wykonywanie uchwał Rady Miejskiej
Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz wykonał 55 uchwał podjętych przez Radę Miejską
w Skalbmierzu, w tym 11 uchwał dotyczących zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz
na 2018 rok oraz 4 uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Skalbmierz na lata 2018-2028.

W 2018 roku Rada Miejska w Skalbmierzu podjęła 55 uchwał, w tym :
- 40 uchwał Rada kadencji 2014-2018,
- 15 uchwał Rada kadencji 2018-2023.
Wykonano uchwały:
- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania
dotacji;
- w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez
dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skalbmierz;
- w sprawie zmian w Statucie Gminy Skalbmierz;
- w sprawie podziału miasta i gminy Skalbmierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz;
- w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Skalbmierz na lata 2018-2022;
- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2018 roku”;
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia składów osobowych stałych komisji Rady
Miejskiej;
- w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Skalbmierzu
na rok 2018;
- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Skalbmierzu na 2018 rok;
- w sprawie podziału miasta i gminy Skalbmierz na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu miasta i gminy Skalbmierz za 2017 rok;
- w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok;
12
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- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
niezabudowanej położonej w obrębie Krępice;
- w sprawie nabycia przez Gminę Skalbmierz nieruchomości niezabudowanej w obrębie
Sielec Kolonia;
- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
niezabudowanej w obrębie Sielec Kolonia;
- w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu;
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2018 r.”;
- w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli na terenie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego „Skalbmierz” na rzekach Szarbiówce
i Nidzicy;
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wincentego
Witosa na terenie miasta Kielce;
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza Miasta
i Gminy Skalbmierz;
- w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego problemu suszy na terenie Gminy Skalbmierz;
- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz;
- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej
w Skalbmierzu;
- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę Skalbmierz;
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom oraz
przewodniczącemu zarządu miasta;
- w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Skalbmierz;
- w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skalbmierzu;
- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Skalbmierzu;
- w sprawie ustalenia ilości stałych Komisji Rady Miejskiej w Skalbmierzu i ich składu
liczbowego;
- w sprawie ustanowienia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Skalbmierzu;
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz;
- w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na 2018 rok;
- w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Skalbmierz;
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- w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Skalbmierz;
- w sprawie ustalenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Skalbmierz w Zgromadzeniu
Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej;
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej
pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023;
- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz terminu jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Skalbmierz.
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V. Ochrona środowiska
Program ochrony środowiska dla gminy Skalbmierz na lata 2013-2016 z perspektywą
do roku 2020 charakteryzuje stan środowiska na terenie gminy w sposób następujący (wybrane
fragmenty).

Środowisko przyrodnicze i krajobraz
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego [2002], gmina Skalbmierz
położona jest w obrębie mezoregionu Płaskowyż Proszowicki, wchodzącego w skład
makroregionu Niecka Nidziańska. Obszar gminy ma charakter wyżynny i obejmuje szereg
kopulastych, szerokich garbów i wzgórz, przeciętych dolinami rzecznymi. Ich średnie
nachylenie wynosi 8-12%. Wierzchowinowe partie płaskowyżu osiągają wysokość rzędu
320 m n.p.m (najwyższy punkt w gminie koło Rosiejowa). Deniwelacje na terenie gminy
osiągają 128,5 m. Wysokości hipsometryczne maleją w kierunku południowo-wschodnim.
Szata roślinna gminy wykazuje znaczną synantropizację. Praktycznie na terenie całej gminy
występują zbiorowiska nieleśne, przede wszystkim segetalne – 7143 ha (ok. 83,1%),
w zdecydowanej większości związane z gruntami ornymi (ok. 86,6% pow. użytków rolnych).
Jest to jeden z najwyższych wskaźników spośród wszystkich gmin miejsko-wiejskich
województwa świętokrzyskiego. Zbiorowiska łąk i pastwisk pokrywają stosunkowo niewielkie
powierzchnie – zajmują ok. 13,4% powierzchni gminy. Największe kompleksy zbiorowisk
półnaturalnych - łąk i pastwisk występują w dolinie Nidzicy i Małoszówki.

Szata roślinna i świat zwierzęcy
Gmina Skalbmierz leży w obrębie jednego z najintensywniej zagospodarowanych regionów
Polski, przede wszystkim na skutek wielkoobszarowej produkcji rolniczej, rozwoju
infrastruktury transportowej i technicznej oraz urbanizacji, co spowodowało utratę znacznej
części różnorodności biologicznej w ciągu ostatnich 100–200 lat.
W gminie Skalbmierz największy wpływ na szatę roślinną wywarła pokrywa lessowa oraz
wychodzące spod niej na powierzchnię na zboczach wzgórz wapienie i opoki. Na takim podłożu
wykształciły się żyzne gleby - czarnoziemy i gleby brunatne. Przy tak dużych zasobach gleb
wysokiej jakości, rozwinęło się tu intensywne rolnictwo, a obszar gminy Skalbmierz został
praktycznie w całości odlesiony.
Lasy zajmują jedynie ok.0,5% powierzchni gminy (43,7ha), co jest wskaźnikiem zdecydowanie
niższym niż średnia wojewódzka (27,5%), ale zbliżonym do średniej powiatowej (2,8%). Rola
gospodarcza tych lasów jest marginalna, spełniają one przede wszystkim rolę glebochronną
i wodochronną. Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Tramplera, lasy w gminie położone
są w całości w krainie Wyżyna Małopolska, w Dzielnicy Wyżyna Miechowska. Większość
lasów jest własnością prywatną (ok. 75%), częścią nich i lasami stanowiącymi własność Skarbu
Państwa zarządzają Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Pińczów. Dominującymi siedliskami
w gminie są siedliska lasowe. Dominuje tu las świeży, natomiast w pobliżu cieków wodnych
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i w bezodpływowych zagłębieniach terenu spotyka się las wilgotny. Dominującymi gatunkami
są: buk, dąb, grab, brzoza, olsza.

Działania gminy w zakresie ochrony środowiska
Działania Gminy w zakresie ochrony środowiska ograniczają się do gospodarki wodociągowej,
kanalizacyjnej, ograniczania emisji hałasu, ograniczenia emisji pyłów, usuwania wyrobów
zawierających azbest oraz kształtowaniu zasobów wodnych.
W tym zakresie w roku 2018 działania te przedstawiały się następująco:
Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna prowadzona przez Związek Międzygminny
„Nidzica” w gminie Skalbmierz w 2018 roku:
1.

Gospodarka wodociągowa
a) Ilość nowych przyłączy: 17 szt., w tym:
1) Miasto: 2 szt., w tym do budynków mieszkalnych 1 szt.,
2) Wieś: 15 szt. (do budynków mieszkalnych).
b) Ilość awarii na sieci i przyłączach: 110 szt., w tym:
1) Miasto: 20 szt.,
2) Wieś: 90 szt.
c) Ilość przyłączy wodociągowych ogółem: 1795 szt.:
1) Miasto: 433 szt., w tym: 411 szt. do budynków mieszkalnych,
2) Wieś: 1362 szt., w tym: 1357 szt. do budynków mieszkalnych.

2.

Gospodarka ściekowa
kanalizacja sanitarna:
a) Ilość nowych przyłączy: 19 szt., w tym
1) Miasto: 3 szt., w tym do budynków mieszkalnych: 2szt.,
2) Wieś: 16 szt. (do budynków mieszkalnych).
b) Ilość awarii: 70 szt., w tym:
1) Miasto: 31 szt.,
2) Wieś: 39 szt..
Za awarię uznajemy sytuację, w której brak jest możliwości odprowadzania
ścieków, tj. m.in. rozszczelnienie przewodów grawitacyjnych i tłocznych, awaria
pompowni ścieków (mechaniczna, elektryczna), niedrożność przewodów.
c) Ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej ogółem: 460 szt.:
1) Miasto: 214 szt., w tym: 208 szt. do budynków mieszkalnych,
2) Wieś: 246 szt., w tym: 244 szt. do budynków mieszkalnych.

3.

Gospodarka ściekowa - zbiorniki bezodpływowe
Na terenie gminy zinwentaryzowanych jest 515 szt. zbiorników na nieczystości ciekłe.
Poniższa tabela obrazuje rozmieszczenie zbiorników w poszczególnych miejscowościach
gminy.
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Lp. Miejscowość

Ilość zbiorników
Bezodpływowych
Stan na dzień 31.12.2018

4.

1.

Baranów

35

2

Bełzów

15

3

Bolowiec

7

4

Boszczynek

18

5

Drożejowice

22

6

Grodzonowice

16

7

Krępice

13

8

Kobylniki

53

9

Kózki

20

10

Małoszów

19

11

Przybenice

29

12

Podgaje

22

13

Rosiejów

42

14

Sielec Kolonia

17

15

Sielec Biskupi

31

16

Szarbia Zwierz.

45

17

Sietejów

8

18

Szczekarzów

13

19

Topola

8

20

Tempoczów Kolonia

14

21

Tempoczów Rędziny

34

22

Zakrzów

18

23

Zakrzówek

4

24

Skalbmierz

12

Razem

515

Emisja pyłów

W roku 2018 w trzech budynkach administrowanych przez gminę wymieniono systemy
ogrzewania zamieniając opalanie węglem na nowoczesne systemy grzewcze tj.
- Szkoła Podstawowa w Skalbmierzu ogrzewanie przez pompy ciepła,
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- Szkoła Podstawowa w Topoli zastosowano ogrzewanie na pellet,
- MGOK zastosowano ogrzewanie na pellet.
Ponadto zorganizowano spotkanie dla mieszkańców gminy z przedstawicielami
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach propagujące
program „Czyste Powietrze” umożliwiający termomodernizację oraz wymianę kotłów
w budynkach jednorodzinnych.
5.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

W 2018 roku odbierano od mieszkańców gminy zdjęte pokrycia dachowe zawierające azbest
(eternit) w ilości 52,56 Mg, które zlecono w 2019 roku do utylizacji firmie specjalistycznej.
Koszt utylizacji wyniósł 19 972,80 zł.
6.

Gospodarka wodna

W roku 2018 na terenie gminy prowadzone były prace polegające na odbudowie i konserwacji
urządzeń melioracji szczegółowych.
Prace te prowadzone były przez gminę oraz działającą na terenie gminy Gminną Spółkę Wodną.
Gminna Spółka Wodna wykonała konserwację rowów melioracyjnych na długości łącznie
4,225 km – na wart. 41,13 tys. zł. na obiektach:




Nidzica Skalbmierz – 1010 mb,
Podgaje – Bronocice – 1687 mb,
Małoszówka BCD – 1528 mb.

Natomiast z budżetu gminy sfinansowano następujące działania:
- konserwacja starego koryta rzeki Nidzicy od ul. Witosa w stronę Podgaja długość 790 m –
wartość 16 000,00 zł,
- odwodnienie drogi dojazdowej w m. Małoszów w kierunku Bolowa Łaszowa długość 1240
m – wartość 24 786,00 zł,
- konserwacja rowu opaskowego obok stadionu na długości 532 m oraz częściowe odwodnienie
boiska poprzez wykonanie sączka drenarskiego na długości 205 m – wartość prac 14 800,80 zł,
- odbudowa rowu odwadniającego w Sielcu Kolonii na długości 820 m – wartość 14 062,79 zł.
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VI. Realizacja polityk, programów
i strategii
W gminie w 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skalbmierz.
2. Program Rewitalizacji dla Gminy Skalbmierz.
3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Skalbmierz.
4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zbiornika Wodnego
Retencyjno-Rekreacyjnego „Skalbmierz” na rzece Nidzicy i Szarbiówce
na obszarze miasta Skalbmierz.
5. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2013-2020.
6. Strategia Rozwiązywania problemów społecznych w gminie Skalbmierz na lata
2014-2020.

1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skalbmierz
Celem strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skalbmierz jest:
POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA I KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ
REDUKCJĘ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, W TYM CO2 ORAZ OGRANICZENIE
ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ WE WSZYSTKICH SEKTORACH
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skalbmierz przewidziano, że w latach 20172020 zostaną zrealizowane następujące działania inwestycyjne:

Wzrost
Wskaźniki
wykorz
ystania monitorowani
PM10 B(a)P energii
a
MW Mg
[Mg/r [kg/r z OZE
h
CO2
ok]
ok]
Efekt ekologiczny

Nr

Działanie

1.

Termomoderniza
cja obiektów
użyteczności
publicznej na
terenie Gminy
Skalbmierz

2.

Modernizacja
budynków
użyteczności
publicznej

Adresat
działania

Jednostka Okres
odpowiedz realiialna
zacji

Gmina
Skalbmierz

Referat
Inwestycji i
Zamówień
Publicznyc
h

Gmina
Skalbmierz

Referat
Inwestycji i
Zamówień
Publicznyc
h

20172020

20172020

Szacowa
ny koszt
[zł]

2 000 000
1305
zł

2 450 000
zł

-

438,
14

-

1,0570 0,001
5
27

-

-

Źródła finansowania

-

Liczba
budynków
poddanych
termomoderni
zacji [szt./rok]

RPOWŚ 2014-2020,
budżet Gminy,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW

-

Liczba
zmodernizowa
nych
budynków
[szt./rok]

Budżet Gminy,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
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3.

4.

Podniesienie
jakości usług
publicznych
poprzez remont
oraz wymianę
sprzętu
biurowego i
urządzeń
elektrycznych w
placówkach
oświatowych na
terenie Gminy
Skalbmierz

Montaż
odnawialnych
źródeł energii na
budynkach
mieszkalnych

Gmina
Skalbmierz

Referat
Inwestycji i
Zamówień
Publicznyc
h

Mieszkańcy,
Referat
właściciele i Inwestycji i
administrator Zamówień
zy budynków Publicznyc
mieszkalnych
h

20172020

2 000 000
zł

11,8

9,6

0,0095 0,000
58
01

-

Liczba
wymienionego
sprzętu
biurowego/
urządzeń
elektrycznych

20172020

10 000 00
0 zł

-

232,
44

0,5321 0,000
7
64

657

16 450
000 zł

1316
,8

680,
18

1,599

657

0,002

Liczba
nowopowstały
ch instalacji
OZE [szt./rok]
/ Moc
nowopowstały
ch instalacji
OZE [kW/rok]

Budżet Gminy,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW

RPOWŚ 2014-2020,
środki własne
mieszkańców,
NFOŚiGW (np.
program
PROSUMENT),
WFOŚiGW

Gmina Skalbmierz w 2018 roku zrealizowała:
Zadanie 1.
Kompleksowa modernizacja i doposażenie placówek oświatowych na terenie gminy
Skalbmierz. Wskaźnikiem wykonania jest wykonanie termomodernizacji w 3 budynkach
użyteczności publicznej tj. w Zespole Placówek Oświatowych w Skalbmierzu, w Zespole Szkół
w Topoli, w budynku administracyjno- biurowym przy ul. Szkolnej 3 i w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury przy ul. Szkolnej 1 w Skalbmierzu. Projekt zrealizowano ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej
3 – Efektywna i Zielona Energia, Działanie 3.3 – Poprawa efektywności energetycznej
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla
projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków
użyteczności publicznej.
Zadanie 2.
Modernizacja budynków użyteczności publicznej. Wskaźnikiem wykonania jest modernizacja
2 budynków użyteczności publicznej: Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu i Zespół
Szkół w Topoli.
Zadanie 2 i 3 zostały dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 - Sprawne usługi publiczne Działanie
7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
Zadanie 3.
Podniesienie jakości usług publicznych poprzez remont oraz wymianę sprzętu
biurowego i urządzeń elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Skalbmierz.
Wskaźnikiem wykonania jest wymiana sprzętu komputerowego w pracowniach
komputerowych w Zespole Placówek Oświatowych w Skalbmierzu doposażenie pracowni
komputerowych: 22 komputery z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne,
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switch 10 cali, szafa rack wisząca 10, doposażenie 7 pracowni w tablice interaktywne
i laptopy. Wyremontowano zaplecze sportowe z salą gimnastyczną, gdzie dokonano wymiany
oświetlenia na energooszczędne. W Szkole Podstawowej w Topoli wymieniono
6 komputerów wraz z oprogramowaniem, laptop, monitor, projektor i ekran projekcyjny.
W trakcie realizacji jest projekt pod nazwą Szkolne pracownie informatyczne
Województwa Świętokrzyskiego, w ramach którego zostanie stworzone 12 stanowisk
komputerowych w Szkole Podstawowej w Topoli. Projekt dofinansowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
Zadanie 4.
Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych. Gmina Skalbmierz
rozpoczęła realizację projektu Instalacja systemów odnawialnych na terenie Gminy Słupia,
Nagłowice , Imielno, Skalbmierz w ramach którego zostanie zamontowane 140 instalacji OZE.
Zadanie realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działanie 3.1
Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
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Działania inwestycyjne fakultatywne
Nr

1

2

3

4

5.

Działanie

Termomoderni
zacja
budynków
mieszkalnych

Ograniczanie
niskiej emisji z
budynków
mieszkalnych wymiana
źródeł ciepła

Rozwój
budownictwa
pasywnego i
energooszczęd
nego

Ecodriving

Modernizacja
oświetlenia
ulicznego

Adresat
działania

Mieszkańcy,
właściciele i
administratorz
y budynków
mieszkalnych

Mieszkańcy,
właściciele i
administratorz
y budynków
mieszkalnych

Mieszkańcy,
właściciele i
administratorz
y budynków
mieszkalnych

Mieszkańcy

Gmina
Skalbmierz

Jednost
Okres
ka
realizac
odpowie
ji
dzialna

-

-

-

-

-

20172020

20172020

20172020

20172020

20172020

Efekt ekologiczny
Szacowany
koszt [zł]

5 000 000,00

800 000,00

1 080 000

300 000

3 460 000,00

MWh

449,9

2249,4

68,6

-

484,62

Mg CO2

151,05

755,23

24,26

163,8

393,51

PM10
[Mg/rok]

0,364419

1,822014

0,055566

-

-

B(a)P
[kg/rok]

0,00043
7

0,00218
6

0,00006
7

-

-

Wzrost
wykorz
ystania
energii
z OZE

Wskaźn
iki
monitor
owania

Źródła
finansowa
nia

-

Liczba
budynkó
w
poddany
ch
termom
oderniza
cji
[szt./rok
]

Budżet
gminy,
budżet
zarządców
budynków,
RPO WŚ,
NFOŚiGW
(np.
program
RYŚ),
WFOŚiGW

-

Budżet
mieszkańcó
Liczba
w, RPO
wymieni
WS,
onych
NFOŚiGW
kotłów
(np.
[szt./rok
program
]
KAWKA),
WFOŚiGW

-

Liczba
wybudo
wanych
pasywny
ch/
energoo
szczędn
ych
budynkó
w
[szt./rok
]

Budżet
mieszkańcó
w, RPO
WS,
NFOŚiGW
(np.
program
dopłata do
domów
pasywnych
i
energooszc
zędnych),
WFOŚiGW

-

Ilość
Budżet
osób,
mieszkańcó
które
w, RPO
skorzyst
WS,
ały ze
szkoleń NFOŚiGW
z
(np.
zakresu
program
EcoDriv
LIFE),
ingu
WFOŚiGW
[os./rok]

-

Ilość
Budżet
zmodern
gminy,
izowany RPO WŚ,
ch
NFOŚiGW
punktów
(np.
świetlny
program
ch
SOWA),
[szt./rok
WFOŚiGW
]
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6.

7.

Poprawa
efektywności
energetycznej
w sektorze
małych i
średnich
przedsiębiorst
w

Małe i średnie
przedsiębiorst
wa

Modernizacja
dróg gminnych

Gmina
Skalbmierz

-

20172020

-

20172020

2 800 000,00

-

13
zł

440 000

-

-

-

3252,52

-

1487,85

-

-

Budżet
przedsiębio
rców, RPO:
Oś
Priorytetow
a IV
Efektywno
ść
energetycz
na,
odnawialne
źródła
energii i
gospodarka
niskoemisy
jna,
NFOŚiGW
,
WFOŚiGW

-

Liczba
nowopo
wstałych
instalacj
i OZE
[szt./rok
] / Moc
nowopo
wstałych
instalacj
i OZE
[kW/rok
]

Długość
Budżet
zmodern
izowany
Gminy
ch dróg Skalbmierz
[km]

-

-

-

2,242

0,003

-

Zadania: 1, 2 i 3 mieszkańcy realizują indywidualnie ze środków własnych oraz
korzystając z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach, który realizują rządowy program priorytetowy „Czyste powietrze”.
Zadania 3 i 4 mieszkańcy realizują indywidualnie.
Zadanie 5 w 2018 roku nie było realizowane.
Zadanie 6 mieszkańcy realizują indywidualnie.
Zadanie 7 - w 2018 roku Gmina Skalbmierz zmodernizowała ok. 5,88 km dróg
gminnych , dojazdowych i wewnętrznych. Zadanie wykonane ze środków własnych gminy
i dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych.

2. Program Rewitalizacji dla Gminy Skalbmierz
Cel nadrzędny: Rewitalizacja obszarów problemowych
Cele operacyjne:
1. Poprawa jakości życia i budowanie silnego kapitału społecznego
(koncentruje swoją uwagę na problemach oraz działaniach o charakterze społecznoinfrastrukturalnym).
2. Tworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc publicznych
(koncentruje swoja uwagę na problemach oraz działaniach o charakterze przestrzennofunkcjonalno-środowiskowo-społecznych).
3. Budowanie społeczeństwa aktywnego zawodowo
(koncentruje swoją uwagę na problemach oraz działaniach o charakterze społecznogospodarczo-infrastrukturalnym).
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Zadania rewitalizacyjne wymienione w niniejszym Programie zostały wskazane
do realizacji w latach 2017-2020.
W 2018 roku realizowano zadanie pn. „Aktywizacja społeczności lokalnej” poprzez
organizowanie imprez o charakterze sportowym, kulturalnym i rekreacyjnym oraz
zadanie pn. „Rewitalizacja kościoła parafialnego w Skalbmierzu” poprzez remont
posadzki (projekt realizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana
Chrzciciela w Skalbmierzu).

3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i
Gminy Skalbmierz
Cele i zadania Studium:
 Zagospodarowanie przestrzenne obszaru
Cel główny: osiągnięcie harmonijnego, wszechstronnego i trwałego rozwoju
przestrzennego miasta i gminy zapewniającego zaspokojenie bieżących potrzeb
oraz warunków umożliwiających wzrost poziomu życia mieszkańców, a także
zaspokojenia potrzeb dla następnych pokoleń; ochrona wysokiej jakości rolniczej
przestrzeni produkcyjnej i racjonalne jej zagospodarowanie.
W 2018 roku realizowany poprzez racjonalne wykorzystanie obszarów istniejącego
zainwestowania osiedleńczego przez intensywne zagospodarowanie obszarów
wolnych- niezainwestowanych – wydano 49 decyzji o warunkach zabudowy.
 Cele ekonomiczne
Cel główny: stworzenie warunków do efektywnego – wielostronnego rozwoju
gospodarczego miasta i gminy, zapewniającego obniżenie bezrobocia oraz wzrost
dobrobytu mieszkańców: będąc członkiem Lokalnej Grupy Działania „Perły
Ponidzia” w 2018 roku Gmina Skalbmierz stworzyła przedsiębiorcom
prowadzącym działalność gospodarczą na terenie gminy możliwość ubiegania się
o dofinansowania ze środków UE.
 Ochrona przyrody
Cel główny: ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego,
zapewniające ochronę podstawowych procesów ekologicznych.
 Cele kulturowe
Cel główny: zachowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego
szczególnie w obrębie określonych stref archeologicznej ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych i obiektów zabytkowych na obszarze miasta i gminy.
W 2018 roku cel osiągnięty poprzez wyremontowanie posadzki w zabytkowym
kościele Parafialnym wykonanym przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana
Chrzciciela w Skalbmierzu.
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 Rolnictwo
Cel główny: rozwój i restrukturyzacja funkcji rolniczej zgodnie z wymogami
gospodarki rynkowej i polityką makroekonomiczną państwa przy równoczesnym
wprowadzeniu zasad ekorozwoju.
 Leśnictwo oraz zadrzewienia i zakrzewienia
Cel główny: zapewnienie trwałości utrzymania i ciągłości użytkowania istniejących
terenów leśnych oraz zadrzewień i zakrzewień przy równoczesnym umożliwieniu
rozwoju przestrzennego tych elementów zagospodarowania.
 Cele społeczne
Cel główny: stworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców gminy
oraz zmniejszenia bezrobocia. W 2018 roku cel osiągnięty m. in. poprzez
prowadzenie prac melioracyjnych na terenie gminy.
 Komunikacja
Cel główny: poprawa funkcjonowania układu drogowego miasta i gminy w 2018
roku cel realizowany poprzez zmodernizowanie ok. 5,88 km dróg gminnych,
dojazdowych i wewnętrznych.
 Infrastruktura techniczna
W tym zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, elektroenergetyka,
telekomunikacja, zaopatrzenie w energię cieplną – gazyfikacja, gospodarka
odpadami stałymi. W 2018r. cele realizowane poprzez budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków, zapewnienie odbioru odpadów stałych.

4. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego
retencyjno-rekreacyjnego „Skalbmierz”
na rzece Nidzicy i Szarbiówce na obszarze miasta Skalbmierz.
Podstawowym celem planu jest stworzenie w formie prawa miejscowego zasad zabudowy
i zagospodarowania terenu, aby możliwa była na nim lokalizacja czaszy zbiornika wodnego
wraz z urządzeniami pomocniczymi zbiornika oraz elementami związanymi z rekreacja.
Obszar gminy objęty miejscowym planem – 18 ha.
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5. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2013-2020
Wizja Gminy Skalbmierz: Gmina Skalbmierz gminą rozwiniętą gospodarczo
i społecznie. Mieszkańcy wskazują priorytety działań i kierunki rozwoju.
Misją gminy Skalbmierz jest stworzenie godnych warunków życia oraz rozwoju
intelektualnego i materialnego mieszkańców w przyjaznym środowisku.
Społeczność lokalna integruje się i aktywnie buduje społeczeństwo obywatelskie.

Priorytety
Obszar I – Rolnictwo
Cel strategiczny: Rozwój rolnictwa
Cele cząstkowe: Gmina atrakcyjna dla producentów rolnych; Poprawa efektywności
gospodarki rolnej.
Zadania:
I.1. Rozwój doradztwa rolniczego, również w zakresie pozyskiwania środków pomocowych
oraz związanych ze zmianą kwalifikacji rolników;
I.2. Poprawa warunków prowadzenia gospodarki rolnej;
I.3. Wsparcie rozwoju niekonwencjonalnych kierunków działalności rolniczych;
I.4. Rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego;
I.5. Wspieranie rozwoju bazy serwisowej dla rolnictwa;
I.6. Koncentrowanie produkcji i przetwórstwa w ramach grup producenckich;
I.7. Tworzenie zachęt inwestycyjnych dla przetwórstwa;
I.8. Przeprowadzenie badań potwierdzających potencjał mineralny gleb gminy Skalbmierz.
I.9 Przebudowa placu targowego
Obszar II – Gospodarka i społeczeństwo
Cel strategiczny: Rozwój gospodarczy gminy i poprawa warunków życia mieszkańców.
Cele cząstkowe: Aktywne i wykształcone społeczeństwo; Gmina przyjazna inwestorom;
Rozwój turystyki;
Zadania:
II.1. Współorganizacja imprez kulturalnych i sportowych na zasadach partnerstwa
z podmiotami zewnętrznymi;
II.2. Organizacja szkoleń dla osób wykluczonych społecznie;
II.3. Wykorzystanie oferty kulturalnej Domu Kultury do potrzeb mieszkańców;
II.4. Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych;
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II.5 Podejmowanie działań zmierzających do zachowania tożsamości lokalnej: folkloru,
kultury, tradycji i lokalnej historii;
II.6. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie gminy (przebudowa,
remont), poprawa bezpieczeństwa drogowego, modernizacja oświetlenia ulicznego, utrzymanie
poboczy;
II.7 Wprowadzenie możliwości załatwiania spraw przez Internet i wdrożenie elektronicznego
systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy, modernizacja gminnych operatów
pomiarowych
z nazewnictwa ulic, opracowanie rejestru właścicieli posesji (Profesjonalny Urząd).
II.8 Zwiększenie liczby Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) na terenie gminy;
II.9. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację nauczania;
II.10. Rozbudowa, modernizacja jednostek OSP;
II.11. Budowa sieci gazowej na terenie gminy;
II.12. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem mieszkalno-gospodarczym;
II.13. Stworzenie głównego produktu turystycznego będącego filarem rozwoju tej dziedziny
w gminie Skalbmierz;
II.14. Budowa świetlicy w miejscowości Baranów, modernizacja istniejących;
II.15. Opracowanie i publikacja folderu i filmu promocyjnego na temat walorów
gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych gminy;
II.16. Budowa pola biwakowego;
II.17. Rozbudowa ścieżek rowerowych i pieszych, rozbudowa infrastruktury towarzyszącej,
m.in. przy szlaku św. Jakuba;
II.18. Rozbudowa infrastruktury turystycznej wokół istniejącego zbiornika retencyjnorekreacyjnego;
II.19. Stworzenie oferty turystycznej w oparciu o różne formy spędzania wolnego czasu
(turystyka piesza, rowerowa, rodzinna, zorganizowana, wielodniowa, jednodniowa itp.);
II.20. Organizowanie imprez plenerowych np. rajdów pieszych, rowerowych, festynów;
II.21. Rozbudowa sieci chodników, tras dla rowerzystów i parkingów przy drogach;
II.22. Organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie
agroturystyki, rolnictwa ekologicznego i innych pozarolniczych źródeł dochodu;
II.23. Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy.
II.24. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
II.25. Kompleksowa modernizacja i doposażenie placówek oświatowych na terenie gminy
Skalbmierz oraz rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli.
Obszar III – Środowisko naturalne
Cel strategiczny: Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, również
poprzez świadomość ekologiczną.
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Cele cząstkowe: Ekologiczna gmina; Działania edukacyjne, proekologiczne
Zadania:
III.1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków;
III.2. Opracowanie mechanizmu wsparcia gospodarstw zachęcającego do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków tam, gdzie budowa kanalizacji jest niemożliwa lub
bardzo kosztowna;
III.3. Prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców gminy z zakresu gospodarki
odpadami, również mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, oraz wszelkich
innych dotyczących ochrony środowiska. Działania prowadzone w szkołach, miejscach
publicznych (podczas imprez i festynów, tworzenie zachęt ekologicznych dla mieszkańców.
III.4. Propagowanie idei korzystania z odnawialnych źródeł energii.
III.5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
III.6. Przeprowadzenie badań, oraz opracowanie raportu potwierdzającego potencjał mineralny
gleb gminy Skalbmierz.
Priorytety strategii realizowane poprzez realizację następujących zadań:
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Skalbmierz.

na terenie Gminy

2. Kompleksowa modernizacja i doposażenie placówek oświatowych na terenie Gminy.
Skalbmierz.
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skalbmierz.
4. Instalacja systemów odnawialnych na terenie Gminy Słupia , Nagłowice , Imielno,
Skalbmierz.
5. Budowa świetlicy wiejskiej w Baranowie - roboty wykończeniowe.
6. Zakup , dostawa i montaż monitoringu na placu zabaw przy stadionie sportowym
w Skalbmierzu.
7. Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzów.
8. Budowa placu zabaw w mieście Skalbmierz – zadanie realizowane przez Ochotniczą
Straż Pożarną w Skalbmierzu.
9. Modernizacja dróg gminnych, dojazdowych i wewnętrznych.

6. Strategia Rozwiązywania problemów społecznych w gminie Skalbmierz na lata
2014-2020.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wieloletnim dokumentem
programowym, który ma ogromne znaczenie bezpieczeństwa społecznego mieszkańców gminy
Skalbmierz, a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Strategia
zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi
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instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz
instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej między innymi na :
edukację,
bezpieczeństwo
publiczne,
zapobieganie
wykluczeniu
społecznemu.
Na podstawie analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń została określona wizja
oraz misja gminy Skalbmierz. Reasumując wszystkie oczekiwania mieszkańców miasta
i gminy przyjęto następującą wizję gminy Skalbmierz „Gmina przyjazna mieszkańcom,
aktywna oraz wrażliwa na problemy społeczne”. Tak sformułowana wizja pozwala
mieszkańcom i władzom gminy ukierunkowywać ich wspólne działania w określonym celu.
Aktywność podejmowana jest pod szyldem wspólnej misji „ Stworzenie godnych warunków
życia oraz rozwój kulturalno- intelektualny społeczeństwa w przyjaznym środowisku.
Integracja społeczności na terenie miasta i gminy Skalbmierz”.
Cele wyznaczone w strategii są na bieżąco realizowane. Między innymi : wspieranie rodzin
z dziećmi w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku, organizacja czasu wolnego dzieci
i młodzieży, współpraca z osobami bezrobotnymi oraz ich aktywizacja , realizacja działań
edukacyjnych, profilaktycznych i prewencyjnych, wspieranie rodzin w zapewnieniu opieki nad
osobami starszymi.
Obserwując sytuację społeczną oraz oceniając realizację strategii w kontekście oceny zasobów
pomocy społecznej w ostatnich dwóch-trzech latach należy stwierdzić, że liczba rodzin
korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych maleje. Wzrasta natomiast liczba
osób korzystających z usług opiekuńczych oraz liczba osób starszych umieszczanych
w Domach Pomocy Społecznej.
W 2018 roku realizowany był również Gminny Program Wspierania Rodziny. Podstawowym
założeniem tego programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin i dzieci
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mających na
celu przywrócenie im zdolności do wypełniania tych ról poprzez pracę z rodziną oraz
zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj osoba
asystenta rodziny. Rezultatem pracy asystenta rodziny jest poprawa funkcjonowania rodziny
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz prowadzeniu gospodarstwa
domowego. Rodzice uczą się nawiązywania relacji z dziećmi, a także między sobą, pozyskują
wiedzę na temat metod wychowania – co pozytywnie wpływa na kształtowanie postaw.
Członkowie rodzin nabywają umiejętności w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, są bardziej
świadomi własnych emocji i lepiej radzą sobie ze stresem. Istotnym celem podejmowanych
działań jest podwyższenie poczucia własnej wartości i samooceny. W tym obszarze poza
wsparciem asystenta rodziny, osoby objęte pomocą otrzymują również wsparcie
psychologiczne. Rezultatem podejmowanych działań przez asystenta rodziny jest także
pozyskanie wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju dziecka, a także poprawa
relacji wewnątrzrodzinnych. We wszystkich obszarach pracy z rodziną ważnym zadaniem jest
prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej., zamieszkałego na terenie gminy.
W każdym przypadku rodzina objęta jest monitoringiem ze strony pracownika socjalnego .
W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka pracownik socjalny podejmuje działania
interwencyjne polegające na złożeniu wniosku do sądu o ograniczenie lub pozbawienie władzy
rodzicielskiej.
W 2018 roku asystent pracował z 10 rodzinami, w których łącznie przebywało 22 dzieci
w wieku od 2-18 roku życia. Wszystkie rodziny objęte wsparciem charakteryzowały się
bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Pięć rodzin to rodziny niepełne,
w których to tylko jeden rodzic zajmuje się opieką nad dziećmi. Asystent pracuje z jedną
rodziną, której dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej. Problemem w 4 rodzinach
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jest nadużywanie alkoholu przez jedno z rodziców. W 6 rodzinach rodzice mają ograniczoną
władzę rodzicielską i nadzór kuratora.
W niektórych rodzinach problemowych zaobserwowano poprawę w funkcjonowaniu, gdzie
przykładem może być wdrożenie nawyku realizowania obowiązku szkolnego, a także dbanie
o porządek w domu i higienę osobistą. Z uwagi na liczne dysfunkcje przykłady trwałych zmian
są trudne do osiągnięcia i wymagają dużego nakładu pracy i czasu.
W 2018 roku realizowane były również założenia gminnego programu przeciwdziałania
przemocy rodzinie w gminie Skalbmierz. Adresatami programu są rodziny i osoby dotknięte
zjawiskiem przemocy oraz zagrożone zjawiskiem przemocy. Głównym celem programu jest
zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrona
osób doznających przemocy oraz poprawa skuteczności działań osób i instytucji
zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy. Aktem prawnym regulującym
działania wszystkich podmiotów wobec przemocy w rodzinie jest również rozporządzenie
w sprawie procedury Niebieska Karta. Procedurę tę realizuje Gminny Zespół
Interdyscyplinarny. W skład Zespołu wchodzą: przedstawiciel Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skalbmierzu, przedstawiciel M-GOPS
w Skalbmierzu, przedstawiciel Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu, dzielnicowy
Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej, przedstawiciel Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Skalbmierzu.
W roku 2018 odbyło się 20 posiedzeń Zespołu, z których sporządzono listy obecności oraz
protokoły. Podczas prac Zespołu rozmawiano na temat zjawiska przemocy na terenie Gminy
Skalbmierz, omawiano akty prawne, według których podejmowane są działania na rzecz
przeciwdziałania przemocy. Omawiano również zadania jakie spoczywają na członkach
Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, procedurę „Niebieskiej Karty”. Spotkania
Zespołu mają na celu poprawę sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym
przemocy i ich najbliższemu otoczeniu.
W okresie sprawozdawczym do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 19 formularzy
„Niebieskiej Karty” - A sporządzonych przez Komendę Powiatową Policji w Kazimierzy
Wielkiej. W rodzinach, w których doszło do przemocy członkowie grupy roboczej opracowują
i realizują szczegółowy plan pomocy rodzinie . Prowadzony jest monitoring sytuacji panującej
w rodzinach dotkniętych podejrzeniem przemocy domowej przez policję jak i pracowników
socjalnych. Po wnikliwej analizie sytuacji i stwierdzeniu, iż w rodzinie nie dochodzi
do przemocy, zostało zakończonych 9 procedur „Niebieskiej Karty”.
W wyniku pracy zespołu interdyscyplinarnego skierowano sprawy 11 rodzin do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skalbmierzu o podjęcie działań oraz
skierowano sprawy 5 rodzin do Sądu Rejonowego w Kazimierzy Wielkiej Wydział Rodzinny
i Nieletnich o wgląd w sytuację małoletnich dzieci i podjęcie stosownych działań.
Przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skalbmierzu został
uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i doświadczających
przemocy w rodzinie oraz współuzależnionych. Osoby te mogły skorzystać z wizyty i rozmowy
z psychologiem. W 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 25 osób.
Pracownicy socjalny MGOPS w Skalbmierzu prowadzą z rodzinami objętymi pomocą
i wsparciem przez Zespół Interdyscyplinarny prace socjalną oraz monitorują przebieg działań
w celu próby wyeliminowania w tych rodzinach przemocy.
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Zespół Interdyscyplinarny współpracuje z PCPR w Kazimierzy Wielkiej, Sądem Rejonowym
w Kazimierzy Wielkiej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kazimierzy Wielkiej. Dobra
współpraca, wymiana spostrzeżeń pozwoliła na podjęcie szybkich i skutecznych działań.
Bezpośredni sposób przekazywania informacji i podejmowanie konkretnych działań
usprawniły pracę instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 roku były 272 osoby w tym 78 osób
powyżej kryterium dochodowego i 194 osoby poniżej kryterium dochodowego.
W 2018 roku umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej było 5 osób z tego 1 osoba w domu
dla psychicznie przewlekle chorych. Koszt pobytu tych osób w DPS wyniósł 188 173,79 zł.
W schroniskach dla osób bezdomnych umieszczonych było 5 osób i koszt ich pobytu wyniósł
22 535,51 zł.
Na początek 2018 roku 438 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze ( 500+) i wypłacono
kwotę 357 766,30zł, a na koniec 2018r 403 rodziny i wypłacono za cały 2018 rok kwotę
4.179.630,00 zł.
Na początek 2018 roku 270 rodzin pobierało zasiłki rodzinne na dzieci i wypłacono kwotę
193 305,55zł , a na koniec 2018 roku 205 rodzin i za cały 2018 roku wypłacono kwotę
2.146.936,87zł.
Kwota wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych wyniosła 331 681,00 zł.
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VII. Infrastruktura drogowa
Infrastruktura drogowa na terenie miasta i gminy Skalbmierz obejmowała na 1 stycznia 2018
roku - 76,632 km dróg gminnych publicznych. Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2018
roku 72,03 % wszystkich dróg gminnych publicznych, a pod koniec poprzedniego roku 75,71
%. Drogi utwardzone i częściowo utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio
13,73% na dzień 1 stycznia 2018r. i 10,96% na dzień 31 grudnia 2018 roku wszystkich dróg
gminnych publicznych.
W roku 2018 zostały wykonane przebudowy dróg gminnych w miejscowościach:
1. Baranów – Nr 003520T Baranów-Rynek dł. 190,0 m za kwotę brutto: 37 695,81 zł,
2. Zakrzów – Nr 003522T Zakrzów-Zakrzówek dł. 834,0 m za kwotę brutto: 223 958,50 zł,
3. Bolowiec – Nr 003554T Bolowiec-Nadzów dł. 404,0 m za kwotę brutto: 91 617,53 zł,
4. Rosiejów – Nr 003516T Rosiejów-Kościejów dł. 300,0 m za kwotę brutto: 67 582,35 zł,
5. Topola – Nr 003535T Topola-Cudzynowice dł. 236,0 m za kwotę brutto: 57 307,91 zł,
6. Kobylniki – Nr 003545T Krępice-Międzygórze dł. 218,0 m za kwotę brutto: 49 323,26 zł,
7. Szarbia Zwierzyniecka – Nr 003514T Szarbia przez wieś dł. 640,0 m za kwotę brutto:
430 295,82 zł.
W 2018r. przebudowano drogi gminne publiczne o łącznej długości 2,822 km za kwotę brutto:
957 781,18 zł pochodzące ze środków własnych.
W ramach remontów dróg gminnych publicznych wykonano remonty w miejscowościach:
1. Tempoczów Rędziny Nr 003518T Tempoczów Kolonia-Tempoczów Rędziny dł. 129,0 m
za kwotę brutto: 33 975,92 zł,
2. Drożejowice Nr 003548T Drożejowice przez wieś dł. 457,25 m wraz z zatoką przystankową
za kwotę: 210 004,42 zł,
3. Sielec Biskupi Nr 003540T Sielec Biskupi-Sielec Kolonia dł. 100,0 m za kwotę brutto:
43 629,33 zł.
Razem wyremontowano w 2018 roku odcinki dróg o długości 686,25 m na łączną kwotę brutto:
287 609,67 zł.
Infrastruktura drogowa gminy w roku 2018r. wzbogaciła się również o nowe asfaltowe odcinki
dróg wewnętrznych (dojazdowych) w miejscowościach:
1. Baranów dz. nr ew. 225 dł. 165,0 m za kwotę brutto: 37 344,50 zł,
2. Baranów dz. nr ew. 222 dł. 220,0 m za kwotę brutto: 43 384,56 zł,
3. Sietejów dz. nr ew. 124 dł. 350,0 m za kwotę brutto: 79 803,02 zł,
4. Sietejów dz. nr ew. 33, 122 dł. 250,0 m za kwotę brutto: 60 997,48 zł,
5. Rosiejów dz. nr ew. 287 dł. 134,0 m za kwotę brutto: 28 975,36 zł,
6. Rosiejów dz. nr ew. 207 dł. 100,0 m za kwotę brutto: 25 181,79 zł,
7. Bełzów dz. nr ew. 228 dł. 677,0 m za kwotę brutto: 135 487,70 zł,
8. Kobylniki dz. nr ew. 560 dł. 132,0 m za kwotę brutto: 27 272,14 zł,
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9. Małoszów dz. nr ew. 414, 396 dł. 1039,0 m za kwotę brutto: 215 838,80 zł.
Przebudowano łącznie 3,067 km dróg wewnętrznych (dojazdowych) za kwotę brutto:
654 285,35 zł, przy czym finansowanie zewnętrzne, pochodzące z budżetu Województwa
Świętokrzyskiego dla zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
wyniosło 38 000,00 zł dla zadania modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Sietejów
dz. nr ew. 124, dł. 350,0 m.
W roku 2018 również przeprowadzono remonty na drogach wewnętrznych (dojazdowych)
w miejscowości Topola dz. nr ew. 480, dł. 218,0 m za kwotę brutto: 49 732,62 zł i miejscowości
Sietejów dz. nr ew. 125, dł. 50,0 m za kwotę brutto: 12 099,51 zł. Łącznie remont dróg
wewnętrznych (dojazdowych) objął odcinki o długości 268,0 m za kwotę brutto: 61 832,13 zł.
W ramach remontów cząstkowych zostały wyremontowane drogi asfaltowe gminne
i dojazdowe na terenie miasta i gminy poprzez wbudowanie 57,72 t emulsji asfaltowej i grysów
za kwotę brutto: 28 398,24 zł.
Dla miasta Skalbmierz i 23 sołectw za kwotę 149 900,00 zł zostało zakupione 2559 ton
kruszywa. Zostało one rozplantowane na drogach dojazdowych w miejscach wskazanych przez
sołtysów.
Łącznie na poprawę infrastruktury drogowej w Gminie Skalbmierz w roku 2018 wydano kwotę
brutto: 2 139 806,57 zł, przy czym finansowanie zewnętrzne wynosiło brutto: 38 000,00 zł.
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VIII. Informacja o stanie mienia
komunalnego
Na koniec 2018 roku Gmina Skalbmierz jest w posiadaniu pojazdów i sprzętu
zmechanizowanego:










samochód ciężarowy m-ki MAN,
samochód do zimowego utrzymania dróg m-ki Star,
samochód do wywozu kontenerów na śmieci KP7,
ciągnik rolniczy Ursus wraz z urządzeniami: przyczepa wywrotka, kosiarka
rotacyjna, zamiatarka, rozsiewacz (służy do posypywania dróg w zimie),
koparko-spycharka JCB,
traktor-kosiarka HUSQWARNA,
kosiarki spalinowe do trawy szt. 3,
podkaszarki do trawy szt.2,
pilarki spalinowe szt. 2.

Posiadane pojazdy i urządzenia są wykorzystywane do prac takich jak:
Transport zakupionych i pozyskanych materiałów niezbędnych do prac inwestycyjnych
i gospodarczych, budowy i remontów dróg gminnych, dojazdowych i ulic, zimowego
utrzymania dróg gminnych, dojazdowych i ulic (odśnieżanie, uszorstnianie nawierzchni),
letniego utrzymania dróg gminnych, dojazdowych i ulic (uzupełnianie ubytków nawierzchni,
kopanie rowów, zbieranie poboczy i namulisk, usuwanie zbędnego zadrzewienia
i zakrzewienia), utrzymania czystości i porządku w gminie, utrzymania zieleni w gminie
(koszenie, przycinanie, sprzątanie) – w tym w obrębie obiektu sportowego, parku, skwerów
i zieleńców, ścieżki rowerowej, placu targowego, cmentarza wojennego oraz wielu innych
zadań w zależności od bieżących potrzeb.
Gmina posiada zaplecze magazynowo-garażowe w Skalbmierzu przy ul. Rep. Partyzanckiej
(obiekt byłej betoniarni) oraz garaże i warsztat, w którym dokonuje się drobnych napraw
sprzętu przy ul. Szkolnej w Skalbmierzu.
W 2018 roku zatrudnionych było 3 pracowników gospodarczych i 1 kierowca.

34

Raport o Stanie Gminy Skalbmierz za 2018 rok

IX. Gospodarka komunalna
i mieszkaniowa
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna:
Na początku 2018 roku zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:








w miejscowości Boszczynek nr 5 znajdują się 3 lokale mieszkalne o powierzchni 51,98
m2 (4 izby), 50,40 m2 (3 izby) i 41,88 m2 (4 izby). Łączna powierzchnia mieszkań
w tym budynku to 144,26 m2. Do budynku doprowadzona jest woda. W lokalach
mieszkalnych brak jest łazienek oraz instalacji kanalizacyjnej. Niewykorzystanych było
jedno mieszkanie. Przyczyną niewykorzystania tego mieszkania jest jego zły stan
techniczny.
w miejscowości Skalbmierz przy ul. Szkolnej 3 znajduje się 1 mieszkanie
o powierzchni 45,24 m2 (5 izb). Lokal mieszkalny wyposażony w instalację centralnego
ogrzewania, instalacje wodną i kanalizacyjną.
w miejscowości Skalbmierz przy ul. Ppor. Sokoła 19 (Ośrodek Zdrowia) znajdują się
5 mieszkań o powierzchni 70,02 m2 (7 izb), 66,37 m2 (7 izb) 43,71 m2 (5 izb), 33,35 m2
(4 izby), 63,24 m2 (7 izb). Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 276,69 m2.
Lokale mieszkalne wyposażone w instalację centralnego ogrzewania, instalacje wodną
i kanalizacyjną. Niewykorzystanych było jedno mieszkanie.
w miejscowości Topola nr 164 znajdują się 4 mieszkania o powierzchni: 13,49 m2 (1
izba), 60,70 m2 (4 izby), 39,85 m2 (1 izba), 30,12 m2 (2 izby). Łączna powierzchnia
mieszkań w tym budynku to 144,16 m2.
w miejscowości Skalbmierz przy ul. Ppor. Sokoła 24 (stadion sportowy) znajduje
się 1 mieszkanie o powierzchni 62,58 m2 (5 izb). Lokal mieszkalny wyposażony
w instalację centralnego ogrzewania wykonaną we własnym zakresie, instalację wodną
i kanalizacyjną.

Stawka bazowa czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych została ustalona Zarządzeniem
nr Or.0050.24.2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu
za najem lokali mieszkalnych wchodzących w mieszkaniowy zasób Gminy na kwotę
4,00zł/m2.
Uchwałą Nr XXXV/173/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Skalbmierz na lata 2018-2022 zostały ustalone czynniki zmniejszające stawkę czynszu
i tak:
- brak w lokalu centralnego ogrzewania – 50% stawki bazowej,
- brak w lokalu centralnego ogrzewania oraz odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej
lub bezodpływowego zbiornika (szambo) – 75% stawki bazowej,
- brak w lokalu centralnego ogrzewania, punktu poboru wody oraz odprowadzania ścieków
do kanalizacji miejskiej lub bezodpływowego zbiornika (szambo) – 80% stawki bazowej.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy
wynosiły łącznie 6664,08 zł, a płatności dotyczyły 5 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2018 r.
zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 7131,07 zł,
a płatności dotyczyły 4 mieszkań.
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W 2018 r. nie dokonywano nakładów na remont budynków mieszkalnych.
W zasobie gminy w 2018 roku znajdowały się następujące budynki niemieszkalne:






















obręb Baranów działka nr 123, budynek świetlicy wiejskiej użytkowany przez OSP
Baranów. W 2018 r. prowadzono roboty wykończeniowe budynku polegające
na wykonaniu gładzi i malowanie ścian, montaż parapetów wewnętrznych, wykonanie
posadzki z wykładziny PCV, montaż drzwi wewnętrznych oraz docieplenie ścian
zewnętrznych i ułożenie tynku zewnętrznego. Wartość robót wyniosła 68 900 zł.
obręb Bełzów działka nr 95, budynek świetlicy wiejskiej użytkowany przez OSP
Bełzów o powierzchni użytkowej 160,90 m2,
obręb Boszczynek działka nr 206, budynek świetlicy wiejskiej użytkowany przez OSP
Boszczynek o powierzchni użytkowej 193,26 m2,
obręb Drożejowice działka nr 446, budynek świetlicy wiejskiej użytkowany przez OSP
Drożejowice o powierzchni użytkowej 259,82 m2,
obręb Grodzonowice działka nr 6, budynek świetlicy wiejskiej użytkowany przez
mieszkańców o powierzchni użytkowej 173,94 m2,
obręb Grodzonowice działka nr 6, budynek gospodarczy użytkowany przez
mieszkańców,
obręb Kobylniki działka nr 399/2, budynek świetlicy wiejskiej użytkowany przez OSP
Kobylniki o powierzchni użytkowej 241,48 m2,
obręb Kózki działka nr 43, budynek świetlicy wiejskiej użytkowany przez OSP Kózki
o powierzchni użytkowej 249,41 m2,
obręb Małoszów działka nr 130, budynek świetlicy wiejskiej użytkowany przez OSP
Małoszów o powierzchni użytkowej 388,27 m2,
obręb Krępice działka nr 160, budynek świetlicy wiejskiej użytkowany przez OSP
Krępice o powierzchni użytkowej 125,02 m2,
obręb Przybenice działka nr 19, budynek świetlicy wiejskiej wraz z garażem
użytkowany przez mieszkańców o powierzchni użytkowej 351,51 m2. Część budynku
o powierzchni 33,66 m2 została wydzierżawiona pod działalność handlową,
obręb Przybenice działka nr 19, budynek garażu o powierzchni użytkowej 17,64 m2,
obręb Sielec Kolonia działka nr 155, budynek po dawnej Szkole Podstawowej. Budynek
nieużytkowany. Zły stan techniczny.
obręb Tempoczów Rędziny działka nr 333/1, budynek świetlicy wiejskiej użytkowany
przez mieszkańców o powierzchni użytkowej 242,83 m2,
obręb Szarbia Zwierzyniecka działka nr 776/1, budynek świetlicy wiejskiej użytkowany
przez OSP Szarbia Zwierzyniecka o powierzchni użytkowej 197,27 m2. Część budynku
o powierzchni 33,00 m2 została wydzierżawiona pod działalność handlową.
obręb Topola działka nr 893, budynek świetlicy wiejskiej użytkowany przez OSP
Topola o powierzchni użytkowej 314,35 m2.,
obręb Zakrzów działka nr 171/1, budynek świetlicy wiejskiej użytkowany przez OSP
Zakrzów o powierzchni użytkowej 276,50 m2.
obręb Drożejowice działka nr 455/2, budynek świetlicy wiejskiej użytkowany przez
OSP Zakrzów o powierzchni użytkowej 276,50 m2,
obręb 1 m. Skalbmierz działka nr 757, budynek warsztatu o powierzchni użytkowej
54,17 m2, (ul. Szkolna)
obręb 1 m. Skalbmierz działka nr 758, budynek administracyjny o powierzchni
użytkowej 558,73 m2., w który znajduje się 1 lokal mieszkalny,
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obręb 3 m. Skalbmierz działki nr 4, 5, 34 zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia,
o powierzchni użytkowej 676,26 m2., w którym znajduje się 5 lokali mieszkalnych.
W 2018 r. przeprowadzono remont schodów. Zakres robót obejmował: rozebranie
posadzki z płytek, reperacja podestów, ułożenie okładziny z płyt granitowych,
wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej, utwardzenie terenu przy schodach. Wartość
robót wynosiła 67 889,20zł
obręb 1 m. Skalbmierz działka nr 948/5 zabudowana budynkiem stacji diagnostycznej,
o powierzchni użytkowej 99,00 m2 (obiekt wydzierżawiony),
obręb 1 m. Skalbmierz działka nr 913 zabudowana budynkami garażowi i wiatą (Baza
Gospodarki Komunalnej),
obręb 1 m. Skalbmierz działka nr 870/2 zabudowana budynkami (sanitariat,
tzw. buchty) i wiatą (Targowica),
obręb 1 m. Skalbmierz działka nr 913 zabudowana budynkami garażowi i wiatą (Baza
Gospodarki Komunalnej),
obręb 1 m. Skalbmierz działka nr 671 zabudowana budynkami i wiatą wraz
z infrastrukturą sportową (obiekt stadionu sportowego),
obręb 1 m. Skalbmierz działka nr 870 zabudowana budynkiem administracyjnym przy
Pl. M.C. Skłodowskiej,
obręb 2 m. Skalbmierz działka nr 61 zabudowana budynkiem administracyjnym przy
ul. Kościuszki 1,
obręb 1 m. Skalbmierz działka nr 754 zabudowana budynkiem przystanku
autobusowego wraz z częścią handlową i sanitariatami przy Pl. M.C. Skłodowskiej
(część handlowa wydzierżawiona),
obręb 1 m. Skalbmierz działka nr 870 zabudowana kiosku przy Pl. M.C. Skłodowskiej,
obręb 1 m. Skalbmierz działka nr 753, budynek remizy strażackiej użytkowany przez
OSP Skalbmierz.

Gmina Skalbmierz jest właścicielem lokali użytkowych nr V o powierzchni 18,67 m2, nr. VII
o powierzchni 253,84 m2 i nr VIII o powierzchni użytkowej 82,45 m2 wraz u udziałem
wynoszącym 35496/66845 części w działkach o nr 756 i 759 o powierzchni łącznej 0,0455 ha.,
położonych w obrębie 1 m. Skalbmierz przy ul. Szkolnej 1. Powyższe lokale zostały użyczone
Miejsko-Gminnemu Domu Kultury.
Zasób nieruchomości gminnych:
Stan gruntów stanowiących własność Gminy Skalbmierz na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił
łącznie 88,3770 ha., w tym:








grunty będące w wieczystym użytkowaniu – 6,7611 ha,
grunty pod drogami publicznymi – 9,6326 ha,
grunty pod drogami wewnętrznymi (dojazdowymi) 7,7232 ha,
grunty stanowiące Lasy – 0,2357 ha,
grunty stanowiące Nieużytki – 4,3035 ha,
grunty oddane w trwały zarząd – (Topola i Skalbmierz) 3,0255 ha,
pozostałe grunty (sklasyfikowane – rolne i niesklasyfikowane) – 56,6954 ha.

W 2018 roku Gmina Skalbmierz nabyła następujące nieruchomości:
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aktem Notarialnym z dnia 25.05.2018 r. Nr Rep. 1258/2018 nabyła w drodze darowizny
działkę oznaczoną numerem działki 207 położoną w obrębie 2 m. Skalbmierz
o powierzchni 0,3212 ha.
aktem Notarialnym z dnia Nr Rep. 9.11.2018 r. Nr Rep. 4300/2018 nabyła w drodze
zakupu działkę oznaczoną numerem działki 350 położoną w obrębie Drożejowice
o powierzchni 0,0300 ha., za cenę 2 800 zł.

W 2018 r. Gmina Skalbmierz Aktem Notarialnym z dnia 11.07.2018 r. Nr Rep. 2877/2018
zbyła nieruchomość położoną w obrębie 1 m. Skalbmierz oznaczoną numerem działki 829
o powierzchni 0,0137 ha., za cenę 5043 zł.
Stan gruntów stanowiących własność Gminy Skalbmierz na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił
łącznie 88,7145 ha., w tym:








grunty będące w wieczystym użytkowaniu – 6,7611 ha.,
grunty pod drogami publicznymi – 9,6326 ha.,
grunty pod drogami wewnętrznymi (dojazdowymi) 7,7232 ha.,
grunty stanowiące Lasy – 0,2357 ha.,
grunty stanowiące Nieużytki – 4,3035 ha.,
grunty oddane w trwały zarząd – 3,0255 ha.,
pozostałe grunty (sklasyfikowane – rolne i niesklasyfikowane) - 57,0329 ha.

Nieruchomości oddane w trwały zarząd:
1. Decyzją z dnia 12.05.2016 r. znak:GKRIOŚ.6844.1.4.2016 oddano w trwały zarząd na rzecz
Zespołu Szkół w Topoli nieruchomość zabudowaną między innymi budynkiem szkoły
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Topola numerem działki 1189/3
o powierzchni 1,4595 ha.
2. Decyzją z dnia 19.05.2016 r. znak:GKRIOŚ.6844.1.4.2016 oddano w trwały zarząd na rzecz
Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu nieruchomość zabudowaną między innymi
budynkiem szkoły oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu 2 m. Skalbmierz
numerami działek 8, 13, 14, 15, 16 i 17 o powierzchni łącznej 1,5660 ha.
Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego będzie następowało poprzez:




zakup, zamianę, pierwokup, zasiedzenie,
komunalizację mienia Skarbu Państwa,
nabywanie na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych w sprawie nabywania
gruntów pod drogi publiczne.

Do gminnego zasobu będą nabywane nieruchomości służące realizacji zadań własnych gminy,
przeprowadzane inwestycje celu publicznego wynikające z planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku braku planu ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji realizacji inwestycji celu publicznego.
Nabywanie nieruchomości będzie realizowane w ramach posiadanych środków finansowych
zaplanowanych w budżecie gminy na poszczególne lata.
Wolne nieruchomości będą sprzedawane lub przeznaczone do wydzierżawienia.
Gospodarowanie nieruchomościami odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr Or.0050.213.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 29 września 2017 r. w sprawie planu
wykorzystania nieruchomości Gminy Skalbmierz na lata 2017-2020.
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X. Analiza stanu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi na terenie Miasta i Gminy
Skalbmierz w 2018 roku
Cel i podstawowe założenia opracowania
Zgodnie z art 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 t.j. z późn. zm.) gminy mają
obowiązek dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu
weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Zgodnie z przepisami, analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi powstaje na podstawie
sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Głównym celem niniejszej analizy jest weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych
Gminy Skalbmierz w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
ulegających biodegradacji oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych,
kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji
o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków
określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy
Skalbmierz, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania.

Zakres opracowania
Niniejsza Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Skalbmierz
za rok 2018 zawiera:
1. Opis systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Skalbmierz w 2018 roku.
2. Ilość zebranych oraz wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy
Skalbmierz w 2018 roku.
3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
w roku 2018.
4. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
poszczególnych frakcji odpadów w 2018 roku.
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5. Liczbę mieszkańców objętą systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Skalbmierz w 2018 roku.
6. Analizę finansową systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Skalbmierz w 2018 roku.
7. Potrzeby inwestycyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Skalbmierz w latach 2019-2022.
8. Analizę porównawczą systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Skalbmierz obejmującą okres 2016 – 2018.
9. Podsumowanie i wnioski.

Podstawy prawne
Konieczność sporządzenia niniejszej analizy wynika z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb
ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2018r. poz. 1454 t.j. z późn. zm.).
Zakres przedmiotowej analizy określony został w art. 9tb ust. 1 pkt 1-7 ww. ustawy i pokrywa
się częściowo z zakresem rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi, które sporządzane jest przez gminę, na podstawie art. 9q ust. 1 i 3
cyt. ustawy, celem jego przedłożenia marszałkowi województwa w terminie do 31 marca roku
następującego po roku, którego dotyczy.
Przy sporządzaniu niniejszej analizy opierano się także o poniższe akty prawne dotyczące
problematyki gospodarki odpadami:


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(Dz. U. z 2017 poz. 2412).



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167).

Wykorzystywano również poniższe dokumenty strategiczne:


Krajowy plan gospodarki odpadami 2022



Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu
gospodarki odpadami 2022,
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2016 – 2022
Uchwała Nr XXV/356/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca
2016 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla
województwa świętokrzyskiego”.
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Uchwały przyjęte przez Radę Gminy Skalbmierz
Rada Gminy Skalbmierz przyjęła następujące uchwały związane z systemem gospodarki
odpadami komunalnymi, które obowiązywały w 2018 roku:


Uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
i gminy Skalbmierz,



Uchwała nr XXVII/149/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów,



Uchwała nr XXVII/147/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,



Uchwała nr XXVII/148/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz terminu jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Skalbmierz,



Uchwała nr XXXII/177/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 października 2013
r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy.

System gospodarowania odpadami; Źródła odpadów
W myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2018 poz. 992 t.j. z późn. zm.),
odpady komunalne zostały zdefiniowane jako odpady powstające w gospodarstwach
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych.
Odpady komunalne na terenie Gminy Skalbmierz powstają głównie w gospodarstwach
domowych, ale również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, jak: obiekty
użyteczności publicznej (ośrodki zdrowia, szkoły) oraz infrastruktury (handel, obiekty
turystyczne, usługi). Są to także odpady z terenów otwartych, takie jak: odpady z koszy
ulicznych, zmiotki z dróg oraz placów.
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Postępowanie z odpadami na terenie Gminy Skalbmierz
Odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości w sposób selektywny
i nieselektywny. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Skalbmierz w 2018 roku odpady komunalne odbierane były z nieruchomości według podziału
na następujące frakcje:
a) zmieszane odpady komunalne (niesegregowane),
b) tworzywa sztuczne i metale,
c) papier i tektura,
d) szkło,
Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy to:


pojemniki na odpady o pojemności 60 l; 80 l; 120 l; 180 l; 240 l; 1100 l; 7 m3;



pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw
sztucznych, metali, papieru i tektury w miejscach publicznych o pojemności od 110 do
2500 l;



kosze uliczne o pojemności od 10 do 60 l;



kontenery przeznaczone na odpady budowlane o pojemności od 2,5 m3,



worki plastikowe.

Poniżej przedstawiono sposób postępowania z poszczególnymi frakcjami odpadów
komunalnych na terenie Gminy Skalbmierz.
Tabela 1. Sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych na
terenie Gminy Skalbmierz w 2018 roku.
Lp.

Kod i rodzaj
odpadów

Sposób postępowania

1.

niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

Należy gromadzić w workach lub pojemnikach (w zależności od tego, w co
jest wyposażona nieruchomość). Częstotliwość pozbywania się zmieszanych
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości powinna być dostosowana do
ilości powstających na niej odpadów zmieszanych, lecz nie rzadziej niż raz w
miesiącu.

odpady ulegające
biodegradacji

Odpady odbierane są na indywidualne zgłoszenia mieszkańców. Dopuszcza
się możliwość odzysku odpadów ulegających biodegradacji przeznaczonych
do kompostowania, we własnym zakresie, w przeznaczonych do tego celu
kompostownikach, zlokalizowanych na nieruchomości,
z której te odpady pochodzą. Kompostowanie powinno się odbywać bez
stwarzania uciążliwości dla otoczenia.

2.
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Lp.

Kod i rodzaj
odpadów

Sposób postępowania

3.

odpady z papieru
i tektury

Należy gromadzić w niebieskich workach lub pojemnikach. Częstotliwość
pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości powinna być
dostosowana do ilości powstających na niej odpadów, lecz nie rzadziej niż raz
w miesiącu.

4.

odpady tworzyw
sztucznych, metali
oraz opakowań
wielomateriałowych

Należy gromadzić w żółtych workach lub pojemnikach. Częstotliwość
pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości powinna być
dostosowana do ilości powstających na niej odpadów, lecz nie rzadziej niż raz
w miesiącu.

5.

odpady ze szkła

Należy gromadzić w zielonych workach lub pojemnikach. Częstotliwość
pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości powinna być
dostosowana do ilości powstających na niej odpadów, lecz nie rzadziej niż raz
w miesiącu.

6.

przeterminowane leki
i chemikalia

Odpady należy zwracać do punktów ich zbiórki lub wrzucać do oznaczonych
pojemników przeznaczonych na te odpady rozmieszczonych w punktach
sprzedaży.

7.

zużyte opony

Należy zbierać i gromadzić w wyznaczonym miejscu na terenie
nieruchomości skąd zostaną odebrane w wyznaczonym terminie. Odbierane
są z częstotliwością 1 raz w roku, po uprzednim ogłoszeniu terminu i miejsca
ich zbierania, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

8.

zużyte baterie
i akumulatory

Odpady należy zwracać do punktów ich zbiórki lub wrzucać do oznaczonych
pojemników przeznaczonych na te odpady rozmieszczonych w punktach
sprzedaży.

9.

zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny

Odbierane przez podmiot uprawniony nie rzadziej niż raz na pół roku. Istnieje
możliwość indywidualnego oddania zużytego sprzętu z gospodarstw
domowych przez uprawniony podmiot, a także oddania zużytego sprzętu z
gospodarstw domowych do punktów zbierania zużytego sprzętu
prowadzonych przez sprzedawców tego sprzętu. W celu poinformowania
mieszkańców o zbieraniu zużytego sprzętu elektronicznego
i elektrycznego, gmina udostępnia mieszkańcom na stronach internetowych
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (tablice ogłoszeń) informację o
znajdujących się na jej terenie zbierających zużyty sprzęt.

10.

meble i inne odpady
wielkogabarytowe

Należy zbierać i gromadzić w wyznaczonym miejscu na terenie
nieruchomości skąd zostaną odebrane w wyznaczonym terminie. Odbierane
są z częstotliwością 1 raz na pół roku, po uprzednim ogłoszeniu terminu i
miejsca ich zbierania, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

11.

odpady budowlane i
rozbiórkowe

Odpady należy gromadzić oddzielnie w wyznaczonym na nieruchomości
miejscu, do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim
odbierane na indywidualne zgłoszenie.

źródło: Uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Skalbmierz, Uchwała
nr XXVII/149/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, opracowanie własne

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)
Na terenie Gminy Skalbmierz funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK),
który jest zlokalizowany przy ul. Republiki Partyzanckiej na terenie dz. nr 813/1 – teren byłej
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betoniarni. PSZOK prowadzony jest przez firmę EKOM Maciejczyk Sp. J. (ul. Zakładowa 29,
26-052 Nowiny). W PSZOK odpady są przyjmowane nieodpłatnie od mieszkańców Gminy
z nieruchomości zamieszkałych. Każdy z mieszkańców musi dostarczyć odpady do punktu we
własnym zakresie, okazując przy tym dokument potwierdzającego uiszczenie opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Skalbmierz za bieżący okres
rozliczeniowy.

Region Gospodarowania Odpadami1
Gospodarka odpadami w województwie świętokrzyskim opiera się na wskazanych w Planie
Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2016-2022 regionach gospodarki
odpadami komunalnymi (RGOK). W województwie świętokrzyskim wydziela się sześć
regionów gospodarki odpadami komunalnymi:


Region 1,



Region 2,



Region 3,



Region 4,



Region 5,



Region 6,

Teren Gminy Skalbmierz należy do Regionu 3.
Poniżej przedstawiono w formie graficznej podział województwa świętokrzyskiego na
poszczególne regiony gospodarki odpadami.

Rysunek 1. Podział województwa świętokrzyskiego na regiony gospodarki odpadami komunalnymi.
źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2016 – 2022,
opracowanie własne

1

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2016 – 2022
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W każdym regionie gospodarka odpadami powinna być prowadzona z wykorzystaniem
instalacji regionalnych do przetwarzania następujących odpadów:


zmieszanych odpadów komunalnych,



odpadów zielonych,



odpadów stanowiących pozostałości
przeznaczonych do składowania.

z

sortowania

odpadów

komunalnych

W przypadku braku instalacji spełniającej kryteria regionalnej, powyższe odpady mogą być
kierowane do instalacji zastępczej obsługi regionu do czasu wybudowania nowych lub
modernizacji istniejących instalacji. Pozostałe rodzaje odpadów zebrane selektywnie lub
wyodrębnione z odpadów zmieszanych, mogą być kierowane zgodnie z zasadą bliskości do
innych instalacji przetwarzających odpady.

Ilość zebranych odpadów
W 2018 roku w ramach funkcjonowania systemu odbierania odpadów od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Skalbmierz zostało zebranych 403,655 Mg odpadów
komunalnych. W ramach funkcjonowania PSZOK zostało zebranych 0,140 Mg odpadów
komunalnych. Na terenie gminy w 2018 roku zostało wytworzonych łącznie 403,795 Mg
odpadów komunalnych. W poniższej tabeli przedstawiono sumaryczną masę poszczególnych
odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Skalbmierz w 2018r.
Tabela 2. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy Skalbmierz w roku 2018.
Kod odpadów

Nazwa

Masa [Mg]

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości
15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,260

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

10,210

15 01 07

Opakowania ze szkła

93,235

16 01 03

Zużyte opony

1,800

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

1,385

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

2,548

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21, 20 01 23 i 20 01 35

1,707

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

0,600

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

288,410
3,500
SUMA

403,655

Odpady komunalne zebrane w PSZOK
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Kod odpadów

Nazwa

Masa [Mg]

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,040

15 01 07

Opakowania ze szkła

0,100
SUMA

0,140

źródło: Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za
2018 rok, opracowanie własne

Odpady zmieszane
Zmieszane odpady komunalne (20 03 01) pochodzące z terenu Gminy Skalbmierz w 2018 roku
kierowane były do instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych we. Włoszczowie przy ul. Przedborskiej 89 zarządzanej przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
W roku 2018 na terenie Gminy Skalbmierz zebrano łącznie 288,410 Mg odpadów
komunalnych w postaci zmieszanej. Odpady w całości zostały poddane przetworzeniu
w procesach odzysku R12.
W tabeli przedstawiono sposób zagospodarowania odpadów zmieszanych pochodzących
z terenu Gminy Skalbmierz w 2018 roku.
Tabela 3. Sposób zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących
z terenu Gminy Skalbmierz w 2018 roku.
Lp.

Nazwa instalacji, do której
zostały przekazane odpady
komunalne

Adres instalacji

Masa przekazana
[Mg]

Proces
przetwarzania

1.

Instalacja do mechaniczno –
biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnych (MBP)

RZZO Włoszczowa
ul. Przedborska 89
29-100 Włoszczowa

288,410

R12

źródło: Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za
2018r., opracowanie własne

Odpady ulegające biodegradacji
W roku 2018 na terenie Gminy Skalbmierz zebrano łącznie 0,260 Mg odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji. Odpady ulegające biodegradacji zebrane w sposób selektywny
powinny być kierowane do regionalnych bądź zastępczych instalacji przetwarzania odpadów
zielonych funkcjonujących w ramach Regionu 3.
W tabeli przedstawiono sposób zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji
pochodzących z terenu Gminy Skalbmierz w 2018 roku.
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Tabela 4. Sposób zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z terenu Gminy
Skalbmierz w 2018 roku.
Lp.

Nazwa i adres instalacji, do której
zostały przekazane odpady ulegające
biodegradacji

Kod odpadów

Masa przekazana
[Mg]

Proces
przetwarzania

1.

Stora Enso Poland S.A.
ul. Zakładowa 1A,
26-052 Nowiny

15 01 01

0,230

R3

2.

Stora Enso Poland S.A.
ul. Armii Wojska Polskiego 3,
07-401 Ostrołęka

15 01 01

0,030

R3

źródło: Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za
2018r., opracowanie własne

Pozostałe odpady zebrane selektywnie
W tabeli przedstawiono sposób zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych pochodzących z terenu Gminy Skalbmierz w 2018 roku.
Tabela 5. Sposób zagospodarowania pozostałych odpadów selektywnie zebranych
pochodzących z terenu Gminy Skalbmierz w 2018 roku.
Lp.

Nazwa i adres instalacji, do której zostały
przekazane odpady komunalne

Kod
odpadów

Masa
przekazana
[Mg]

Proces
przetwarzania

1.

EKOMBUD Skowronek, Gazda
ul. Partyzantów 24d, 32-700 Bochnia

15 01 02

5,050

R12

2.

PRT Radomsko
ul. Geodetów 8, 97-500 Radomsko

15 01 02

2,850

R3

15 01 02

1,110

R12

3.

Składowisko Odpadów Komunalnych EKOM
Sp. J., Żębocin, 32-100 Proszowice

16 01 03

1,800

R13

20 03 07

3,500

R13

4.

Sortownia odpadów selektywnie zebranych
PPHU TAMAX,
ul. Sportowa 2, 28-340 Sędziszów

15 01 02

1,200

R12

5.

Krynicki Recycling S.A.
ul. Iwaszkiewicza 48/43, 10-089 Olsztyn

15 01 07

26,375

R5

6.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych
ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie

15 01 07

0,200

R5

7.

Skup Opakowań Szklanych
Dorota Mikołajczyk,
ul. Kruszelnickiego 18, 25-669 Kielce

15 01 07

0,050

R12
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Lp.

Nazwa i adres instalacji, do której zostały
przekazane odpady komunalne

Kod
odpadów

Masa
przekazana
[Mg]

Proces
przetwarzania

8.

DSS Recykling Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 1,
42-530 Dąbrowa Górnicza

15 01 07

10,430

R12

9.

AMOS GLASS RECYKLING
ul. Szkolna 8, 63-100 Śrem

15 01 07

38,500

R5

10.

Krynicki Recycling S.A. Zakład Uzdatniania
Stłuczki Szklanej w Pełkinie,
Pełkinie 136A, 37-511 Wólka Pełkińska

15 01 07

17,680

R5

20 01 23

0,600

R12

11.

Zakład Przetwarzania ZSEIE
BIOSYSTEM S.A.,
ul. Wodna 4, 30-556 Kraków

20 01 35*

1,110

R12

20 01 36

0,890

R12

12.

13.

Zakład Przetwarzania ZSEIE
BIOSYSTEM S.A.,
ul. Fabryczna 5. 32-540 Bolęcin

20 01 23

0,785

R12

20 01 35*

1,438

R12

20 01 36

0,817

R12

Składowisko Odpadów Komunalnych Potok
Mały, 28-300 Jędrzejów

20 02 03

0,600

D5

źródło: Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za
2018r., opracowanie własne

Odpady z PSZOK
W poniższej tabeli przedstawiono sposób zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych
w ramach funkcjonowania PSZOK na terenie Gminy Skalbmierz.
Tabela 6. Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w ramach
PSZOK na terenie Gminy Skalbmierz w 2018 roku.
Lp.

Nazwa i adres instalacji, do której zostały
przekazane odpady komunalne

Kod odpadów

Masa
przekazana
[Mg]

Proces
przetwarzania

1.

EKOMBUD Skowronek, Gazda
ul. Partyzantów 24d, 32-700 Bochnia

15 01 02

0,040

R3

2.

AMOS GLASS RECYKLING
ul. Szkolna 8, 63-100 Śrem

15 01 07

0,100

R5

źródło: Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za
2018r., opracowanie własne

Odpady surowcowe oraz budowlano-remontowe
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016, poz. 2167) poziomy recyklingu
przewidziane do osiągnięcia w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.
48

Raport o Stanie Gminy Skalbmierz za 2018 rok

Tabela 7. Wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
poszczególnych odpadów.
Wymagany poziom [%]
Rok

2017r.

2018r.

2019r.

2020 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

20

30

40

50

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane
i rozbiórkowe

45

50

60

70

źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
(Dz.U. 2016 poz. 2167).

Na podstawie masy odpadów poddanych recyklingowi oraz Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
(Dz. U. 2016 poz. 2167), Gmina Skalbmierz osiągnęła w 2018 roku poziom przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami surowców wtórnych, w tym papier, metal,
tworzywa sztuczne i szkła równy 30,46% - wymagany poziom został osiągnięty.
W poniższej tabeli przedstawiono masę odpadów komunalnych – papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła – przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, które
zostały zebrane na terenie Gminy Skalbmierz w roku 2018.
Tabela 8. Masa odpadów komunalnych – papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, zebranych na terenie
Gminy Skalbmierz w 2018 roku.
Kod
odpadów

Nazwa

Masa
odpadów
[Mg]

Masa odpadów przygotowanych
do ponownego użycia i poddanych
recyklingowi [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,443

0,433

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

10,240

4,639

15 01 07

Opakowania ze szkła

93,410

93,410

104,093

98,482

SUMA

źródło: Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za
2018r., opracowanie własne

W 2018 roku na terenie Gminy Skalbmierz nie odebrano od właścicieli nieruchomości
żadnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi.

Odpady ulegające biodegradacji
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
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(Dz. U. 2017 poz. 2412), wymagane do osiągnięcia przez gminę poziomy, przedstawia tabela
poniżej.
Tabela 9. Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć.
Dopuszczalny poziom [%]
Rok

2017r.

2018r.

2019r.

2020 r.

Odpady ulegające biodegradacji

45

40

40

35

źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 poz. 2412)

W 2018 roku przekazano do składowania 435,250 Mg odpadów ulegających biodegradacji
zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru
gminy. W związku z powyższym na terenie Gminy Skalbmierz osiągnięto w 2018 roku poziom
ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w wysokości 34,71% osiągnięto poziom dopuszczalny.

Liczba mieszkańców objęta systemem gospodarki odpadami komunalnymi
Liczba mieszkańców zameldowanych (meldunek stały) na terenie Gminy Skalbmierz wg stanu
na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 6 548 osób (1 265 – miasto, 5 283 – wieś). Liczba
mieszkańców Gminy Skalbmierz objęta zbiorczym systemem odbioru odpadów komunalnych
w 2018 roku wynosiła 5 271 osób (951 – miasto, 4 320 – wieś). Należy podkreślić, że różnica
między liczbą meldunkową oraz liczbą osób ujętą w złożonych deklaracjach (1 277 osób)
jest stanem naturalnym, wynikającym z meldunku osób, które na co dzień zamieszkują
poza Gminą Skalbmierz (np. studenci, emigranci zarobkowi).
Liczba nieruchomości zamieszkałych objętych zbiorczym systemem odbioru odpadów
komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 wynosi 1 690 budynków
(1688 jednorodzinnych i 2 wielorodzinnych). W 2018 roku przeprowadzono 1 kontrolę
dotyczącą poprawności danych w złożonej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
Należy nadmienić, że na terenie Gminy Skalbmierz budynki niezamieszkałe nie są objęte
zbiorczym systemem odbioru odpadów komunalnych. W tych przypadkach, właściciel
nieruchomości jest zobligowany do zawarcie indywidualnej umowy cywilno-prawnej
z podmiotem
posiadającym
zezwolenie
na
odbiór
odpadów
komunalnych.
Liczba nieruchomości niezamieszkałych, które zawarły umowę z podmiotem na odbiór
odpadów komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 wynosiła 49 budynków.
W 2018 roku przeprowadzono 1 kontrolę dotyczącą zawarcia umowy na odbiór odpadów
od nieruchomości niezamieszkałej.

Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami
Łączne koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Skalbmierz w 2018 roku wyniosły 448 224,49 zł. Natomiast wpływy do budżetu
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związane z poborem opłat śmieciowych od właścicieli nieruchomości w roku 2018 wyniosły
350 177,35 zł. W związku z tym, w systemie finansowania uzyskano deficyt w wysokości
98 047,14 zł, który pokryto z Budżetu Gminy.
Należy nadmienić, że zgodnie z art. 6r ust. 1aa Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) środki z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane
z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Potrzeby inwestycyjne
W najbliższych latach na terenie Gminy Skalbmierz planuje się budowę Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów (PSZOK). Planowany koszt to około 70 tys. zł.
W przyszłości Urząd Gminy Skalbmierz powinien również realizować zadania mające
charakter ciągły, do których zaliczyć można:
1. Kontynuacja działań związanych ze zmniejszaniem wytwarzanych i deponowanych
ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
2. Uwzględnianie w przetargach kryteriów związanych z ochroną środowiska, w tym
zapobieganie powstawaniu odpadów, poprzez włączanie do procedur zamówień
publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące
z recyklingu odpadów.
3. Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej uwzględniającej informowanie
społeczeństwa o systemie gospodarki odpadami komunalnymi oraz promujących
właściwe postępowanie z odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, co może wpłynąć na wzrost
świadomości ekologicznej mieszkańców oraz minimalizację nielegalnego składowania
odpadów.
4. Zapewnienie przepływu strumieni odpadów komunalnych zgodnie z wyznaczonymi
w Planie regionami gospodarki odpadami komunalnymi; objęcie wszystkich
mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz
systemem selektywnego zbierania odpadów.
5. Opracowywanie i wdrożenie programów rozwoju selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w zakresie czterech frakcji odpadów: papieru, metalu, tworzyw
sztucznych i szkła w celu spełnienia poziomów recyklingu oraz przygotowania do
ponownego użycia.
6. Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie
miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki np. zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.
7. Eliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów.
8. Rozbudowa systemów zbierania olejów odpadowych poprzez utrzymanie wysokiego
poziomu odzysku i recyklingu olejów odpadowych. Prowadzenie działań
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informacyjnych wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców o szkodliwości olejów
usuwanych do środowiska.
9. Upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych
selektywnego) z gospodarstw domowych.

lekarstw

(w

tym

10. Sukcesywna aktualizacja inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest
celem sukcesywnego i bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska usuwania
wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa.
11. Rozwój i wdrażanie nowych technologii dążących do uzyskania wysokiego poziomu
odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
12. Doskonalenie systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin.
13. Ograniczanie składowania zużytych baterii i akumulatorów na składowiskach poprzez
selektywną zbiórkę tego typu odpadów oraz unieszkodliwianie ich w instalacjach do
tego przeznaczonych.
14. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie legalnego demontażu pojazdów celem
eliminowania tzw. szarej strefy demontażu.
15. Doskonalenie i rozwój systemu zbierania zużytych opon prowadzący do wzrostu ich
odzysku.
16. Doskonalenie funkcjonowania systemów selektywnego zbierania odpadów
opakowaniowych oraz prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych, celem
osiągnięcia wzrostu poziomu odzysku i recyklingu oraz poziomu świadomości
ekologicznej mieszkańców.
17. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie postępowania z odpadami
niebezpiecznymi.
18. Doskonalenie funkcjonowania systemów selektywnego zbierania recyklingu odpadów
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
w celu zwiększenia poziomów odzysku i recyklingu tych odpadów.
19. Doskonalenie systemu gospodarowania osadami ściekowymi poprzez wykorzystanie
ich do rekultywacji, nawożenia, termiczne przekształcanie w celu ograniczenia ilości
składowanych osadów ściekowych.

Problemy w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie gminy
Na terenie Gminy Skalbmierz głównym problemem w funkcjonowaniu systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi jest niska świadomości wśród mieszkańców
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów:


często błędna interpretacja obowiązujących przepisów i ustaleń,



niewłaściwa segregacja odpadów,



część mieszkańców nie selekcjonuje odpadów pomimo złożonych deklaracji.
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Na terenie gminy istnieją również problemy z windykacją opłat za zbierane odpady komunalne.

Podsumowanie i wnioski
Zgodnie z art 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 r. poz. 1454 t.j. z późn. zm.) gminy dokonują
corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie
możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki
odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie
właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także
ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do
składowania. Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Przeprowadzona analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Skalbmierz za rok 2018 prowadzi do następujących wniosków:
1. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skalbmierz
funkcjonuje w sposób prawidłowy. Zbiorczym systemem odbioru odpadów
komunalnych w 2018 roku objętych zostało 5 271 mieszkańców.
2. Na terenie Gminy Skalbmierz w roku 2018 bezpośrednio od mieszkańców zebranych
zostało 403,655 Mg odpadów komunalnych, z czego w formie zmieszanej 288,410 Mg.
3. Wszystkie odpady w formie zmieszanej były poddawane przetworzeniu mechanicznobiologicznemu w RZZO Włoszczowa.
4. W roku 2018 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych
z terenu Gminy Skalbmierz wyniósł 30,46%. Wymagany poziom dla roku 2018 został
osiągnięty.
5. W roku 2018 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 34,71%. Osiągnięto poziom
dopuszczalny.
6. Łączne koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Skalbmierz w 2018 roku wyniosły 448 224,49 zł.
Wpływy do budżetu Gminy związane z poborem opłat śmieciowych w roku 2018
wyniosły 350 177,35 zł. Deficyt w wysokości 98 047,14 zł, który pokryto z Budżetu
Gminy.
7. Nie stwierdza się obecnie braku możliwości technicznych dla poprawnego
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Skalbmierz. Aktualnie na jej terenie funkcjonuje PSZOK w Sielcu Biskupim
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nr dz. 123/3. W przyszłości nacisk położony powinien być przede wszystkim na dalszy
rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
8. Analiza porównawcza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Skalbmierz w latach 2016-2018 prowadzi do następujących wniosków:


obniżenie całkowitej masy zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy
Skalbmierz wraz ze spadkiem liczby osób objętych zbiorczym systemem odbioru
odpadów,



zwiększenie udziału frakcji odpadów zmieszanych w całkowitym strumieniu
odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Skalbmierz,



znaczny wzrost poziomu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami surowców wtórnych, w tym papier, metal, tworzywa sztuczne względem
2017r.,



znaczny wzrost poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania (dopuszczalny poziom został
utrzymany).
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XI. Pomoc społeczna
I. Struktura organizacyjna i kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skalbmierzu.
Zadania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r. realizowane były przez
następujące komórki:
- Komórka ds. pomocy społecznej do zadań której należy, m.in. przeprowadzanie wywiadów
środowiskowych przez pracowników socjalnych w sprawie udzielenia pomocy społecznej
klientom Ośrodka oraz na potrzeby innych instytucji i ośrodków pomocy społecznej w kraju,
a także świadczenie pracy socjalnej poprzez m. in. podpisywanie z klientami kontraktów
socjalnych,
przygotowywanie
i
realizacja
decyzji
administracyjnych,
w szczególności w sprawach pomocy społecznej , świadczeń opieki zdrowotnej.
Usługi
Opiekuńcze
do
zadań
których
należy
wykonywanie
usług
opiekuńczych
w
środowisku
zamieszkania
osób,
które
ze
względu
na wiek, chorobę lub inne przyczyny nie są w stanie samodzielnie zaspokajać codziennych
potrzeb
życiowych
i
wymagają
pomocy
innych
osób.
- Komórka ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego do zadań której należy
wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego ,sporządzanie decyzji oraz list
wypłat w/w świadczeń, a także prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
oraz
realizacja
wszystkich
zadań
wynikających
z
w/w
ustaw.
- Samodzielne stanowisko ds. księgowych do zadań którego należy m.in. przekazywanie
przyznanych decyzjami świadczeń, prowadzenie windykacji wierzytelności wobec dłużników,
obsługa księgowa Ośrodka.
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2018r roku
zatrudnieniowych jest 10 osób: kierownik (1 etat), główny księgowy (1/2 etatu),
1osoba jako podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego (¼ etatu) i podinspektor ds. świadczeń
rodzinnych (¾ etatu), referent ds. świadczeń rodzinnych (1 etat), opiekunka osób starszych
(1 etat), 3 pracowników socjalnych (3 etaty), referent ds. świadczenia wychowawczego 500+
(1 etat), asystent rodziny (1 etat). Wielkość zatrudnienia pracowników socjalnych wynika
z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Środki przekazane na realizację zadań z administracji
rządowej zostały wykorzystane w pełni zgodnie z ich przeznaczeniem, bowiem nie można ich
wykorzystać do innych celów. Według art. 110 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej
proporcjonalnie do liczby ludności gminy - 1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców,
ponadto art. 110 pkt 12 w/w ustawy mówi, że Ośrodek Pomocy Społecznej powinien zatrudniać
w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni,
kierownik i główny księgowy są finansowani w części z budżetu państwa i z zadań własnych
gminy. Opiekunka finansowana jest z zadań własnych gminy. Pracownicy zatrudnieni
w Komórce Świadczeń Rodzinnych finansowani są z budżetu państwa, a pracownik
z Funduszu Alimentacyjnego z zadań własnych gminy i z budżetu państwa.
Dział Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, asystent rodziny, karta dużej rodziny
oraz stypendia są to zadania zlecone i nie podlegają pod pomoc społeczną jednakże funkcjonują
w strukturze MGOPS.

55

Raport o Stanie Gminy Skalbmierz za 2018 rok

II. Struktura dochodów i wydatków MGOPS w 2018 r.
Plan ogółem 8.670.269,00zł,
Wykonanie 8.111.143,65zł.
Plan ogółem :
- zadania własne finansowane z budżetu gminy – 774.475,00 zł i dofinansowanie zadań
własnych - 597.257,00 zł,
- zadania zlecone - 7.298.537,00 zł.

III. Programy realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skalbmierzu
Wieloletni Program Wspierania Finansowego Gmin w Zakresie Dożywiania
„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze
obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom tego
potrzebującym. W ramach w/w programu objęto pomocą;





51 dzieci, które korzystają z dożywiania w Szkole w Skalbmierzu, Topoli, SOSW
w Cudzynowicach, Pińczowie, Niepubliczne Przedszkole Służb Służebniczek
w Skalbmierzu na wniosek rodziców. Warunki materialne w rodzinie zostały zbadane
przez pracownika socjalnego poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego
w każdej rodzinie. Przyznano świadczenia w formie posiłków na kwotę 51.832,00 zł.
Osoby nie otrzymujące posiłku w naturze, otrzymywały pomoc pieniężną na zakup
żywności i przygotowanie posiłku we własnym zakresie.
61 rodzin otrzymało pomoc w kwocie od 100 do 300 zł na osobę w rodzinie na kwotę
38.168,00 zł.

Należy nadmienić, iż w dużym stopniu zmalała liczba dzieci dożywianych w szkole
w związku z przyznaniem świadczenia 500+.
Zgłasza
się
też
duża
liczba
osób
prowadzących
o powierzchni 3h przel - 4h przel, które mają trudności finansowe.

gospodarstwa

rolne

IV. Formy Pomocy Społecznej
Zasiłek stały
W 2018 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu wypłacił 370
zasiłków stałych na kwotę 203 637,00 zł dla osób samotnych i w rodzinach, które ze względu
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na wiek nie otrzymały świadczenia z ZUS, lub posiadających I lub II grupę inwalidzką.
Od w/w świadczeń odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości:
18.996,75zł
Zasiłek celowy
W roku 2018 z zasiłków celowych skorzystały 254 osoby, wysokość zasiłków kształtowała się
w kwocie od 100 zł do 500 zł w zależności od sytuacji danej rodziny. Sprawiono pogrzeb na
kwotę 1950,00 zł dla jednej osoby.
Ośrodek Pomocy poniósł koszty za pobyt w DPS dla sześciu osób i schronisku dla osób
bezdomnych dla dwóch osób w kwocie 17988,68 zł. Wypłacono 12 zasiłków za pobyt
w Hostelu dla osób psychicznie chorych na kwotę 14400,00 zł dla jednej osoby.
Wypłacono 15 zasiłków za pobyt 2 osób w Domu Opieki CARITAS w kwocie 28776,66zł dla
jednej osoby.
W ostatnich latach wzrosła liczba osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej.
Zasiłek okresowy
W 2018 roku MGOPS w Skalbmierzu przyznał 399 zasiłków okresowych na kwotę
131. 333,00 zł. Zasiłki te zostały przyznane szczególnie ze względu na:



bezrobocie – 362 zasiłków na kwotę 122.351,00 zł,
długotrwałą chorobę – 37 zasiłków na kwotę 8982,00 zł.

Osoby te korzystały nie tylko z pomocy finansowej, lecz również z pomocy w formie pracy
socjalnej oraz pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych mającej na celu wyjście
z trudnej sytuacji.
Usługi opiekuńcze
Opiekunka osób starszych w 2018 roku sprawowała opiekę nad 10 starszymi i chorymi
osobami w imieniu, których sąsiedzi, rodzina lub oni sami prosili o pomoc. Warunkiem
zapewnienia opieki jest podanie na podstawie, którego pracownik socjalny przeprowadza
wywiad środowiskowy. Dochody za usługi opiekunki w 2018r wyniosły 3.728,60 zł.
Odpłatność za godzinę jest uzależniona od dochodu podopiecznego.
Wywiad środowiskowy
W 2018 r. pracownicy socjalni przeprowadzili ogółem 481 wywiadów środowiskowych,
w tym między innymi:
1) w sprawie udzielenia pomocy społecznej,
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2) na potrzeby powiatowych centrów pomocy rodzinie,
3) na potrzeby placówek opiekuńczo- wychowawczych,
4) na potrzeby innych ośrodków pomocy społecznej,
5) na potrzeby innych instytucji,
6) na potrzeby tut. Ośrodka (wywiady alimentacyjne).
Ponadto pracownicy socjalni ( zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych ) przeprowadzili
48 wywiadów środowiskowych celem przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Praca socjalna i kontrakty socjalne
Pracownicy socjalni w 2018 roku sporządzili 10 kontraktów socjalnych, dotyczących
w szczególności:
1) bezrobocia,
2) innych problemów.
Pracownicy socjalni w 2018 roku objęli pomocą oraz pracą socjalną ogółem 288 rodzin,
proponując różnego rodzaju pomoc finansową, usługi i poradnictwo, w zależności od
problemów występujących w rodzinach.
Wspieranie rodziny
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zakłada na
poziomie samorządu gminnego zatrudnienie asystenta rodziny, zadaniem którego jest pełnienie
specyficznej roli w stosunku do rodzin mających kłopoty z należytym wypełnieniem
obowiązków opiekuńczych i wychowawczych wobec swoich dzieci. Do zadań asystenta
należy:










udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,
udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
wspieranie aktywności społecznej rodzin,
motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy
zarobkowej,
kształtowanie prawidłowych wzorów rodzicielskich,
podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa rodzin i dzieci,
sporządzanie dla sądu opinii o rodzinie.
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Do 31 grudnia 2014 roku obowiązek przydzielenia rodzinie asystenta był fakultatywny, a stał
się obligatoryjny od 1 stycznia 2015 roku.
W naszej gminie asystent rodziny został zatrudniony w związku realizacją nowych zadań
wynikających z ustawy o pieczy zastępczej nałożonych na gminy od roku 2011 roku Asystent
rodziny jest zatrudniony na umowę o pracę. Corocznie gmina Skalbmierz przystępuje do
konkursu Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent
rodziny i koordynator pieczy zastępczej” ogłaszanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej w związku z czym otrzymuje dotację na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.
Asystent rodziny obejmował pomocą i wsparciem w 2018 roku 10 rodzin.

V. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
Świadczenia rodzinne
ZASIŁEK RODZINNY - Wyszczególnienie
Kwota:








na dziecko do ukończenia 5 roku życia – 95 zł,
na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124 zł,
na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 135 zł,
świadczenie pielęgnacyjne 1477 zł miesięcznie,
specjalny zasiłek opiekuńczy 520 zł miesięcznie - zasiłek dla opiekuna 520 zł,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 1000 zł,
świadczenie rodzicielskie 1000 zł.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 urodzenia dziecka 1000 zł jednorazowo,
 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł
miesięcznie,
 samotnego wychowywania dziecka 193 zł , nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie
dzieci lub 273 zł na dziecko niepełnosprawne,
 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95zł na trzecie i następne dziecko
 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 90 zł,
od 5 do 24 roku życia 110 zł,
 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; zamieszkania
113,00 zł lub dojazd 69 zł, pobierany przez 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec).
Kryterium dochodowe dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych wynosi – 674 zł,
w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności kryterium wynosi 764 zł (umiarkowanym lub znacznym stopniem).

59

Raport o Stanie Gminy Skalbmierz za 2018 rok

W 2018 roku w MGOPS w Skalbmierzu wypłacono zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na
kwotę 2.146.936,87 zł oraz 54 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
w kwocie 54000,00 zł.
Zasiłek pielęgnacyjny
W 2018 roku w MGOPS w Skalbmierzu wypłacono 1082 świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego
na kwotę 331681,00zł.
Od dnia 1 listopada 2018 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 184,42 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne
W 2018 roku w MGOPS wypłacono 263 świadczeń tego typu na kwotę 385114,00 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalnego zasiłku opiekuńczego w 2018 roku wypłacono 122 zasiłki na kwotę 75.640,00 zł.

Fundusz alimentacyjny
W naszej gminie 13 rodzin korzystało w 2018 roku z wypłat z Funduszu Alimentacyjnego.
Wypłacono 254 świadczenia na kwotę 101825,00zł, zgodnie z ustawą prowadzone są też
postępowania wobec 20 dłużników alimentacyjnych .

VIII. Ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
W 2018r w Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu objął z tego tytułu
ubezpieczeniem 3 osoby.

IX. Świadczenie wychowawcze ( 500+).
Zarządzeniem z dnia 29 lutego 2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz wyznaczył
jako jednostkę organizacyjną Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu
do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego – Programu Rodzina 500+.
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Ustawa z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci określa warunki
nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania
i wypłacania. Świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko rodzinie
przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu bez
względu na osiągane dochody. Dochód na osobę w rodzinie niższy niż 800zł uprawnia do
świadczenia już na pierwsze dziecko. W przypadku dziecka niepełnosprawnego próg
dochodowy wynosi 1200zł. W 2018 roku wypłacono 8359 świadczeń wychowawczych na
kwotę 4.179.630,00 zł .

X. Dobry start dla ucznia (300 +).
Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci
do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają
je do ukończenia 24. roku życia. Rodzina może liczyć na wsparcie niezależnie od
posiadanego dochodu. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do
przedszkola oraz te realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce
w przedszkolu lub szkole.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka,
opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających
w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub
dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
W 2018 roku wypłacono 800 zasiłków świadczenia Dobry start na kwotę
240 000,00 zł.

XI. Stypendia szkolne
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu od 2016 roku realizuje również
stypendia szkolne.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może
być wyższy niż kwota 514,00zł.
Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został
złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
pomniejszoną o:
1. wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,
3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. 2015r.poz.2156 t.j. z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do
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czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i
dla
dorosłych
do
czasu
ukończenia
realizacji
obowiązku
nauki,
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków
obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
W 2018 roku wypłacono 122 świadczeń na kwotę 91.137,00 zł, w tym dotacja z Urzędu
Wojewódzkiego - 82010,00 zł, wkład własny gminy – 9127,00 zł.

XII. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Pracownicy socjalni są członkami grup roboczych powołanych do pracy z rodziną dotkniętą
przemocą w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

XIII. Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od
dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą
korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie
do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia
o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej
posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy
transportowej na terenie całego kraju.
Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. zniżki na przejazdy kolejowe –
rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne;
zniżki w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców
i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.
Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy
Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny
wielodzietnej. W roku 2018 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu
wydał 13 Kart Dużej Rodziny dla 4 rodzin.
W 2018 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 611 decyzji przyznających
pomoc i 5 odmownych decyzji . Decyzje odmowne dotyczyły one osób /rodzin/, które nie
spełniały kryteriów dochodowych określonych w Ustawie o Pomocy Społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Radnymi i sołtysami uwzględniając ich słuszne
wnioski i propozycje. Pracownicy socjalni naszego Ośrodka współpracują z Sądem
Rejonowym w Kazimierzy Wielkiej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy
Wielkiej, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, w których przebywają dzieci z rodzin
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naszej gminy, szkołami z terenu gminy, ośrodkiem zdrowia oraz innymi ośrodkami pomocy
społecznej.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu realizuje wspólnie z Parafią
Skalbmierz Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pracownicy socjalni
wydają skierowania dla osób korzystających z pomocy żywnościowej jak również wydają
żywność. W 2018r z takiej pomocy skorzystało 500 osób.
Nadmieniam, że w związku z trwającym okresem zimowym wpływa duża liczba wniosków
o wsparcie na zakup opału ze względu na trudną sytuację materialną rodziny.
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XII. Oświata
Stan organizacji i baza lokalowa
W roku szkolnym 2017/2018 gmina Skalbmierz było organem prowadzącym 1 przedszkola
publicznego, 2 szkół podstawowych i 2 gimnazjów.
Wychowanie przedszkolne jest realizowane w Publicznym Przedszkolu w Skalbmierzu oraz
1 oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Topoli.
Również w Skalbmierzu od 1 września 2011 funkcjonuje niepubliczne przedszkole
prowadzone przez Siostry Zakonne.

3.

Publiczne Przedszkole w
Skalbmierzu

39

43

4

20,5

Oddział Przedszkolny przy
SP
w Topoli

22

22

0

1

22

Niepubliczne Przedszkole w
Skalbmierzu

40

14

26

2

20

Razem

144

75

69

7

20,57

Średnia liczba
wychowanków
na oddział

Liczba oddziałów

82

Liczba
wychowanków

W tym liczba
wychowanków 3
i 4 letnich

2.

W tym liczba
wychowanków 5 i
6 letnich

1.

Nazwa jednostki

Lp.

Stan organizacji wychowania przedszkolnego roku szkolnym 2017/2018 obrazuje tabela
nr 1.

Tabela Nr 1. Stan organizacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018.
(przedszkole i oddział przedszkolny przy szkole podstawowej).

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego ogólna liczba dzieci w wychowaniu
przedszkolnym zmalała o 18 uczniów.
Stan organizacji szkół podstawowych roku szkolnym 2017/2018 obrazuje tabela nr 2 i nr 3.

64

Raport o Stanie Gminy Skalbmierz za 2018 rok

Liczba
oddziałów

Wyszczególnienie

Liczba
uczniów

w tym
I

II

1. Publiczna Szkoła Podstawowa
w Skalbmierzu

17

348

51

Szkoła Podstawowa w Topoli

7

89

13

Razem

24

437

2.

III

43
10

64

53

IV

V

VI

VII

51

63

40

43

57

16

18

10

9

13

67

81

50

51

70

Tabela Nr 2. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

Lp.

Nazwa jednostki

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Skalbmierzu

2.

Szkoła Podstawowa w Topoli

Średnia liczba uczniów
na oddział
20,47

13
Razem – średnia

18,2

Tabela Nr 3. Wskaźniki szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

W roku szkolnym 2017/2018 w stosunku do roku szkolnego 2016/2017 sieć prowadzonych
szkół podstawowych nie uległa zmianie. Liczba oddziałów zwiększyła się o 4. Nastąpił
również wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych o 53.
Stan organizacji gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 obrazuje tabela nr 4 i nr 5.

Wyszczególnienie

Liczba
Liczba
oddziałów uczniów

w tym
I

II

III

1.

Publiczne Gimnazjum w Skalbmierzu

4

95

-

43

52

2.

Publiczne Gimnazjum w Topoli

2

29

-

19

10

Razem

6

124

-
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66

Tabela Nr 4. Stan organizacji gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018.
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Lp.

Nazwa jednostki

1.

Publiczne Gimnazjum w
Skalbmierzu

2.

Publiczne Gimnazjum w Topoli

Średnia liczba uczniów na
oddział
23,75

14,5
Razem – średnia

20,67

Tabela Nr 5. Wskaźniki gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018.

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba oddziałów w gimnazjach zmniejszyła się o 3.
Zmniejszyła się liczba uczniów o 70.
Sieć przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Skalbmierz zabezpieczała
w pełni aktualne potrzeby mieszkańców.

Baza do działalności oświatowej
Placówki oświatowe prowadzone przez gminę Skalbmierz funkcjonowały w 2 budynkach. Stan
bazy lokalowej obrazuje tabela Nr 6.
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Pomieszczenia (ilość)
Wyszczególnienie Powierzchnia Kubatura
Pracownie
użytkowa
(w m3)
Sale
(w m²)
lekcyjne Komputerowe
Zespół
Placówek
Oświatowych
w Skalbmierzu

Szkoła
Podstawowa
w Topoli

Gabinety
Sale
gimna- lekarsko- Świetlice Stołówki
Bibliostyczne pielegn.*
teka

4193

22248

25

1

1

1

1

1

1

1653

8552

10

1

1

1

0

1

1

Tabela Nr 6. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2017/2018.
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Oprócz sal gimnastycznych (stan jak tabela nr 6) placówki oświatowe wykorzystywały do
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej inne urządzenia rekreacyjnosportowe których stan obrazuje tabela nr 7.

Wyszczególnienie

Rodzaj urządzenia

Zespół Placówek
1.
Oświatowych w Skalbmierzu

2.

Szkoła Podstawowa im.
Mikołaja Reja w Topoli

Liczba
urządzeń

Plac zabaw przed budynkiem

1

Boisko utwardzone (sztuczna nawierzchnia(p. nożna,
p. siatkowa, p. koszykowa i tenis ziemny)

1

Plac trawiasty

1

Bieżnia,

1

skocznia w dal

1

Sala gimnastyczna

1

Boisko trawiaste

1

Sala gimnastyczna

1

Plac zabaw

Wiejski (nie
szkolny)

Tabela Nr 7. Urządzenia rekreacyjno-sportowe.

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportoworekreacyjnych uznać należy za dobry.
Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki
i wzajemnego informowania. Przedszkole i szkoły uzyskały możliwość korzystania z Internetu.
Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiorów bibliotecznych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Skalbmierz obrazuje tabela Nr 8.
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Ilość
Komputery
w tym:

Wyszczególnienie

Ogółem do
użytku
uczniów

Odtw.
Projektory Tablica
Kamery
Kamery
telewizor
DVD, Ksero Woluminy
multimed. interaktywna
video
- monit.
VHS

1. Zespół
Placówek
Oświatowych
w
Skalbmierzu

31

23

8

6

5

2

3

3

16334

16

2. Szkoła
Podstawowa
w Topoli

21

14

2

1

3

1

3

2

1931

-

Ogółem

52

37

10

7

8

3

6

5

18265

16

Tabela Nr 8. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych.
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Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjach
prowadzonych przez Gminę Skalbmierz pracowało 65 nauczycieli oraz 27 pracowników
administracji i obsługi, w tym 6 pracowników sezonowych. W porównaniu do ubiegłego roku
szkolnego jest zmniejszenie liczby zatrudnionych nauczycieli o 1.
Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 9.

w tym:
Zatrudnienie
Wyszczególnienie
etaty
1.

2.

Zespół Placówek
Oświatowych w
Skalbmierzu
Szkoła
Podstawowa w
Topoli

Ogółem

Osoby

60,04
63
w tym
w tym
3 sezon. 3 sezon.
23,94
29
w tym 3 w tym 3
sezon.
sezon.
83,98
w tym 6
sezon.

92 w
tym 6
sezon.

nauczyciele

pozostali

etaty

etaty

osoby

43,94

46

osoby

16,1

17

w tym

w tym

3 sezon

3 sezon.
10 w tym
3 sezon.

27 w tym
6 sezon.

15,04

19

8,9 w
tym 3
sezon.

58,98

65

25,0
w tym 6
sezon.

Tabela Nr 9. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2017/2018.
Stan zatrudnienia nauczycieli zmniejszył się o 1,84 etaty.
Stan zatrudnienia administracji i obsługi nie zmienił się .
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Większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.
Efektem podejmowanych działań, oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna
bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazuje tabela oraz
szeroki „wachlarz” form i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki
uczniów.

Poziom wykształcenia (w osobach)
WMPP*
2017

LICENCJAT

%
%
2017
ogółu
ogółu

SN**

INNE

%ogółu

2017

2017

Razem

% ogółu

2017

Zespół
Placówek
Oświatowych
w
Skalbmierzu

45

97,82

1

2,17

-

-

-

-

46

Szkoła Podstawowa
w Topoli

18

94,74

1

5,26

-

-

-

-

19

Razem

63

96,92

2

3,08

-

-

-

-
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Tabela Nr 10. Poziom wykształcenia nauczycieli w 2017/2018.

* - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
** - Studium Nauczycielskie
Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym
2017/2018 posiadało ponad 96 % zatrudnionych nauczycieli. System doskonalenia
zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący system
awansów zawodowych. Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego
nauczycieli na koniec roku szkolnego 2017/2018 obrazuje tabela nr 11.
Stopień awansu zawodowego (w osobach)
Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

2017

% ogółu

2017

% ogółu

2017

% ogółu

ZPO
Skalbmierz

-

-

3

6,52

3

6,52

SP Topola

-

-

1

5,3

5

26,3

2017

% ogółu

40

86,95

13

68,4

Razem
2017
46
19

71
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-

Razem

-

4

6,15

8

12,31

53

81,54
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Tabela Nr 11. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2017/2018.

Staż na nauczyciela mianowanego odbył jeden nauczyciel. Staż przebiegał zgodnie
z przyjętym planem i trwał 2 lata i 9 m-cy. Zakończył się postępowaniem kwalifikacyjnym
w dniu 20.08.2018 roku z wynikiem pozytywnym.

Poziom nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach

Lp

Szkoła podstawowa

Świadectwo
z wyróżnieniem

Egzaminy
poprawkowe

Niepromowani

Liczba
uczniów

uczniów

Liczba
uczniów

uczniów

Liczba
uczniów

26

2

0,98

2

0,98

0

0

2

2,2

2

0,46

4

0,91

1.

SP Skalbmierz

53

2.

SP Topola

18
(kl.4-7)

Razem

71

%

20,2
16,2

%

%
uczniów

Tabela Nr 12. Promocja uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

Szkoły podstawowe
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od
zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych
i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne
oraz konkursy przedmiotowe.
W tabelach od 12 do 15 zostały przedstawione inne zagadnienia związane z nauczaniem
w szkołach podstawowych.

Lp

Zajęcia
Szkoła podstawowa wyrównawcze

Zajęcia
rewalidacyjne

1.

SP Skalbmierz

0

7

4

1

2.

G Skalbmierz

0

3

3

0

3.

SP Topola

26

0

0

0

Razem

26

10

7

1

Nauczanie
indywidualne

Zindywidualizowana
praca z uczniem

Tabela Nr 13. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych w
szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.
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Lp

Szkoła podstawowa

1.

SP Skalbmierz

2.

SP Topola

Frekwencja

Nieodpowiednia lub naganna roczna
klasyfikacyjna ocena zachowania

(w procentach)

Liczba uczniów

% uczniów

90

2

0,57

90,4 %

0

0

Liczba uczestników

Sportowe

Przedmiotowe

Artystyczne

i taneczne

Muzyczne

Sportowe

Artystyczne

Szkoła podstawowa

Muzyczne
taneczne

Lp

Przedmiotowe

Tabela Nr 14. Frekwencja w szkołach podstawowych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania w roku
szkolnym 2017/2018.

Procent wszystkich uczniów

1.

SP Skalbmierz

20

-

50

50

5,73

-

14,32

14,32

2.

SP Topola

0

0

7

16

0

0

8%

18 %

Tabela Nr 15. Udział uczniów szkół podstawowych w konkursach o zasięgu ponadgminnym i olimpiadach
przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018.

Gimnazja
Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także ocena
edukacyjnej wartości dodanej, czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do
oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań
indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań
społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego czy wpływu grupy
rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangażowanie
nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania. Tabela nr 16 przedstawia wyniki
z egzaminu gimnazjalnego na zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
Lp.

Szkoła

Część humanistyczna

Część matematycznoprzyrodnicza

Z zakresu Z zakresu
Z zakresu
historii j.polskiego matematyki
i wos
Powiat
kazimierski

58

67,4

49

Egzamin z języka
angielskiego

Z zakresu
przedmiotów
przyrodniczych

podstawowy

54

58

Egzamin z języka
Niemieckiego

rozszerzony

podstawowy

43

-
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Gmina
Skalbmierz
1.

2.

Gimnazjum
w
Skalbmierzu
Gimnazjum
w Topoli

60

71,5

48,9

55

63

43

-

55,6

65,3

47,4

51,2

59,2

41,9

-

79,4

77,5

56,2

73,2

79

49

-

Tabela Nr 16. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 w %

Biorąc pod uwagę średni wynik z całego egzaminu, Gimnazjum Publiczne
w Topoli jest na pierwszym miejscu w powiecie a na 14 w województwie. Z części historia i
wiedza o społeczeństwie II miejsce w województwie a z przedmiotów przyrodniczych – VIII
miejsce.
W tabelach od 17 do 19 zostały przedstawione inne zagadnienia związane z nauczaniem
w szkołach gimnazjalnych.

Lp

Szkoła podstawowa

Świadectwo
z wyróżnieniem

Egzaminy
poprawkowe

Niepromowani

Liczba
uczniów

Liczba
uczniów

Liczba
uczniów

%
uczniów

%
Uczniów

%
uczniów

1.

Gimnazjum
Skalbmierzu

23

24,21

3

3,15

0

0

2.

Gimnazjum
w Topoli

9

31

0

0

0

0

Razem

Tabela Nr 17. Promocja uczniów w gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018.

Frekwencja
Lp

Szkoła podstawowa

(w procentach)

Nieodpowiednie
lub
naganna
klasyfikacyjna ocena zachowania
Liczba uczniów

roczna

%
uczniów

1.

Gimnazjum
w Skalbmierzu

2.

Gimnazjum
w Topoli
Razem

80

0

0

85,5 %

0

0

0

0

Tabela Nr 18. Frekwencja w gimnazjach i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania
w roku szkolnym 2017/2018.
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Liczba uczestników
1.

Gimnazjum
w Skalbmierzu

2.

Gimnazjum
w Topoli

Sportowe

Przedmiotowe

Artystyczne

i taneczne

Muzyczne

Sportowe

Przedmiotowe

Gimnazjum

Artystyczne

Lp

Muzyczne taneczne
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Procent wszystkich uczniów

6

-

40

25

6,31

-

42,1

26,31

0

0

2

12

0

0

7

41

Tabela Nr 19. Udział uczniów gimnazjów w konkursach o zasięgu ponadgminnym
i olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018.

W Gimnazjum i Szkole Podstawowej przeprowadzone zostały eliminacje szkolne ze
wszystkich konkursów przedmiotowych. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum brali
udział w konkursach na etapie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. W konkursie z języka
polskiego dla szkoły podstawowej mieliśmy laureata i finalistę, natomiast w gimnazjum
z języka polskiego mieliśmy finalistę, a z historii laureata.
W konkursie „Unijny Krąg” reprezentacja Gimnazjum ze Skalbmierza zajęła I miejsce
w powiecie, natomiast uczniowie gimnazjum w Topoli zajęli II miejsce.
Uczniowie oprócz konkursów przedmiotowych zajmują czołowe miejsca w sporcie m.in.
w tenisie stołowym, biegach, piłce nożnej. Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Skalbmierzu
brało udział w Świętokrzyskiej Lidze Badmintona zajmując czołowe miejsca miejsce.
Funkcjonujący w szkole zespół mażoretkowy RYTM zajmował czołowe miejsca
w przeglądach wojewódzkich. Reprezentował szkołę, gminę, powiat i województwo.
W czerwcu 2018 roku zespół brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Mażoretek w Krośnie
zajmując III miejsce w kraju, natomiast w lipcu 2018 roku na Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej Kielce zdobył srebrną JODŁĘ.

Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo
w szkole
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2017/2018 we wszystkich szkołach
realizowano zadania przyjętych programów wychowawczych i programów profilaktyki.
W ramach programów wychowawczych oprócz wyborów do samorządów klasowych,
szkolnych podjęto współpracę z rodzicami, celem, której było przekazywanie informacji
o postępach w nauce i zachowaniu, a także zapobieganie demoralizacji wśród dzieci i udzielanie
uczniom pomocy edukacyjnej i materialnej(spotkania indywidualne, wywiadówki,
pedagogizacja rodziców, imprezy klasowe, szkolne).
Szkoły współpracowały w realizacji programów wychowawczych i programów profilaktyki
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminna Komisją ds. Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych, Sądem Rodzinnym, Urzędem Miasta i Gminy, Biblioteką oraz z innymi
podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi.
Wśród przedsięwzięć realizowanych przez szkoły dla realizacji programów nauczania,
programów wychowawczych i profilaktycznych wymienić należy uroczystości patriotyczne
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Wybuchu II Wojny Światowej, Święta
Niepodległości 11 listopada, uroczystości poświęcone patronom szkoły. W tradycji szkolnej
utrwaliły się i były zorganizowane uroczystości z okazji świąt religijnych (Jasełka
Bożonarodzeniowe, ), Dnia Matki i Ojca, Babci i Dziadka, Dnia Nauczyciela, Dnia Dziecka,
Ślubowania pierwszoklasistów.
W dobie zwiększonych zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego szczególnie
ważnym jest właściwe bezpieczeństwo uczniów w szkole. W celu eliminowania zagrożeń
okresowo dokonywano kontroli sprawności wszystkich urządzeń i wyposażenia szkół.
Występujące jeszcze niedoskonałości lub niesprawności były niezwłocznie usuwane w ramach
bieżących lub okresowych remontów.
Uczniowie w ramach dotacji otrzymują darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeniowe, które są
im wypożyczane. Szkoła brała udział w akcji „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole” w ramach
programu Agencji Rynku Rolnego.

Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza w przedszkolu
Dla nauczycieli przedszkola nadrzędnym celem jest wspieranie we wszechstronnym rozwoju
dziecka z uwzględnieniem jego rozwoju fizycznego, emocjonalnego, uczuciowego,
umysłowego, społecznego i moralnego. Aby wspomagać rozwój dziecka w sposób
systematyczny i uporządkowany konieczne jest zintegrowanie nauczania z wychowaniem.
Połączenie nauczania i wychowania pomaga dziecku w budowaniu świata wartości,
w porządkowaniu dziecięcych doświadczeń. Przedszkole ujmuje rozwój dziecka w kontekście
warunków środowiskowo- społecznych, pełni funkcję doradczą i wspomagającą działania
wychowawcze rodziców. Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka
i informuje o jego postępach. Integralne wychowanie to przejęcie ciągłości życia dziecka.
Programy realizowane przez nauczycieli przedszkola pomaga dziecku zbudować zdrowy
system wartości wspomagający samodzielność w przyszłym działaniu. Integralne podejście do
dziecka wymaga od nauczyciela wiedzy na temat złożoności ludzkiej egzystencji i zależności
od otoczenia, w którym żyje, chęci zobaczenia konkretnego dziecka, otwarcia na zrozumienie
go i wspomaganie tego, co w nim dobre.
W dobie zwiększonych zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego szczególnie
ważnym jest właściwe bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu. W celu eliminowania zagrożeń
okresowo dokonywano kontroli sprawności wszystkich urządzeń i wyposażenia przedszkola.
Występujące jeszcze niedoskonałości lub niesprawności były niezwłocznie usuwane w ramach
bieżących lub okresowych remontów.
Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka
zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze
środowiskiem społeczno-kulturalnymi przyrodniczym.
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Głównym celem działalności wychowania przedszkolnego jest tworzenie warunków
sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka, rozwijanie postaw twórczych poprzez
stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą i sztuką.
Dzieci zdobyły następujące umiejętności:


przestrzegają reguły obowiązujące w społeczności



kulturalnie zwracają się do dorosłych i rówieśników



znają zasady prowadzenia dialogu



używają zwrotów grzecznościowych



dbają o ład i porządek



współdziałają ze sobą w sytuacjach zadaniowych i w zabawach



samodzielnie się ubierają i rozbierają



kulturalnie zachowują się w miejscach publicznych



grupują i klasyfikują przedmioty



dostrzegają zmiany zachodzące w przyrodzie, rozpoznają i nazywają pory roku



przeliczają do dziesięciu używając konkretów



znają i wiedzą czym są symbole narodowe

Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół
W roku szkolnym 2017/2018 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych
obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół.
Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono uczniów do
szkół, których droga do szkoły przekraczała :
1) 3 km – w przypadku uczniów klas 0 – IV szkół podstawowych
2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów
gimnazjów.

Szkoła

Lp.

Liczba uczniów dowożonych
371

1

2

ZPO Skalbmierz
SP Topola

48
Ogółem

419

Tabela Nr 20. Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018.
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Ponadto 2 uczniów niepełnosprawnych dowożonych było do Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych – Koło w Miechowie, jeden do SOSW w Pińczowie. Oraz 2 do SOSW
Złote Serce w Pińczowie
Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów
w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych którzy
zamieszkują w gminie Skalbmierz. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy
określone było w kwocie 514 zł na członka rodziny. Na powyższe zadanie wykorzystano
dotację z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 77 287 zł oraz dołożono z budżetu
gminy kwotę 11 299 zł. by można było uruchomić przyznaną dotacje celową zgodnie z ustawą
o finansach publicznych. Łącznie wypłacono stypendia szkolne na kwotę 88 586 zł. Stypendia
przyznawane są na podstawie Regulaminu przyjętego przez Radę Miejską w sprawie udzielania
pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym. Tabela Nr 21 pokazuje liczbę
przyznanych stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 z wyszczególnieniem typów
szkół, w których uczniowie pobierali naukę.

Lp. Wyszczególnienie

Stypendium Zasiłek
szkolne
szkolny

1.

Liczba wniosków

114

-

2.

Liczba wniosków pozytywnie
załatwionych - ogółem

114

-

65

-

w tym
szkół podstawowych
odnoszących
się do
gimnazjów
uczniów:
szkół
ponadgimnazjalnych
3.

Nakłady finansowe (w zł)

20
29

-

88 586,00

-

Tabela Nr 21. Stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018.

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Skalbmierz rozpatrywano zgodnie
z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów
kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin
czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
Tabela Nr 22 pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków oraz poniesione
wydatki z tego tytułu.
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Liczba młodocianych którzy
ukończyli naukę zawodu:
Liczba
pracodawców
którzy otrzymali
dofinansowanie
ogółem

w tym w
kształcenia:
24
mies.

3

3

Kwota jaką w
2016 r. wypłacono
cyklu
pracodawcom w
ramach
dofinansowania

Wysokość dotacji
pozyskanej w 2016r.
od Wojewody
Świętokrzyskiego

36 mies.

0

3

22 746,80

22 746,58

Tabela Nr 22. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów.

Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Świętokrzyskiego
z Funduszu Pracy w kwocie jak wyżej, która w 100% pokryła poniesione wydatki.

Finansowanie zadań oświatowych
Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będą treści
sprawozdań z wykonania budżetu miasta i gminy Skalbmierz za rok budżetowy 2017 i 2018.
Na podstawie zestawień przygotowanych i przekazanych przez dyrektorów szkół
finansowanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 przedstawiało się
następująco:

L.p.

Rodzaj kosztu

Zespół Placówek
Oświatowych w
Skalbmierzu

Szkoła
Podstawowa w
Topoli

1

Wydatki osobowe z pochodnymi
(nauczyciele, obsługa)

4025802,37

1410587,90

2

W tym dodatek wiejski

173787,02

55986,29

3

Na ZFŚS

188823,25

71985,65

4

Remonty

2062,90

128,00

5

Zakup pomocy dydaktycznych

18902,64

5702,25

6

Zakup węgla, art. Biurowych,
paliwa do autobusów szkolnych

141792,53

58224,65

7

Zakup energii i wody

66165,26

16624,73

8

Wydatki na usługi
telekomunikacyjne

4764,70

2061,18

9

Zakup usług (pocztowe, wyjazdy
na zawody, konkursy, przeglądy
techniczne, wywóz śmieci)

297567,97

20304,00

79

Raport o Stanie Gminy Skalbmierz za 2018 rok

10

Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli

3792,00

2821,61

11

Ubezpieczenia budynków i
mienia, autobusów szkolnych

3159,01

1200,00

12

Badania profilaktyczne

3050,00

1540,20

13

Delegacje

862,81

543,56

14

Umowa zlecenie

-

-

61550,29

17460,84

Inne formy pomocy dla uczniów
15

(zakup podręczników z dotacji
celowej)

16

Szkolenia pracowników
niepedagogicznych

2068,16

-

RAZEM WYDATKI

4820363,89

1609184,57

Ponadto ze środków Gminy Skalbmierz w 2017 roku została udzielona dotacja Niepublicznemu
Przedszkolu Sióstr Służebniczek NMP NP im Edmunda Bojanowskiego w Skalbmierzu,
ul. Partyzantów 1, 28-530 Skalbmierz w wysokości 167 439,21 zł na realizację zadań
związanych z wychowaniem przedszkolnym.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego
Projekt zakłada stworzenie 12 stanowisk komputerowych dla uczniów oraz zakup rutera
WI -FI w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli .
Wartość netto projektu to 40 102,00 zł.
Dofinansowanie unijne 30 076,50 zł.
Wkład własny: 10025,50 zł.
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XIII. Fundusz Sołecki
Realizacja Funduszu Sołeckiego 2018 rok

Lp.

Nazwa sołectwa

1

Baranów

Kwota
1.Montaż grzejników elektrycznych wraz z instalacją –
16984,49 zł
16984,49 zł

2

Bełzów

1.Zakup witryny – 1300,00 zł
2.Zakup firanek i cerat do świetlicy – 681,50 zł
3.Zakup wyposażenia do świetlicy – 759,00 zł
4.Położenie masy asfaltowej – 7000,00 zł
5. Zakup kamienia – 2635,65 zł
12376,15 zł

3

Bolowiec

1.Dostawa 4 punktów oświetleniowych – 5000,00 zł
2.Zakup kamienia – 4919,88 zł
9919,88 zł

4

Boszczynek

1.Wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej –
6500,00 zł
2. Zakup materiałów na prace remontowe – 6979,88 zł
13479,88 zł

5

Drożejowice

1.Zakup traktorka do trawy – 10200,00 zł
2.Remont garażu OSP – 4000,00 zł
3.Materiały na remont garażu – 364,06 zł
4.Wykonanie instalacji oświetlenia - 2000,00 zł
5 Zakup materiałów - 3000,02 zł

81

Raport o Stanie Gminy Skalbmierz za 2018 rok
6. Zakup materiałów elektrycznych –2549,66 zł
7. Zakup materiałów do remontu garażu – 435,00 zł
8.Zakup materiałów na wyposażenie boiska –490,00 zł
23038,74 zł

6

Grodzonowice

1.Materiały na utwardzenie podłoża pod altankę –
680,63 zł
2.Zakup mebli do świetlicy – 2490,00 zł
3.Wybudowanie altany – 7650,00 zł
10820,63 zł

7

Kobylniki

1.Wycieczka – 3500,00 zł
2.Utwardzenie placu wokół remizy OSP – 17000,00 zł
20500,00 zł

8

Kózki

1.Zakup szamba, materiałów, remont kuchni, zakup
kominka, wyposażenie świetlicy -10000,00 zł
2.Wykonanie szyldu OSP – 500,00 zł
3.Zakup piasku i cementu 1332,29 zł
11832,29 zł

9

Krępice

1.Wykonanie ogrodzenia wokół budynku remizy –
8992,00 zł
2.Utwardzenie terenu koło remizy – 3280,00 zł
12272,00 zł

10

Małoszów

1.Kamień na drogi-13588,24 zł

13588,24 zł

11

Podgaje

1.Położenie asfaltu przed budynkiem OSP – 11340,46 zł
2.Kosztorys – 250,00 zł
11590,46 zł
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12

Przybenice

1.Remont świetlicy – 12985,00 zł

12985,00 zł

13

Rosiejów

1.Wykonanie dokumentacji oświetlenia 9000,00 zł –
2.Dobudowa oświetlenia – 8800,00 zł
17800,00 zł

14

Sielec Biskupi

1.Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 6086,99 zł
2.Kamień na drogi -6091,28 zł
12178,27 zł

15

Sielec Kolonia

1.Położenie masy asfaltowej obok budynku OSP
17256,85 zł
17256,85 zł

16

Sietejów

1.Zakup pawilonu 2000,00 zł
2.Zakup mebli 6840,00 zł
3.Kamień na drogi 1054,26 zł
9894,26 zł

17

Szarbia Zwierzyniecka

1.Docieplenie ścian budynku świetlicy – 17000,00 zł
17000,00 zł

18

Szczekarzów

1.Kamień na drogi – 9956,90 zł

9956,90 zł
19

Tempoczów Kolonia

1.Zakup materiałów do wykaszarki- 103,50 zł
2.Zakup benzyny do wykaszarki – 49,05 zł
3.Zakup mebli – 5995,01 zł
4.Kamień na drogi – 4861,31 zł
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11008,87 zł

20

Tempoczów Rędziny

1.Budowa wiaty – 3700,00 zł F -1
2.Materiały – 329,88 zł
3.Materiały budowlane – 2952,39 zł
4.Materiały (profile) – 1579,76 zł
5.Materiały – 718,71 zł
6.Materiały – 569,99 zł
7.Zakup artykułów na piknik-744,52 zł
8. Zakup artykułów na piknik – 195,07
9. Zakup artykułów na piknik-815,18 zł
10. Zakup artykułów na piknik-822,55 zł
11. Zakup artykułów na piknik-340,51 zł
12. Zakup artykułów na piknik-800,00 zł
13. Zakup artykułów na piknik-104,55 zł
14.Zakup materiałów – 216,50 zł
15. Zakup materiałów na stroje ludowe – 523,80 zł
16. Zapłata za wykonanie strojów ludowych -976,20 zł
15389,61 zł

21

Topola

1.Piknik rodzinny –1000,00 zł
2.Remont OSP – 5000,00 zł,
3. Położenie asfaltu-29532,40 zł
35532,40 zł

22

Zakrzów

1.Zakup kompletu bramek-4619,00 zł
2.Zakup artykułów do utrzymania porządku przy
świetlicy – 341,60 zł
3. Zakup artykułów do utrzymania porządku przy
świetlicy-404,06 zł
4.Zakup sprzętu AGD – 589,99 zł,
5. Zakup sprzętu AGD – 175,08 zł,
6. Zakup sprzętu AGD – 2931,79 zł
7.Zakup materiałów do utrzymania czystości -200,96 zł
8.Piłkochwyty – 5380,00 zł
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14642,48 zł

23

Zakrzówek

1.Kamień na drogi 7496,96 zł
7496,96 zł

Łącznie

23

337544,36

Wszystkie zadania w wyodrębnionym funduszu sołeckim zostały zrealizowane na łączną
kwotę : 337544,36 zł.
Niezrealizowanych zadań – brak
Na promocję gminy wydano w 2018 roku następujące kwoty:
a) Wydatki na promocję walorów turystycznych gminy – 86372,07 zł
b) Wydatki na promocję przez sport – 7557,57 zł
Razem: 93929,64 zł
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XIV. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Uchwałą nr XXXV/174/2018 z dnia 29 marca 2018 r. Rada Miejska w Skalbmierzu przyjęła
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2018 roku”.
Program określa: cele, zadania, wykonawców programu, zapewnienie bezdomnym zwierzętom
miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, odławianie
bezdomnych zwierząt, sterylizację lub kastrację zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla
bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie miejsca dla zwierząt
gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt oraz finansowanie programu.
W celu realizacji założeń Programu Gmina posiadała zawarte umowy z podmiotem Gabinet
Weterynaryjny Maria Czech, 28-530 Skalbmierz, ul. Ppor. Sokoła 58/1, na:
1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie ich w schronisku
w Skalbmierzu przy ul. Ppor. Sokoła 58/1 do czasu znalezienia nowego właściciela
oraz zapewnienie opieki lekarskiej tym zwierzętom przez okres pobytu w schronisku.
2) Udzielanie pierwszej pomocy dla zwierząt poszkodowanych podczas zdarzeń
drogowych i innych zdarzeń losowych.
Została zawarta umowa z Panem Mariuszem Kuśplem zam. Podgaje 12, 28-530 Skalbmierz na
zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym. W 2018 roku na
koszt gminy zapewniono opiekę bezdomnym psom w ilości 52. Zwierzęta były
przetrzymywane i w razie potrzeby leczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Skalbmierzu, ul. Ppor. Sokoła 58/1. Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt w 2018 roku wyniósł 109 400,00 zł, w tym:
- wyłapywanie, przetrzymywanie i leczenia bezdomnych zwierząt 104 600,00 zł.
- udzielanie pomocy poszkodowanym zwierzętom bezdomnym (ryczałtowo) 4 800,00 zł.
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XV. Kultura, sport i rekreacja
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury jest wielopłaszczyznowa. Zmierza głównie
w kierunku edukacji artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
dostarczenia rozrywki, organizacji czasu wolnego, kształcenia pasji, zainteresowań. MGOK
został powołany w roku 1987 od momentu powstania placówki jej pracownicy zabiegali
o stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju zainteresowań osób korzystających z jej
oferty.
Baza lokalowa
Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się przy ul Szkolnej 1. W placówce
znajdują się sala konferencyjna, sala kinowa, pracownia plastyczna, komputerowa, sala
taneczna oraz zaplecze kuchenne.
W minionym roku powstała w naszym domu kultury sala kinowa. Jest ona kompletnie
wyposażona technicznie, jednocześnie niezbędni wymaga doposażenia w klimatyzator.
Budynek nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
W 2018 roku w MGOK zatrudnionych było 4 pracowników merytorycznych ( 2 x 1 etat, 2 x ½
etatu) , księgowa (1/4etatu) i sprzątaczka (3/4 etatu).
Wszyscy zatrudnieni w MGOK posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy na zajmowanych
stanowiskach.
Godziny pracy placówki dostosowane są do potrzeb mieszkańców.
Placówka czynna jest 7 dni w tygodniu. Związane jest to z działalnością MGOK oraz
repertuarem Kina Lotnik.
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia
przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie
naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, fotografii.
Działają również pracownie: informatyczna, plastyczna. Ich zasięg obejmuje zarówno
uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających
w naszej placówce, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej. Przy
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury istnieją również 4 zespoły folklorystyczne:
Rosiejowianki, Drożanie, Samosiejki i Kapela Ludowa. Działają również zespół teatralny
„Barawianie” i zespół obrzędowy „Żeńcy”. Bardzo istotnym elementem pracy MiejskoGminnego Ośrodka Kultury jest współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich, których na terenie
naszej gminy w roku 2018 istniało 18. W roku 2018 powstało jedno nowe koło w Przybenicach
Oprócz działalności merytorycznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również różne
działania kulturalne. Między innymi:
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
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 Podsumowanie roku kulturalnego i spotkanie osób działających na rzecz MGOK
(koła gospodyń, artyści amatorzy, zespoły folklorystyczne, koło emerytów).
W spotkaniu udział wzięło ok 90 osób.
 Ferie zimowe.
 Dni tematyczne min. kulinarny, sportowy, literacki, rękodzieła, plastyczny, noc
w domu kultury.
 Wyjazd z dziećmi do Parku Wodnego w Krakowie.
 Wyjazd z dziećmi do kina.
 Spotkanie pań z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
 Podczas ferii zimowych nasza placówkę odwiedzało ok. 50 dzieci dziennie
przez okres 2 tygodni.
 Przygotowanie oraz prezentacja filmu „Sto lat mojego życia” – wywiadów ze
stulatkami z terenu naszego powiatu. Przygotowaliśmy wywiady z 6 seniorkami,
a na premierę filmu zaprosiliśmy ich rodziny. Prezentowaliśmy również ten
reportaż w naszym kinie oraz w serwisie YouTube.
 Corocznie angażujemy dzieci i młodzież w udział w obchodach święta
Konstytucji 3 Maja. Przygotowaliśmy quiz wiedzy o Konstytucji 3 maja, który
dzieci rozdawały uczestnikom obchodów tego święta.
 Przygotowaliśmy wraz z biblioteką oraz dziećmi spotkanie z mamami z okazji
ich święta w którym uczestniczyło ok 3o osób.
 Otwarcie kina LOTNIK.
 Seanse kinowe dla mam z okazji Dnia Matki.
 Seanse kinowe z okazji Dnia Dziecka oraz gry zabawy i konkursy w siedzibie
MGOK. Uczestniczyło w nich sumie ok. 60 dzieci.
 Organizowanie koncertu Stanislaus de Skarbimiria Superbia.
 W miesiącu lipcu odbyło się spotkanie w ramach ekonomii społecznej
organizowane wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
w Kielcach. Współorganizatorami spotkania było KGW Drożejowice którego
ogórki kiszone posiadają certyfikat Dziedzictwo Kulinarne Regionu.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 osób z terenu województwa
świętokrzyskiego.
 Laboratorium Kultury wakacyjna akcja skierowana do dzieci w ramach edukacji
kulturowej.
 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w okresie letnim w miesiącu lipcu.
 Zajęcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym.
 Zorganizowanie wycieczek do: Parku Wodnego w Krakowie, Europejskiego
Centrum Bajki w Pacanowie, Zespołu Pałacowego, mini zoo oraz hodowli
bizonów w Kurozwękach.
 Laboratorium Kultury odwiedziło w sumie ponad 60 dzieci. Zajęcia
organizowane były przez cały miesiąc lipiec.
 Udział dzieci w ramach edukacji kulturowej w obchodach Rocznicy 5 sierpnia.
W obchodach uczestniczyło ok 30 dzieci.
 Współpraca przy organizacji Dożynek Gminnych. Udział w dożynkach
zespołów folklorystycznych.
 Udział w Dożynkach Powiatowych.
 Współpraca przy prezentacji wieńca dożynkowego z naszej gminy podczas
Dożynek Wojewódzkich zespoły folklorystyczne-18 osób.
 Udział zespołu obrzędowego Żeńcy w Dożynkach Wojewódzkich Grupa ta liczy
ok 50 osób.
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 Organizacja powiatowego spotkania pań „Babiniec”. Udział wzięły panie
z KGW z terenu naszej gminy i powiatu ponad 150 osób.
 Organizacja koncertu z okazji 100- lecia niepodległości. Obejrzało go ok 60
osób.
 Współorganizacja Wigilii dla dzieci objętych opieką MGOPS.
 Współorganizacja Wigilii dla osób samotnych i starszych. Na Wigilię
zapraszanych jest ok 100 osób.
 Od miesiąca maja odbywają się regularne seanse w kinie Lotnik. Realizujemy
również seanse na życzenie oraz urodziny w kinie. W roku 2018 kino Lotnik
odwiedziło zdecydowanie ponad 500 osób.

ANALIZA OPISOWA
Z DZIALALNOŚCI MIEJSKO- GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W SKALBMIERZU ZA ROK 2018
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skalbmierzu wchodzi wskład Placówek
Upowszechniana Kultur. Biblioteka posiada własny NIP, Regon, budżet przyznawany
bezpośrednio przez Radę Miasta oraz regulamin organizacyjny. Wspólnymi dokumentami
z Placówką Upowszechniania Kultury są: Statut Placówek Upowszechniania Kultury oraz
Regulamin wynagradzania.
Celem biblioteki jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej z zakresu
edukacji, kultury i informacji z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów
bibliotecznych, infrastruktury i kadry bibliotecznej. Do zadań należy: gromadzenie,
opracowywanie, udostępnianie materiałów bibliotecznych na wszystkich dostępnych
nośnikach, jak również gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie zbiorów służących
obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza
dotyczących wiedzy o Ziemi Skalbmierskiej, inicjowanie i organizowanie różnorodnych form
działalności zmierzających do rozwoju czytelnictwa,
Biblioteka jest instytucją dostępną dla wszystkich obywateli, bezpłatną, gromadzi, udostępnia
zbiory oraz informuje o nich. Służy kształtowaniu kultury, zdobywaniu wiedzy ogólnej
i zawodowej, wychowaniu oraz kulturalnemu spędzaniu wolnego czasu. Wdraża nowe projekty
mobilizujące do aktywizacji czytelniczej. Biblioteka jest pierwszym ogniwem w systemie
informacji tej tradycyjnej związanej z książka i elektonicznej – przekazywanej za pomocą
Internetu.Gromadzi zbiory przede wszystkim na poziomie szkoły średniej.
Sieć biblioteczna
Obecnia działa tylko jedna Biblioteka - w Skalbmierzu przy ul. Szkolnej 3.
Godziny pracy
Godziny otwarcia MGBP dostosowane są do potrzeb lokalnego środowiska. Biblioteka czynna
jest 6 dni tygodniowo łącznie 54 godzin.
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Godziny otwarcia
Placówka Poniedział Wtorek
ek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Pracownicy

Skalb

8 – 18

8 – 18

8 – 18

8 - 16

Oleksy A.

8 – 16

8 -18

mierz

Mucha M.

Biblioteka nie ma tzw. dnia pracy wewnętrznej ogólnie stosowanego w sieci bibliotek
publicznych.
Kadra bibliotekarska
W placówkach Biblioteki Publicznej pracuje 3 osób na łącznie 2 ¼ etatu.
Pracownicy na stanowiskach bibliotekarskich -2 osoby; Księgowa -1
Trzeba podkreślić, że kadra biblioteczna to osoby o dużym stażu pracy. Wykazująca się
dużym zaangażowaniem w wykonywane zadania.
Baza lokalowa
Siedzibą Biblioteki w Skalbmierzu jest budynek zarządzanym przez UMiG – Składa się
z czterech pokoi połączonych korytarzem. Lokal nieprzystosowany do osób
niepełnosprawnych. Pomieszcznia wymagają gruntownego remontu z uwzględnieniem potrzeb
osób niepełnosprawnych .
KSIĘGOZBIÓR
Nowości do Biblioteki gromadzono zgodnie z zapotrzebowaniami czytelniczymi.
Zwrócono uwagę szczególnie na uniwersalność gromadzonych zbiorów biblioteki, potrzeby
czytelnicze oraz planową strukturę zbiorów a także na edukację studentów i młodzieży
szkolnej. W 2018 roku zapisano 333 egz.( 383 egz. - 2017) woluminów na kwotę złotych zł.
7814,74 zł. (8073,61 zł. - 2017).
Struktura nabytków ze wzgledu na treść:


Literatura dla dzieci i młodzieży 72 wol.



Literatura piękna dla dorosłych 206 wol.



Literatura popularnonaukowa – 55 wol.

Współczesne wynogi nowoczesnego bibliotekarstwa stawiają na gromadzenie innych zbiorów
niż ksiązki, zalecane jest gromadzenie audioboków i gier planszowych.
Prenumerata czasopism wynosiła 1 tytuł (Echo Dnia).
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Żródła finansowania i ilośc przybyłych książek w 2018 r.
2018
Kwota

Egz.

Budżet własny (od organizatora)

3079,74

119

Dotacja MKiDN

4457,00

191

Dary osób prywatnych i innych
instytucji

278,00

23

W omawianym roku z zbiorów biblioteki macierzystej wycofano książki zniszczone
i zaczytane przez czytelników w ilości 791egzemplarzy.
Dotacja z samorządu na zbioru biblioteczne wykorzystano w całościł. Zakupiono pozycje
z literatury popularnej i pięknej dla wszystkich grup wiekowych czytelników.
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej wykorzystana w całości.
W zakupie uwzględniono zapytania czytelników, zwrócono uwagę na nowości jakie ukazywały
się na rynku wydawniczym.
Środki przeznaczonena na zakup nowości wydawniczych jest niewystarczający by na bieżąco
uzupełniać istniejący księgozbiór i wtorzyć inną kategorię zbiorów np. : gry planszowe,
audiobooki.
Stan księgozbiorów na dzień 31.12.2018
Miejscowość

2017

2018

Skalbmierz

19404

18949

Struktra ksiągozbioru
Literatura piękna dla dorosłych – 7950 egz.
Literatura dla dzieci i młodzieży – 3780 egz.
Literatura niebeletrystyczna – 7302 egz.
OPRACOWANIE ZBIORÓW
Książki nowe opracowywane są pod względem formalnym i rzeczowym
(opieczętowane, sklasyfikowane, wpisane do inwentarza, skatalogowane) i ułożone na półkach
wg działów. W bibliotekach stosuje się wolny dostęp do cześci zbiorów w związku z tym na
bieżąco należy dbać o porządek na półkach.
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UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
WYPOŻYCZALNIA
Najważniejszą zasadą regulaminu wypożyczalni to możliwość wypożyczenia do domu 7
książek na czas niedłższy niż 30 dni.
Stan czytelnictwa za rok 2018
Skalbmierz

Wypożyczanie na zewnątrz

2017

2018

10564

10719

541

505

6451

6832

Czytelnicy wypożyczający

Odwiedziny w wypożyczalni
Najwieksza popularnością wśrod klientów wypożyczalni cieszyła się powieść kryminalna,
sensacyjna - zwłaszcza nowości, którer czytane były przez wszystkich czytelników w różnym
wieku. Kolejnym gatunkiem w wyborach czytelniczych w którym dominowały kobiety była
powieść romansowo obyczajowa. Duża popularnością u obu płci czytelników cieszyły się
kryminał, sensacja, książki faktu - z życia kobiet w innych kulturach, „książek akcji”
i biografie sławnych ludzi,. Dzieci poszukują powieści o przygodach i życiu rówieśników,
najmłodsi łatwych rymowane oraz książki z serii Czytam Sobie. Młodzież powieści z list
rekomendowanych w mediach ogólnopolskich.
Wciąż nieustannym zainteresowaniem cieszy się u czytelników prasa codzienna jak
i czasopisma Ze względu na braki finansowe ograniczono prenumeratę prasy do dwóch tytułu
(Echo Dnia, Świerszczyk). Z czasopism korzystano na miejscu w bibliotece w kąciku
czytelniczym oraz była możliwość wypożyczenia przedostatniego i wcześniejszych numerów
do domu na okres 7 dni.
CZYTELNIA
Z księgozbioru podręcznego korzystano w kąciku czytelniczym. Udostępniano słowniki,
encyklopedie, informatory oraz inne wydzielone wartościowe pozycje. Można także poczytać gazety
i czasopisma.
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Skalbmierz

Odwiedziny

Ilość miejsc

Ilość wypożyczeni Udzielonych
(księżki+
informacji
czasopisma)

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

1180

1764

10

10

3076

3991

1146

1304

CZYTELNIA INTERNETOWA
Od lutego 2004 roku w Bibliotece w Skalbmierzu działa Czytelnia Internetowa, z które korzystają
czytelnicy (w większości uczniowie), poszukujący informacji potrzebnych do pogłębiania wiedzy
szkolnej
i
swoich
zainteresowań.
Użytkownicy
mają
do
dyspozycji
2 stanowiska komputerowe.
Odwiedziny w Czytelni Internetowej
2017

2018

470

570

Zasady jakie obowiązują użytkowników to możliwość bezpłatnego korzystania, czas korzystania
jedna godzina po której można go dwukrotnie przedłużyć, gdy nie ma następnych chętnych do pracy
z komputerem.
CZYTELNICY
Ilość czytelników w bibliotece.

Skalbmierz

2017

2018

541

505

Struktura wiekowa czytelników
Do lat 15

16 -19 lat

20 – 24 lat

25 - 44 lat

45 -60 lat

Powyżeż 60 l.

99

73

48

134

82

69

Skalb
mierz
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Ilość czytelników w stosunku do poprzedniego roku zmniejszyła się nieznacznie (zmniejszyła się
ilość osób zamieszkałym na naszym terenie).
UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA
W celu upowszechniania czytelnictwa książki i prasy prowadzono różne formy pracy z
czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym. Do najbardziej rozpowszechnionych należą akcje
czytelnicze, konkursy, lekcje biblioteczne indywidualne rozmowy o książkach. Udzielamy pomocy
uczniom w poszukiwaniu materiałów potrzebnych na lekcję, nauczycielom w doborze materiałów
repertuarowych na różne okazję. Wyszukujemy potrzebne informacje bibliograficzne. Prowadzono
zeszyt udzielonych informacji. W 2018 roku udzielono 1304 informacji (faktograficznych,
rzeczowych, bibliograficznych).
W spotkaniach edukacyjnych, kulturalnych , szkoleniowych uczestniczyło łącznie 1457osób.

Ważniejsze formy pracy zorganizowane w 2018 r.
W bibliotece działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki: dla dorosłych i młodzieży.
Biblioteka w dalszym ciągu prowadzi zajęcia z przedszkolakami z Zespołu Placówek
Oświatowych w Skalbmierzu. Uczestniczą w nich dwie grupy maluchów. Na zajęciach
czytelniczych czytamy opowiadania, wierszyki, rozmawiamy na temat przeczytanego tekstu,
uczymy się wyliczanek, wierszyków, piosenek.
W ferie zimowe bibliotekarki zostały zaproszone do przeprowadzenia zajęć
czytelniczych dla dzieci w MGOK . Było czytanie baśni, opowiadań, wierszyków, była zabawa
w teatr, nie zabrakło również konkursów i zabaw ruchowych.
Cykliczne zajęcia "Ciekawi Ludzie, Ciekawe Zawody" – spotkanie dla kl. 3 szkoły
podstawowej. W tym roku gościliśmy panią Psycholog Dorotę Celej, która czytała dzieciom
opowiadanie dotyczące rodziny, opowiadała o swojej pracy, pasjach także tych czytelniczych.
Podobnie jak w latach ubiegłych Biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii
Noc w Bibliotece, tym razem pod hasłem „Rzeczpospolita Czyta”. Dużą atrakcją tegorocznej
nocy okazał się film pt. „Tarapaty”i to nie tylko ze względu na jego treść: historię pełną
przygód, zwrotów akcji, ale także to, że seans odbył się w najprawdziwszym kinie jakim od
niedawna może poszczycić Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w naszym miasteczku. Już
w Bibliotece uczestnicy „nocy” wymyślali różne historie dotyczące przyszłości. Tytułem
przewodnim było hasło: Jak będzie wyglądało za sto lat nasze miasto, szkoła, biblioteka?
W drugiej części zajęć zaproszeni goście - ratownik medyczny oraz pani stażak OSP
przeprowadzili kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Obchody Stanislaus 2018 – wystawa plenerowa teksów i zdjęć upamiętniających
obchody z 2017 r.
"Laboratorium kultury" bibliotekarki na zaproszenie MGOK prowadziły zajęcia
czytelnicze pt."Podróże Bolka i Lolka", "Nie tylko księżniczki", "Trole i robole",
Odbyło się zwiedzanie biblioteki połączone ze spotkaniem czytelniczym prowadzonym przez
studentkę dziennikartwa.
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Akacja czytelnicza "Poezja w mieście" – polegająca na rozdawaniu
mieszkańców tekstów wierszy.

wśród

Biblioteka przystapiła do akcji „Narodowe Czytanie”zorganizowane na rynku
w Skalbmierzu. Czytano "Przedwiośnie " S. Żeromskiego. Bibliotekarki przygotowały
najpopularniesze testy z lektury a najmłodsi uczestnicy rysowali kredą na płycie
skalbmierskiego rynku, domy swoich marzeń.
Współorganicacja z MGOK - Wieczoru pieśni patriotycznych połączonego z wykładem
historycznycm dot. Niepodległości Polski.
Dla dzieci klas I Szkoły Podstawowej zorganizowano obchody Dnia Puszowego Misia.
Zajęcia dla dzieci w bibliotece: Mikołaj w bibliotece
Warsztaty robienia ozdób świątecznych – uczestniczyła młodzież.
W holu biblioteki zaproponowano czytelnikom 23 wystawek książek , każda o innej tematyce.
Odbywały się lekcje biblioteczne dla uczniów zorganizowane wraz z szkołą jak i też
zapotrzebowania indywidualnego młodzieży. Bibliotekarki brały czynny dział w obchodach świąt
i rocznic patriotycznych- przygotowanie quizów temetycznych związanych z wydarzeniami
historycznymi.
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOGRAFICZNA
Jedną z form działalności Biblioteki jest umacnianie warsztatu informacyjnego, gromadzenie
literatury regionalnej oraz wszelkich wycinków prasowych dotyczących naszego regionu.
DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO – METODYCZNA
Pracownicy biblioteki biorą udział w szkoleniach i seminariach organizowanych przez
Wojewódzką Biblioteką Publiczna w Kielcach.
Organem metodycznych dla Placówki w Skalbmierzu jest w/w biblioteka w Kielcach.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Plan budżetu 2018 r wyniósł 120 000 zł. - realizacja wg. Potrzeb placówki. W 2018 roku
pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację docelową na zakup
nowości wydawniczych w wysokości 4457 zł. Przyznaną kwotę zrealizowano w całości –
zakupiono 191 książęk.
Dotacja organizatora 2017 rok wynosiła 149 000 zł. ( w tym mieściła się odprawa emerytalna,
nagroda jubileuszowa dla odchodzącej pracownicy)
Placówki zaopatrzono w druki akcydensowe, materiały biurowe, środki czystości, opłacono
rozmowy telefonioczne, opłaty dostępu do Internetu, energię elektryczną, prenumeratę
czasopism, znaczki pocztowe, systematycznie dokonywano zakupu nowych książek.
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SPORT
W zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r poz.450) zadania wymienione w programie
w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowano w 2018 roku w formie otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Na ogłoszony
konkurs została złożona jedna oferta przez Klub Sportowy „Victoria 2015” dotycząca
następujących działań:


Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży przez organizacje i podmioty wymienione w art.3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.



Organizacja współzawodnictwa i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie
miasta i gminy Skalbmierz z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowej poprzez
prowadzenie zajęć szkoleniowych w piłce nożnej w czterech grupach wiekowych tj:

-grupa „seniorów”-29 osób,
-grupa „trampkarz starszy”-32 osoby,
-grupa „młodzików-”22 osoby,
-grupa „orlików”-18 osób.
Przeprowadzano regularne treningi 2x w tygodniu po
1,5 h w 4 grupach
treningowych ,wyszkolono ponad 100 osób w tym 70 osób to dzieci i młodzież.
Zorganizowano lub wzięto udział w 101 meczach międzyklubowych i turniejach.
Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania w 2018 roku wyniosły 45 000 zł.
Osiągnięcia poszczególnych grup w rozgrywkach organizowanych przez ŚZPN:
-grupa „seniorów”-aktualnie 1 miejsce w klasie A, szanse na awans do ligi okręgowej,
-grupa „junior młodszy”-8 miejsce w Świętokrzyskiej lidze juniorów młodszych,
-grupa „młodzik młodszy”-5 miejsce w okręgowej klasie młodzików młodszych,
-grupa „żaków”-3 miejsce w okręgowej klasie żaków.
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XVI. Ochrona przeciwpożarowa
Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej gminy Skalbmierz
za 2018 rok
OSP - Ochotnicza Straż Pożarna składająca się ze strażaków-ochotników w Gminie
Skalbmierz liczy 16 jednostek OSP: Baranów, Bełzów, Boszczynek, Drożejowice, Kobylniki,
Kózki Krępice, Małoszów, Podgaje, Rosiejów, Sielec Kolonia, Skalbmierz, Szarbia
Zwierzyniecka, Tempoczów Rędziny, Topola, Zakrzów.
Zarząd Miejsko-Gminny
następująco:

OSP w Skalbmierzu przedstawiał się w 2018 roku

Prezes – Burmistrz Michał Markiewicz zrezygnował z pełnienia tej funkcji 05.11.2018 roku.
Wiceprezes - Jan Śliwa
Wiceprezes - Wiesław Krawiec
Komendant Gminny - Marek Gala
Zastępca komendanta gminnego - Andrzej Bączek
Sekretarz - Robert Różycki
Skarbnik - Tadeusz Malara
Kapelan - ks. Marian Fatyga
Kapelmistrz - Robert Basiak
Sprzęt przeciwpożarowy, którym dysponuje każda jednostka:
Sprzęt będący w posiadaniu jednostki OSP w Boszczynku:
1. Samochód Pożarniczy Daimler-Benz TKA S760
2. Motopompa PO3
3. Motopompa PO5
4. Pompa Szlamowa WT40X
5. Pompa Szlamowa
6. Pilarka do drewna Husqvarna
7. Agregat prądotwórczy
Sprzęt będący w posiadaniu jednostki OSP w Skalbmierzu:
8. Samochód Pożarniczy Star L70 TKA M364
9. Samochód Pożarniczy Jelcz 420p TKA J768
10. Samochód Pożarniczy Polonez Caro TKA N250
11. Autopompa Pożarnicza na samochodzie Jelcz 420p
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12. Pompa szlamowa PS-75
13. Pompa szlamowa KOSHIN KTH 50
14. Pompa Pływająca Niagara 1
15. Pompa szlamowa WT30X
16. Motopompa PO5
17. Agregat prądotwórczy
18. Pilarka do drewna Husqvarna
19. Pilarka do drewna STIHL MS291
20. Pilarka do drewna STIHL MS290
21. Piła do stali i betonu STIHL TS400
22. Pompa Hydrauliczna HOLMATRO POU30
Sprzęt będący w posiadaniu jednostki OSP w Topoli:
23. Samochód Pożarniczy Star L244 TKA M882
24. Samochód Pożarniczy VW Transporter TKA 16EH
25. Motopompa PO5
26. Pompa Szlamowa WT30X
27. Pilarka do drewna Husqvarna
Sprzęt będący w posiadaniu jednostki OSP w Sielcu Kolonii:
28. Samochód Pożarniczy Lublin II TKA 98 AS
29. Samochód Pożarniczy Magirus Deutz TKA 98 CW
30. Samochód Pożarniczy Polonez Caro TKA 98CA
31. Pompa szlamowa PS-75
32. Pompa szlamowa PS-75
33. Pompa Szlamowa WT30X
34. Pompa Szlamowa WT20X
35. Motopompa PO5
36. Agregat Prądotwórczy Honda 2,2 kW
37. Pilarka do drewna Husqvarna
38. Agregat Prądotwórczy Honda 2,5 kW
39. Piła do Stali i betonu STIHL
40. Pompa Hydrauliczna HOLMATRO POU30
41. Silnik zaburtowy SUZUKI 5KM
42. Myjka Ciśnieniowa Spalinowa
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Zakrzów- Samochód ARO TKA 63EW
Małoszów- Samochód Żuk A-068 TKA J495
Szarbia Zwierzyniecka- Samochód VW Transporter TKA 77CH
Kobylniki- Samochód VW Transporter TKA 59CM
Drożejowice- Samochód Mercedes Benz TKA 28 FM
Bełzów- Samochód VW Transporter TKA 89LX
Baranów- Samochód VW Transporter TKA 82LS
Krępice- Samochód- Żuk A-15B TKA 61FX
Rosiejów- Samochód Ford Transit 1.6 TKA 07NX

Większość jednostek posiada także motopompy oraz węże do wypompowywania wody.
Wydatki poniesione dla konserwatorów sprzętu pożarniczego oraz wypłatę
ekwiwalentu dla strażaków:
Imię i nazwisko
konserwatora

Kwota brutto za
2018 rok

Kwota do
wypłaty za 2018
rok

Tadeusz Majewicz

13200zł

9879,48zł

Marek Gala

18000zł

13467,60zł

2. OSP
Boszczynek

Józef Bondaś

5400zł

4554zł

3. OSP Topola

Grzegorz Kuśpiel

4800zł

3588,12zł

4. OSP Sielec
Kolonia

Artur Marzec

4800zł

3588,12zł

Lp. Jednostka OSP

1. OSP Skalbmierz

Razem brutto: 46200zł
Łącznie w 2018 roku gmina Skalbmierz za konserwację sprzętu pożarniczego wypłaciła
kwotę 35077,32 zł.
Lp. Jednostka OSP

Kwota za I Kwota za
kwatrał
II kwartał

Kwota za
III
kwatrał

Kwota za
Suma za
IV kwartał 2018 rok

1. OSP Skalbmierz

1172,25zł

2097,25

3821,25

2943,50

10034,25

2. OSP Drożejowice

1063,25

52,50

153,75

57,50

1327

3. OSP Sielec
Kolonia

795,50

1821,75

1956,25

1171,50

5745

4. OSP Topola

1279

102,50

615

1867

3953,50

5. OSP Boszczynek

200

15

45

412,50

672,50
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Łącznie w 2018 roku gmina Skalbmierz na wypłaty ekwiwalentu dla strażaków wypłaciła
kwotę 21732,25 zł.
Wydatki w 2018r z budżetu gminy na poszczególne jednostki OSP (łącznie z
funduszem sołeckim):
Lp. Nazwa jednostki OSP
1.

Baranów

Nazwa

Kwota

przegląd samochodu

98zł

ubezpieczenie OC

520zł

Prąd

1729,67zł

paliwo

202,61zł

sznur strażacki

44,28zł
razem 2594,56zł

2.

Bełzów

Przegląd samochodu

98zł

Ubezpieczenie OC

520zł

prąd

961,80zł

paliwo

149,70zł

woda

87,17zł

Wymiana oleju

349,50zł
razem 2166,17zł

3.

Kobylniki

Ubezpieczenie OC

520zł

paliwo

149,70zł

prąd

608,42zł
razem 1278,12zł

4.

Kózki

prąd

613,58zł

Ubranie koszarowe

2300zł

woda

44,71zł

Wyposażenie i remont kuchni w
remizie

3459,03zł- fundusz
sołecki

Razem 6417,32
5.

Krępice

Przegląd samochodu

98zł

Ubezpieczenie OC

520zł

prąd

435,91zł

paliwo

162,89zł

Syrena+ oświetlenie

820zł
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razem 2036,80zł
6.

Małoszów

Przegląd samochodu

98zł

Ubezpieczenie OC

520zł

prąd

846,43zł
razem 1464,43zł

7.

Podgaje

prąd

376,57zł
razem 376,57zł

8.

Rosiejów

Przegląd samochodu

98zł

Ubezpieczenie OC

520zł

prąd

836,31zł

opomiarowanie

271,60zł

samochód

6000zł

Dostawa samochodu

170zł

rejestracja

180,50zł
razem 8076,41zł

9.

Szarbia Zwierzyniecka

Przegląd samochodu

98zł

Ubezpieczenie OC

520zł

prąd

598,96zł

Mundury dla kobiet

3842,52
Razem 5059,48zł

10.

Tempoczów-Rędziny

Beton

3517zł

prąd

1024,98zł
razem 4541,98zł

11.

Zakrzów

Przegląd samochodu

98zł

Ubezpieczenie samochodu

520zł

prąd

999,09zł

Opomiarowanie

250,26zł

paliwo

263,50zł
razem 2130,85zł

12.

Boszczynek

Przegląd samochodu

98zł

Ubezpieczenie OC

520zł

prąd

742,85zł

paliwo

244,86zł

Piasek na remont

369,05zł
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razem 1974,76
13.

Drożejowice

Przegląd samochodu

98zł

Ubezpieczenie OC

520zł

prąd

1002,93zł

paliwo

637,46zł

Naprawa alternatora

210zł

Buty strażackie

2400zł

węgiel

437,39zł
razem 5305,78zł

14.

Sielec Kolonia

Badania kierowcy

1230zł

Przegląd samochodów

301zł

Ubezpieczenie OC

620zł

prąd

2280,10zł

paliwo

2111,63zł

Remont zbiornika

2447,70zł

Naprawa samochodu

511,70zł

Kurs patent sternika

300zł

Egzamin patent sternika

250zł

Silnik zaburtowy

13200zł

Szafki strażackie

4199,99zł

Wykaszarka spalinowa

2999zł

węgiel

968,50
razem 31419,62zł

15.

Skalbmierz

Przegląd samochodów

406zł

Ubezpieczenie OC

1205zł

prąd

1850,35zł

paliwo

4882,04zł

węgiel

2978,93zł

woda

56,63zł

koszulki

432zł

dresy

479,92zł

Gaśnica na szerszenie

186zł

Badania kierowców

1650zł

Remont garażu

7000zł
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razem 21126,87zł
16.

Topola

Przegląd samochodów

301zł

Ubezpieczenie OC

520zł

prąd

602,81zł

paliwo

1565,50zł

Lina holownicza

140zł

Lampa robocza

150zł

hełmy

1170zł

Terminal syrena

2152,50zł

kompresor

1130zł

Badania kierowców

320zł

Drewno kominkowe

470zł
razem 8521,81zł

Wydatki wspólne, poniesione głównie przez OSP Skalbmierz, Sielec Kolonia,
Drożejowice, Topolę i Boszczynek:
Przegląd HOLMATRO - 1211,56 zł,
Legalizacja zbiornika 5 butli powietrznych – 246 zł,
Napełnienie butli tlenem - 898,30 zł,
Przegląd aparatów, masek - 664,20 zł,
Ubezpieczenie strażaków – 5260 zł,
Badania lekarskie – 2720 zł,
Dowóz na badania lekarskie – 600 zł,
Prenumerata czasopisma Strażak – 252 zł,
Węgiel 3t - 2421,26 zł,
Szkolenie BHP – 1106 zł,
Program szkoleniowy „Bezpiecznie- chce się żyć”- 1230 zł,
Przegląd aparatów ochrony dróg oddechowych - 5119,88 zł,
Naklejki FS - 159 zł,
Program szkoleniowy - 1000 zł,
Kurs pierwszej pomocy – 5100 zł,
Umundurowanie - 1782 zł,
Razem: 29770,20 zł.
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W sumie wydatki poniesione na poszczególne straże+ wydatki wspólne+ ekwiwalent+
konserwatorzy:
104491,53zł+ 29770,20zł+ 21732,25zł+ 46200zł= 202193,98zł
Projekty, akcje z udziałem strażaków
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku na terenie powiatu kazimierskiego
jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały przy 426 zdarzeniach, w tym:
1.

93 pożarach, stanowiących 21,8 % wszystkich powstałych zdarzeń,

2.

329 miejscowych zagrożeniach, stanowiących 77,2 % powstałych zdarzeń,

3.

4 alarmach fałszywych, stanowiących 0,9 % wszystkich zdarzeń.

[ilość zdarzeń]

OGÓŁEM ZDARZENIA w latach 2015-2018

652

419

426

2017

2018

358

2015

2016

Porównując ilość powstałych zdarzeń w roku
stwierdzić, że w roku 2018 nastąpił wzrost o 7 zdarzeń.

2018

z

rokiem 2017, należy
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POŻARY

ILOŚĆ POŻARÓW

POŻARY w latach 2015-2018

157

139
93

90

2015

2016

2017

2018

Analizując ilość powstałych w 2018 roku pożarów w stosunku do roku 2017,
należy stwierdzić, że nastąpił ich spadek o 46.
Na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz powstało 26 pożarów (22 małe, 4 średnie).
Do przypuszczalnych przyczyn powstałych pożarów w 2018 roku zaliczamy
(w nawiasie przyczyny pożarów na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz):


45 (14) podpalenia (umyślne i nieumyślne),



13 (3) nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym,



9 (2)

wady środków transportu,



6 (2)

nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach,



6 (1)

nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych



5 (1)

wady konstrukcji budowlanych ,



4 (2)

wady urządzeń i instalacji elektrycznych,



3

wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe,



2 (1)

wady urządzeń mechanicznych.
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MIEJSCOWE

ZAGROŻENIA

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA
w latach 2015-2018

488

[ilośc zdarzeń]

329
277
259

2015

2016

2017

2018

Analizując ilość powstałych w 2018 roku miejscowych zagrożeń w stosunku do roku 2017,
należy stwierdzić, że nastąpił ich wzrost o 52. Na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz wystąpiły
64 miejscowe zagrożenia (4 małe, 58 lokalne, 2 średnie).
Do przyczyn występujących miejscowych zagrożeń na terenie powiatu kazimierskiego
w 2018 roku zaliczamy (w nawiasie przyczyny miejscowych zagrożeń na terenie Miasta
i Gminy Skalbmierz):


160 (31)

nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów,



56 (9)

huragany, silne wiatry, tornada,



49 (14)

niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu,



23 (3)

inne przyczyny,



8 (1)

nieumyślne działanie człowieka,



7 (1)

wady i nieprawidłowa eksploatacja środków transportu,



6 (3)

gwałtowne opady atmosferyczne,



5 (1)

celowe działanie człowieka,



3

niewłaściwe zabezpieczenie zwierząt hodowlanych,



3

wady urządzeń i instalacji gazowych,



2

nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów,



2

nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych, budynków,
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2



2 (1)
uszkodzenie sieci i instalacji przesyłkowych, doprowadzających,
odprowadzających, media komunalne i technologiczne



1

wady konstrukcji budowlanych,

wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne).

Na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz występujące zdarzenia spowodowały straty
w wysokości około 295 500 zł.
W wyniku prowadzonych skutecznych działań uratowano mienie o wartości około 1 192 000
zł.
OSOBY RANNE I ŚMIERTELNE PODCZAS POWSTAŁYCH ZDARZEŃ
NA TERENIE POWIATU KAZIMIERSKIEGO
W wyniku powstałych na terenie powiatu kazimierskiego zdarzeń poszkodowanych
zostało:
- 46 osoby ranne (osoby dorosłe; brak rannych dzieci),
- śmierć poniosło 5 osób.



Miasto i Gmina Skalbmierz – 10 osób rannych,
Miasto i Gmina Skalbmierz – 2 osoby śmiertelne,

Na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz wszystkie zdarzenia likwidowały:
PSP – 97 pojazdów, 281 strażaków,
OSP z KSRG – 71 pojazdów, 346 strażaków,
OSP inne – 22 pojazdy, 114 strażaków.

Udział jednostek OSP włączonych do KSRG w działaniach ratowniczo-gaśniczych
w 2017 oraz 2018 roku.
Udział w akcjach
w 2017 roku

Udział w
akcjach

Zabezpieczenie
rejonu
w 2018 chronionego
w JRG
roku
Kazimierza W.

Siedziba
jednostki

Siedziba gminy

1.

Skalbmierz

Skalbmierz

48

62

15

2.

Bejsce

Bejsce

40

24

-

3.

Łękawa

Kazimierza W.

47

33

16

Lp.

107

Raport o Stanie Gminy Skalbmierz za 2018 rok

4.

Opatowiec

Opatowiec

28

26

-

5.

Kocina

Opatowiec

14

10

2

6.

Sokolina

Czarnocin

33

32

2

7.

Sędziszowice

Bejsce

25

20

1

8.

Sielec
Kolonia

Skalbmierz

18

18

RAZEM

253

225

7
43

NAJCZĘŚCIEJ WYJEŻDŻAJĄCE DO ZDARZEŃ JEDNOSTKI OSP
W 2018 ROKU

62

33

32
26
24

20
18
10

9

7

Ksany

Czyżowice

Topola

Kocina

Sielec Kolonia

Sędziszowice

Bejsce

Opatowiec

Sokolina

Łękawa

Skalbmierz

23
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Udział jednostek OSP z poza KSRG w działaniach ratowniczo – gaśniczych w 2017
i 2018 roku.
Lp
.

Udział w
akcjach

Udział w
akcjach

Siedziba
jednostki

Siedziba gminy

1.

Topola

Skalbmierz

16

23

2.

Ksany

Opatowiec

7

9

3.

Czyżowice

Bejsce

13

7

4.

Drożejowice

Skalbmierz

5

5

5.

Gabułtów

Kazimierza W.

6

5

6.

Zagórzyce

Kazimierza W.

5

4

7.

Boszczynek

Skalbmierz

6

3

8.

Cieszkowy

Czarnocin

1

2

9.

Królewice

Bejsce

4

2

10.

Charbinowice

Opatowiec

2

1

11.

Zięblice

Kazimierza W.

1

1

12.

Piotrkowice

Bejsce

1

1

13.

Bieglów

Czarnocin

3

1

14.

Krzyszkowice

Kazimierza W.

-

1

15.

Krzczonów

Opatowice

-

1

16.

Dalechowice

Kazimierza w.

1

-

RAZEM

w 2017 roku

71

w 2018 roku

66

Jednostki OSP w roku 2018 uczestniczyły w likwidacji 230 zdarzeń z czego 120 zdarzeń
likwidowały samodzielnie bez udziału zastępów PSP (112 jednostki OSP z KSRG, 8 jednostki
OSP z poza systemu). Zastępy PSP uczestniczyły w likwidacji 306 zdarzeń z czego 196 zdarzeń
likwidowały bez udziału sił i środków OSP.
Jednostki PSP interweniowały przy 57 zdarzeniach na terenie Miasta i Gminy
Skalbmierz (23-P, 32-Mz, 2 AF).
Jednostka OSP Skalbmierz interweniowała przy 57 zdarzeniach na terenie Miasta
i Gminy Skalbmierz (22-P, 34-Mz, AF-1).
Jednostka OSP Topola interweniowała przy 16 zdarzeniach na terenie Miasta i Gminy
Skalbmierz (6-P, 10-Mz).
Jednostka OSP Sielec Kolonia interweniowała przy 13 zdarzeniach na terenie Miasta
i Gminy Skalbmierz (2-P, 11-Mz).
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Jednostka OSP Drożejowice interweniowała przy 4 zdarzeniach na terenie Miasta
i Gminy Skalbmierz (1-P, 3-Mz).
Jednostka OSP Boszczynek interweniowała przy 3 zdarzeniach na terenie Miasta
i Gminy Kazimierza Wielka (2-P, 1-AF).
W 2018 roku odbyło się 14 ćwiczeń, w których brały udział zastępy jednostek OSP
z terenu powiatu kazimierskiego. Były to:
1. Ćwiczenia powiatowe pk. „PRIMA-BUD 2018”.
2. Ćwiczenia Kompanii WOO - „LAS 2018”, „WODA 2018”, „GAZOCIĄG
2018”.
3. Ćwiczenia taktyczno – bojowe na 9 obiektach.
4. Warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego.
Udział poszczególnych jednostek OSP w ćwiczeniach:
Lp
.

Udział w
ćwiczeniach

Siedziba
jednostki

Siedziba gminy

1.

Skalbmierz

Skalbmierz

8

2.

Sokolina

Czarnocin

8

3.

Łękawa

Kazimierza W.

8

4.

Sielec Kolonia

Skalbmierz

8

5.

Bejsce

Bejsce

6

6.

Opatowiec

Opatowiec

4

7.

Sędziszowice

Bejsce

4

8.

Kocina

Opatowiec

4

9.

Czyżowice

Bejsce

3

10.

Ksany

Opatowiec

2

11.

Topola

Skalbmierz

2

12.

Królewice

Bejsce

1

13.

Bieglów

Czarnocin

1

14.

Drożejowice

Skalbmierz

1

15.

Boszczynek

Skalbmierz

1

16.

Charbinowice

Opatowiec

1

RAZEM

60
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XVII. Bezpieczeństwo mieszkańców
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Skalbmierz w 2018 roku

Organizacja kwalifikacji wojskowej
Wezwaniu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku podlegają
mężczyźni:
-rocznik 1999- 33 osoby
-rocznik 1998- 0 osób
-rocznik 1997- 2 osoby
-rocznik 1996- 4 osoby
-rocznik 1995- 3 osoby
-rocznik 1994- 1 osoba
raz kobiety – 4 osoby wykonujące zawody (lub uczące się ) medyczne.
Spośród 33 wezwanych mężczyzn z rocznika podstawowego- 1999 zgłosiło się do
kwalifikacji wojskowej 32, natomiast spośród 10 mężczyzn roczników starszych- zgłosiło się
3 osoby. Pozostałe osoby dostarczyły oświadczenia iż przebywają za granicą, a termin ich
powrotu do kraju jest nieznany.
Rozliczenie kwalifikacji wojskowej zostało wysłane do Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Busku Zdroju po jej zakończeniu.
Współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkiego Urzędu
Świętokrzyskiego
 Opracowano i uzgodniono plan działania na 2018 rok w zakresie obrony
cywilnej dla Miasta i Gminy Skalbmierz.
 Wykonano ocenę stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony
cywilnej Miasta i Gminy Skalbmierz
 Dokonano aktualizacji „Planu ewakuacji ludności, zwierząt i mienia II stopnia
na wypadek masowego zagrożenia”
 Dokonano bilansu podmiotów występujących na terenie Miasta i Gminy
Skalbmierz z możliwością włączenia ich w struktury formacji obrony cywilnej
w gminie Skalbmierz
 Opracowano i uzgodniono Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie
pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Skalbmierz w 2018
roku
 Opracowano i uzgodniono Plan kontroli problemowych wykonywania zadań
obronnych Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
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 Opracowano i uzgodniono Plan szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta i
Gminy Skalbmierz na 2018 rok
 Wykonano Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych na obszarze Miasta i Gminy Skalbmierz
W zakresie organizowania systemów ostrzegania ludności:
 Zakupiono i zamontowano w budynku jednostki OSP Topola Terminal
DTG 53 wraz z anteną w celu słyszalności dla ludności cywilnej sygnałów
alarmowych
 Przeprowadzono trening uruchamiania syren alarmowych na terenie gminy
Skalbmierz
 Przeprowadzono trening systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach
uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczenia RENEGADE-SAREX 18/II
W zakresie zapobiegania i reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych i
kryzysowych
 Dokonano przeglądu magazynów przeciwpowodziowych, sprawdzenia
środków łączności oraz ostrzegania i wymiany informacji
W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom
przebywającym czasowo na terenie gminy
 Przyjmowano i umieszczano na bieżąco na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej gminy Skalbmierz ostrzeżenia meteorologiczne przysyłane
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 Uzgodniono w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich oraz
Komendzie Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej zabezpieczenie drogi
w czasie przemarszu i uroczystości związanych z obchodami
Święta Trzeciego Maja
 Uzgodniono w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich oraz
Komendzie Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej zabezpieczenie drogi
w czasie przemarszu i uroczystości związanych z obchodami 74 rocznicy
pacyfikacji Miasta Skalbmierz
 Wnioskowano o pomoc w zakresie wysyłania częstych patroli policji
w określone miejsca gminy Skalbmierz w związku z licznymi atakami
zakłócenia spokoju porządku publicznego
 Uzgodniono w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich oraz
Komendzie Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej zabezpieczenie drogi
w czasie przemarszu i uroczystości związanych z obchodami
Święta 11 Listopada
W zakresie realizacji zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających
z obowiązku państwa- gospodarza
 Zaktualizowano obsadę punktu kontaktowego HNS Urzędu Miasta i Gminy
Skalbmierz
 Zaktualizowano bazę danych zasobów HNS na terenie gminy Skalbmierz
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W zakresie przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby
obronne państwa
 Dokonano bilansu personelu medycznego oraz zastępczych miejsc szpitalnych
w mieście i gminie Skalbmierz wg stanu na dzień 31.12.2017r.
W zakresie nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obronności i ich
wykonywania
 Wykonano zestawienie świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji
w czasie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny na terenie miasta i gminy
Skalbmierz
W zakresie organizowania systemu kierowania obronnością
 Uczestnictwo w konferencji dotyczącej formowania Wojsk Obrony
Terytorialnej
 Dokonano dwukrotnie szkolenia stałego dyżuru burmistrza
 Pracownik ds. obronnych brał udział w szkoleniu wojewódzkim
 Wykonano Plan akcji kurierskiej oraz rozplakatowano akcję
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XVIII. Fundusz „korkowy” – zezwolenia na
sprzedaż alkoholu / Gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku:
Ilość Podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych :
- styczeń 2018 roku – 20 podmiotów
- grudzień 2018 roku – 18 podmiotów.
Spadek tej liczby nastąpił w wyniku wygaszenia decyzji z powodu likwidacji przez 2 podmioty
punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Opłaty wniesione przez podmioty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku wyniosły 110.471,72 zł.
SPRAWOZDANIE
z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Skalbmierzu za 2018 rok
Zadania własne gminy wynikające z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 4¹ ust.2 i ust.5
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 224
ze zm.), zawarte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i
Przeciwdziałania
Narkomanii
dla
Miasta
i
Gminy
Skalbmierz
(Uchwała Nr XXXIII/165/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2017 roku)
realizowane były w oparciu o :
- działalność Gminnej Komisji
i Przeciwdziałania Narkomanii

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

- szkoły i inne placówki realizujące programy profilaktyczne
- współpracę z organizacjami pożytku publicznego, kościołami, osobami
fizycznymi w zakresie wychowania w trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii.
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii były środki budżetu gminy pochodzące z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Na realizację powyższych programów były przeznaczone środki w wysokości 100 000,00 zł.
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Podstawowym celem Programów było:
1. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież.
2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnień.
3. Zmniejszenie dolegliwości alkoholowych, zaburzeń życia rodzinnego
/ przemocy i zaniedbań/.
4. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Skalbmierzu
W 2018 roku Gminna Komisja odbyła 6 posiedzeń tematyką których były między
innymi sprawy:
- rozpatrywanie wniosków osób nadużywających alkoholu ;
- wydawanie opinii w sprawie lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych ;
- zapoznanie z wnioskami podmiotów realizujących w części Gminny Program.
Gminna Komisja w omawianym okresie czasu rozpatrzyła 23 wnioski o przeprowadzenie
rozmów profilaktyczno-motywacyjnych i podjęcia leczenia przez osoby uzależnione, które
w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację
nieletnich, uchylają się od pracy lub systematycznie zakłócają porządek publiczny.
Z liczby rozpatrywanych spraw 8 osób skierowano do Sądu Rejonowego w Kazimierzy
Wielkiej celem zastosowania przymusowego leczenia odwykowego, w 2 przypadkach osoby
skierowano na konsultację i wstępną diagnozę do Punktu Konsultacyjnego dla osób
uzależnionych i członków ich rodzin w Skalbmierzu, do Psychologa, gdzie udzielono porad
o szkodliwości picia alkoholu, jak również o możliwości podjęcia leczenia w różnych
placówkach. W stosunku do 2 osób zastosowano obserwację przez Pracownika Socjalnego,
ponieważ zobowiązali się do poddania dobrowolnemu leczeniu odwykowemu, natomiast
względem 13 osób odstąpiono od kierowania na leczenie odwykowe.
We wszystkich przypadkach zgromadzono pełną dokumentację wraz z wywiadami
środowiskowymi i policyjnymi.
Wnioskodawcami byli Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej, Zespół
Interdyscyplinarny i członkowie rodzin osób nadużywających alkoholu.
Do Punktu Konsultacyjnego w Skalbmierzu zgłosiło się 10 osób z problemem alkoholowym
a także 60 dzieci.
Kontrola obrotu napojami alkoholowymi
W 2018 roku Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu przekazał do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Skalbmierzu
łącznie 9 wniosków o wydanie postanowień w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie.
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Skarg i interwencji mieszkańców, dotyczących przestrzegania przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości w 2018 roku nie było.
Przyznane w 2018 roku środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł. na rozwiązywanie
problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii zostały wydatkowane następująco:
- Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu kwotę 3 494,50 zł wydatkował na realizację
programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”, na udział w programie „Szkolny
Klub Sportowy”, na zakup mundurów harcerskich oraz na warsztaty edukacyjne i program
profilaktyczny „Uzależnienia i zagrożenia XXI wieku”;
Zespół Szkół w Topoli kwotę 1 611,63 zł wydatkował na zakup zestawu do gry
w badmintona, na zakup programu profilaktycznego „Uzależnienia i zagrożenia XXI wieku”,
na udział w programie „Szkolny Klub Sportowy w 2018 roku” oraz za opiekę wychowawcy
podczas programu „Umiem pływać”;
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej kwotę 54 581,15 zł wydatkował na wyposażenie świetlicy oraz sali kinowej przy
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skalbmierzu a także na organizację spotkania
Wigilijnego;
- sfinansowano zakup pakietu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla Szkół – Zespołu Placówek
Oświatowych w Skalbmierzu i Zespołu Szkół w Topoli - 1 230,00 zł.
- Koło Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Skalbmierzu kwotę 1 000,00zł. wydatkowało na
przewóz osób na trasie Skalbmierz-Karpacz;
- za udział w posiedzeniach Komisji – 3 840,00 zł;
- za sporządzane wywiady środowiskowe - 300,00 zł;
- za prowadzenie zajęć sportowych przy Klubie LKS VICTORIA 2015 oraz zakup piłek –
5 031,98 zł;
- za udzielanie porad psychologa – 9 216,00zł;
- za zorganizowanie święta muzyki „Cecyliada” i organizację przy tym zajęć terapii grupowej
– 500,00 zł;
- za zakup materiałów biurowych dla GKRPAIPN – 406,75 zł;
za wpisowe do ligii futsalu 2017/2018 dla drużyn piłkarskich: Rosiejów nad Stawem,
Naprzód Skalbmierz, Rosiejów nad Stawem II, Krępice, Kobylniki, i Sielec TEAM –
4 450,00 zł;
- za zakup i montaż drzwi aluminiowych do noclegowni przy Stadionie w Skalbmierzu –
4 723,86 zł;
- za skierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Kazimierzy Wielkiej – 2 090,00zł;
-

za zakup gilotyny dla Orkiestry Dętej w Skalbmierzu – 233,36 zł;

Wymienione podmioty realizując swoje zadania statutowe realizowały w części zadania ujęte
w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagospodarowanie wolnego czasu dzieci
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i młodzieży, mając na celu takie ukształtowanie osobowości młodego człowieka, aby nie było
skłonne zwracać się ku środkom uzależniającym.
Pragniemy nauczyć dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie, przekonać
do zmiany ich błędnych wyobrażeń o własnej dorosłości przejawiającej się paleniem
papierosów, piciem alkoholu czy używaniem narkotyków.
Jednocześnie chcemy zachęcić uczniów do alternatywnych działań poprzez zainteresowanie
między innymi sportem, fotografią, tańcem.
Świadomość wagi problemów alkoholowych i narkomanii pozwoli wszystkim pamiętać,
że jakość życia w społeczności lokalnej wyznaczają nie tylko nowe drogi, oczyszczalnie
ścieków, centra handlowe i szkoły ale również środowisko rodzinne, lokalne i zawodowe wolne
od negatywnych konsekwencji picia alkoholu i zażywania narkotyków.
Wszystkie wydatki zgodne były z planem finansowym na 2018 rok.
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XIX. Podsumowanie
Miasto i Gmina Skalbmierz, chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musi stawić czoła
trudnemu wyzwaniu poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień
związanych z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem
o środowisko naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, stymulowaniem rozwoju
społecznego, podniesieniem atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny
czas. Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne
jest wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu
podstawowych potrzeb mieszkańców.
Roku 2018 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również należy
postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim nowe
plany i koncepcje na kolejne lata.
Wyzwania gminy Skalbmierz są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe.
W sposób strategiczny i przemyślany będziemy dążyć do ich realizacji, starając się
jednocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego, wiejskiego charakteru naszej Gminy.
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