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1. WSTĘP 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy 

Kazimierza Wielka za 2019 rok. 

 

2. INFORMACJE  OGÓLNE 

 

Kazimierza Wielka to gmina miejsko-wiejska leżąca w południowej części 

województwa świętokrzyskiego, w powiecie kazimierskim, na obszarze tzw. Niecki 

Nidziańskiej.  

 
 

Ryc. 1.  Położenie miasta Kazimierza Wielka na mapie Polski 

 

Gmina Kazimierza Wielka wchodzi w obręb powiatu kazimierskiego. Obszar gminy 

podzielony jest na 42 sołectwa oraz miasto Kazimierza Wielka. Ogólne powierzchnie gminy 

to około 13500 ha. (135 km²) w tym miasto ok. 500 ha. (5 km²). Siedziba gminy to miasto 

Kazimierza Wielka. 

Sołectwa gminy Kazimierza Wielka to: Boronice, Broniszów, Chruszczyna Mała, 

Chruszczyna Wielka, Cło, Cudzynowice, Dalechowice, Donatkowice, Donosy, Gabułtów, 

Głuchów, Gorzków, Góry Sieradzkie, Gunów Kolonia, Gunów Wilków, Hołdowiec, 

Jakuszowice, Kamieńczyce, Kamyszów, Kazimierza Mała, Krzyszkowice, Lekszyce, 

Łękawa, Łyczaków, Marcinkowice, Nagórzanki, Odonów, Paśmiechy, Plechów, Plechówka, 

Podolany, Sieradzice, Skorczów, Słonowice, Stradlice, Wielgus, Wojciechów, Wojsławice, 

Wymysłów, Zagórzyce, Zięblice, Zysławice. 

Gmina Kazimierza Wielka jest najbardziej wysuniętą gminą na południe 

województwa świętokrzyskiego i sąsiaduje z gminami: Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, 

Opatowiec z województwa woj. świętokrzyskiego oraz z gminami Pałecznica, Proszowice, 

Koszyce z woj. małopolskiego. 

 



4 
 

 
 

Ryc. 2. Położenie powiatu kazimierskiego na mapie województwa świętokrzyskiego 

 

Ryc. 3.  Położenie gminy Kazimierza Wielka na tle powiatu kazimierskiego 

Przez teren gminy przepływają rzeki Nidzica, Małoszówka, Jawornik i liczne krótkie 

cieki wpadające głównie do Nidzicy. Zalesienie całego obszaru jest minimalne (około 3 % 

powierzchni gminy ). Użytki rolne stanowią około 89 % powierzchni gminy. 
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3. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2019-2030 

zgodnie z uchwałą Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 

2018 roku zaplanowano za 2019 rok dochody w kwocie 67 050 543 zł, a wydatki  

 68 892 543 zł. 

Planowany wówczas deficyt budżetu gminy zakładał wielkość planowaną na poziomie 

– 1 842 000,00 zł. Pokrycie deficytu zakładano  z kredytu 1 800 000 zł i  z wolnych środków 

w kwocie 42 000 zł. Przychody zakładano na poziomie 2 842 000 zł i rozchody 1 000 000 zł. 

Stan zadłużenia gminy planowano w  kwocie 22 621 920 zł.  Zgodnie z tymi założeniami 

dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach 

publicznych (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) 

wynosił 6,18 % przy planowanej łącznej kwocie spłaty zobowiązań na poziomie 2,45 %. 

Wskaźnik jednoroczny, tj. dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu wynosił 6,69 %. 

Prognoza spłat rat kapitałowych pozostałego zadłużenia mieściła się w granicach określonych 

przepisami ustawy o finansach publicznych. Całkowity okres spłaty zadłużenia opiewał na 

okresy od 2019 do 2030 roku zgodnie z umowami kredytowymi. Przedsięwzięcia w ramach 

WPF dotyczyły zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2019 i zakładały 

plany realizacji tych zadań na przestrzeni trzech kolejnych lat. 

W trakcie roku z uwagi na wnikliwą analizę budżetu Gminy Kazimierza Wielka i 

potrzebę realizacji różnych zadań inwestycyjnych następowały zmiany w wielkościach 

planowanych dochodów i planowanych wydatków. Zmiana dotyczyła także planowanego 

deficytu budżetu gminy, który z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków 

finansowych na pokrycie wkładu własnego do realizowanych inwestycji spowodował wzrost 

planowanego deficytu do poziomu 4 070 000 zł. Uchwała Nr XVIII/125/2019 Rady Miejskiej 

w Kazimierzy Wielkiej z dnia 9 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2019 rok i jednocześnie zmiana dot. Uchwały Nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej w 

Kazimierzy Wielkiej z dnia 9 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2019 - 2030  dały możliwość 

wprowadzenia w/w zmian w budżecie 2019 roku.  

 Zmiana wielkości planowanych przychodów z poziomu 2 842 000 zł. do poziomu      

5 111 500 zł. w tym m.in.:  kredyty planowane na poziomie 1 800 000 zł. pozostały do końca 

2019 roku nie zmienione a wolne środki z poziomu 1 042 000 zł. zwiększono do poziomu 

3 311 500 zł. 

 Zwiększeniu uległa pozycja rozchodów z poziomu ustalonego na początku roku 

budżetowego 2019 tj. 1 000 000 zł.  do wielkości 1 041 500 zł. (Kwota 41 500 zł. dotyczyła 

pożyczki udzielonej z budżetu gminy dla Stowarzyszenia OSP Chruszczyna Wielka). 

Zmiana deficytu gminy o 2 228 000 zł. do poziomu 4 070 000,00 zł. dotyczyła zmiany 

wielkości wprowadzonych do budżetu wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie 

wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku. 
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 Planowany stan zadłużenia gminy nie był modyfikowany w trakcie roku i został 

zrealizowany  na tym samym poziomie tj. 22 621 920 zł. Założenia budżetowe w zakresie 

przychodów, rozchodów zmienione ostatecznie w m-cu październiku 2019 roku utrzymały się 

do końca roku i były zgodnie wykazywane w załącznikach do uchwały budżetowej na 2019 i 

załączniku do WPF-u. 

 Po ostatniej analizie budżetu Gminy Kazimierza Wielka za 2019 rok ustalono: 

Plan dochodów -  71 748 230,84 zł.  a wykonanie 67 293 406,81 zł. (tj. 93,79 % ) w tym: 

Plan dochodów bieżących – 62 421 849,64 zł.  a wykonanie  62 691 373,30 zł. (tj. 100,43 %) 

Plan dochodów majątkowych – 9 326 381,20 zł.  a wykonanie  4 602 033,51 zł. (tj. 49,34 %) 

Plan wydatków- 75 818 230,84 zł. a wykonanie 68 328 113,04 zł. (tj. 90,12 %) 

Plan wydatków bieżących – 62 040 112,11 zł.  a wykonanie 59 117 882,51 zł. (tj. 95,29 %) 

Plan wydatków majątkowych – 13 778 118,73 zł. a wykonanie 9 210 230,53 zł. (tj. 66,85 %) 

Planowany deficyt – 4 070 000,00 zł. a wykonany deficyt gminy za 2019 rok wyniósł  - 

1 034 706,23 zł. (tj. 25,42 % ) 

 Zrealizowano przychody: zaciągnięto i uruchomiono kredyt w kwocie 1 800 000 zł. 

zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w Banku Spółdzielczym w 

Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej. Okres jego spłaty dotyczy lat 2020-2025. 

Oprocentowanie kredytu na poziomie najniższym w stosunku do dotychczas zawartych umów 

kredytowych tj. 2,82 % na dzień zawarcia umowy. Harmonogram spłat rat w poszczególnych 

latach kredytowania mieścił się we wskaźnikach określonych zapisami w WPF na lata 2019-

2030 i oczywiście uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.  

Planowane rozchody w kwocie 1 041 500 zł. zostały wykonane w tej samej wysokości i 

dotyczyły spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych oraz udzielono pożyczki 

krótkoterminowej w kwocie 41 500 zł.  

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2019 roku wykonano na poziomie zakładanym tj.        

22 621 920 zł. co stanowi 33,62 % do dochodów wykonanych. 

Analizując wskaźniki z WPF na lata 2019-2030 przy uwzględnieniu faktycznego 

wykonania budżetu Gminy Kazimierza Wielka należy wskazać, że wyniki są bardzo dobre. 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat został 

wyliczony na poziomie 6,96 %. przy faktycznym wykonaniu kwoty spłaty zobowiązań dla 

2019 roku na poziomie 2,29 %. Czyli Gmina Kazimierza Wielka realizowała spłaty zgodnie z 

harmonogramami  umów wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i mieściła się w 

założeniach ustawowych. Wskaźnik tzw. jednoroczny ustalono na poziomie 0,97 %. 

Z danych WPF dla 2019 roku wynika, że dochody budżetu za 2019 rok w kwocie 

67 293 406,81 zł pochodziły z dochodów bieżących 62 691 373,30 zł. i dochodów 

majątkowych 4 602 033,51 zł. 

Dochody bieżące obejmują: dochody z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych 

8 152 479 zł, dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 159 533,99 zł, 

podatki i opłaty  11 848 849,50 zł, subwencje ogólne 20 283 917 zł, środki z dotacji i innych 

wpływów na cele bieżące 22 246 594,30 zł. 
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 Dochody bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych osiągnęły 

poziom wykonania 530 345,12 zł. i dotyczyły realizacji programu MGOPS w Kazimierzy 

Wielkiej pn.:”Biorę sprawy w swoje ręce” oraz projektu „Nowy wymiar życia” -etap 

końcowy. 

 Dochody majątkowe dotyczyły: dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 

310 486,46 zł i środków z dotacji i innych przeznaczonych na inwestycje 4 291 547,05 zł.  

Dochody majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosiły                                     

1 986 826,20 zł. 

Wydatki za 2019 rok wyniosły 68 328 113,04 zł. z tego: wydatki bieżące 

59 117 882,51 zł. i wydatki majątkowe 9 210 230,53 zł.  Wśród wydatków majątkowych 

wystąpiły wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o 

finansach publicznych. 

 Wydatki kontynuowane,  czyli realizowane na przełomie lat określonych WPF i nowe 

za 2019 osiągnęły poziom 10 024 238,67 zł.  

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w 

art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 249 726,37zł. 

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 3 542 159,87zł. 

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zgodnie z art. 242 ustawy o 

finansach publicznych powinna się bilansować. W przypadku Gminy Kazimierzy Wielkiej 

różnica ta stanowi nadwyżkę w kwocie 3 573 490,79 zł, która niewątpliwie pozytywnie 

wpłynęła na budżet stanowiąc zaplecze finansowe do pokrycia wyższych wydatków 

majątkowych niż dochodów majątkowych. Gdyby nie było nadwyżki między dochodami 

bieżącymi a wydatkami na pewno realizacja budżetu gminy spowodowałaby wykonanie 

deficytu na wyższym poziomie niż obecny. 

 

 

 

 

4. FINANSE GMINY 

Budżet gminy na 2019 rok zakładał dochody w kwocie 67 050 543 zł. oraz wydatki  

w kwocie 68 892 543 zł. Planowany deficyt zakładano w kwocie – 1 842 000,00 zł.   

 

Dochody  

 

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2019 roku wyniosło 67 293 406,81 zł. tj. 93,79 % 

planu, w tym dochody majątkowe plan 9 326 381,20 zł, wykonanie 4 602 033,51 zł. Dochody 

te uzyskano z następujących źródeł: 
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l.p. Źródła dochodów Plan [zł] Wykonanie [zł] 

1 2 3 4 

1 Dochody własne 19 794 476,25 20 160 862,49 

2 Dotacje celowe 24 958 432,80 24 861 801,12 

3 Subwencje 20 283 917,00 20 283 917,00 

4 Środki na dofinansowanie zadań 

własnych pozyskane z innych źródeł              6 711 404,79 1 986 826,20 

 

Struktura osiągniętych dochodów za 2019 rok przedstawia się następująco: dochody 

własne 29,96 %, dotacje celowe 36,95 %, subwencje 30,14 %, środki na dofinansowanie 

zadań własnych pozyskane z innych źródeł 2,95 %  . 

 

Oceniając realizację dochodów budżetu gminy za 2019 rok należy stwierdzić, że jest 

ona bardzo dobra, gdyż dochody wykonane w stosunku do dochodów planowanych 

zrealizowano na poziomie 93,79 % tym: 

 Dochody własne     101,85 %, 

 Dotacje celowe          99,61 %, 

 Subwencje                       100,00 %, 

 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł  29,60 %. 

 

Jedynie ostatnia pozycja dochodów wykazuje niższe wykonanie, ale chodzi tutaj o realizację 

inwestycji i środki pozyskane z innych źródeł (ze środków europejskich). Środki te nie 

wszystkie zostały jeszcze zrefundowane gminie w 2019 roku i będą zwracane w następnym 

roku budżetowym. 

 

Wskaźnik realizacji dochodów własnych przewyższający 100% planu uzyskano m.in. 

w pozycjach: 

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 100,95 % - dochody wykonane przewyższają 

dochody planowane o kwotę 76 353,00 zł, 

2. Podatek dochodowy od osób prawnych 106,36 % - dochody wykonane przewyższają 

dochody planowane o kwotę 9 533,99 zł, 

3. Podatek od nieruchomości 101,28 % - dochody wykonane przewyższają dochody 

planowane o kwotę 59 852,83 zł, 

4. Podatek rolny 107,05 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o 

kwotę 141 815,17 zł, 

5. Podatek od działalności gospodarczej , opłacany w formie karty podatkowej 105,44 % 

- dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 272,17 zł. 

6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 117,78 % - dochody wykonane 

przewyższają dochody planowane o kwotę 72 730,91 zł. 
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7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 111,24 % - 

dochody wykonane przewyższają dochody planowane o 31 472,02 zł, 

8. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 103,65 % - dochody wykonane przewyższają dochody 

planowane o kwotę 20 840,61 zł, 

9. Wpływy z usług 107,51 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o 

kwotę 27 418,73 zł, 

10. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 122,05 % - dochody wykonane 

przewyższają dochody planowane o kwotę 1 609,30 zł, 

11. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 116,86 % - dochody 

wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 3 709,00 zł, 

12. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z 

zakresu wychowania przedszkolnego 109,82 % - dochody wykonane przewyższają 

dochody planowane o kwotę 10 800,00 zł. 

13. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 106,53 % - dochody wykonane przewyższają dochody 

planowane o kwotę 1 677,86 zł. 

 

Najniższe wskaźniki  dochodów własnych wykonane do założonego planu występują   

m.in. w pozycjach:  

1. Wpływy z różnych opłat – 79,19 %. Plan wynosił 29 934,18 zł, wpływy 23 703,91 

zł. Różnica – 6 230,27 zł. 

2.  Odsetki od nieterminowych wpłat  z tytułu podatków i opłat – 85,03 %. Plan 

wynosił 62 344,49 zł, wpływy 53 009,14 zł. Różnica – 9 335,35 zł. 

3.  Pozostałe odsetki – 90,05%. Plan wynosił 46 362,00 zł, wpływy 41 749,56 zł.  

Różnica – 4 612,44 zł. 

4. Podatek od spadków i darowizn – 85,17 %. Plan wynosił 60 000,00 zł, wpływy 

51 100,00 zł.  Różnica – 8 900,00 zł. 

5. Opłata skarbowa – 93,39 % . Plan wynosił 150 000,00 zł, wpływy 140 091,57 zł. 

Różnica – 9 908,43 zł. 

6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych 

ustaw – 97,44 %. Plan wynosił 1 749 031,00 zł, wpływy 1 704 204,86 zł. Różnica 

44 826,14 zł. 

7. Podatek leśny – 92,53 % . Plan wynosił 11 000,00 zł, wpływy 10 178,06 zł. Różnica 

821,94 zł. 

8. Podatek od środków transportowych – 97,42 %. Plan wynosił 295 000,00 zł, 

wpływy 287 378,26 zł. Różnica – 7 621,74 zł. 

9. Wpływy z dywidend – 87,50 %. Plan wynosił  60,00 zł, wpływy 52,50 zł. Różnica 

7,50 zł. 
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10. Wpływy z różnych dochodów – 96,96 %. Plan  wynosił 128 197,00 zł, wpływy 

124 299,42 zł. Różnica – 3 897,58 zł. 

 

W ramach dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano dochody w wysokości 294 036,46 zł. 

Dochody te pochodziły ze sprzedaży czterech działek budowlanych w sołectwie Odonów na 

kwotę 239 790,00 zł, ze sprzedaży części dojazdowej do  trzech działek w Odonowie na 

kwotę 10 900,00 zł. jak również ze zbycia jednej nieruchomości w sołectwie Donatkowice na 

kwotę 34 900,00 zł. Pozostałe dochody w tym paragrafie pochodzą z wykupu lokali w kwocie 

8 446,46 zł.  

 

W 2019 roku wystawiono 704 upomnienia oraz skierowano na drogę egzekucji 

administracyjnej 355 tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w podatkach lokalnych w tym:  

 338 tytuły wykonawcze dla osób fizycznych na kwotę 244 637,48 zł, 

 17 tytułów wykonawczych dla osób prawnych na kwotę 263 729,00 zł. 

 

Utrata dochodów następuje również na skutek umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia 

na raty bądź odroczenia terminu płatności. W 2019 roku umorzono na prośbę podatników 

2 230,00 zł podatku od nieruchomości, 11 715,00 zł. podatku rolnego, 8,00 zł. podatku 

leśnego i 1 218,00 zł. podatku od środków transportowych. Ogółem 15 171,00 zł. 

 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2019 roku na podstawie ustawy -

Ordynacja podatkowa tj. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z 

obowiązku pobrania, ograniczenie poboru nie wystąpiły w trakcie roku. 

 

Skutki obniżenia górnych stawek  podatków za 2019 rok wynoszą ogółem  1 436 806,07 zł.     

w tym: 

 podatek od nieruchomości  - 1 158 086,74 zł, 

 podatek rolny - 98 221,66 zł, 

 podatek od środków transportowych - 180 497,67 zł. 

 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej: 

 podatek od nieruchomości 225 585,61 zł. (w tym między innymi: zwolnienie 

budynków mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem gospodarstwa 

rolnego). 

 

Realizacja podatków w 2019 roku. 

1) Wpływy z podatków od osób fizycznych: 

- Podatek od nieruchomości – 1 672 953,07  zł, 

- Podatek rolny –  2 101 364,17 zł, 

- Podatek leśny –  4 524 ,06 zł, 

- Podatek od środków transportowych – 221 618,26 zł. 
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2) Wpływy z podatków od osób prawnych: 

- Podatek od nieruchomości –   3 061 899,76 zł, 

- Podatek rolny –  52 451,00 zł, 

- Podatek leśny –   5 654,00 zł, 

- Podatek od środków transportowych- 65 760,00 zł. 

3) Stan zaległości w podatkach od osób fizycznych na 31.12.2019 roku: 

- Podatek od nieruchomości -   272 639,41 zł. 

- Podatek rolny –   393 644,36 zł, 

- Podatek leśny –   5 945,34 zł, 

- Podatek od środków transportowych – 16 152,65 zł, 

4) Stan zaległości  w podatkach od osób prawnych na 31.12.2019 roku: 

- Podatek od nieruchomości – 3 258 750,70 zł, 

- Podatek rolny –  0,00 zł, 

- Podatek leśny –  0,00  zł, 

- Podatek od środków transportowych – 11 005,40 zł. 

 

W 2019 roku za pobór podatków wypłacono inkasentom (sołtysom) prowizję  w kwocie 

48.332,00 zł. (brutto)z zainkasowanej kwoty 676 464,80 zł z  tytułu podatków rolnego, 

leśnego, nieruchomości przyjmowanych od mieszkańców Gminy Kazimierza Wielka lub 

posiadających nieruchomości na terenie Gminy Kazimierza Wielka  

- I rata 2019 podatków:  zainkasowana kwota  259 430,00 zł.  - prowizja brutto 18 454,00 zł, 

- II rata 2019 podatków:  zainkasowana kwota  122 736,00 zł. - prowizja brutto  8 824,00 zł, 

- III rata 2019 podatków:  zainkasowana kwota  151 627,90 zł. - prowizja brutto 10 847,00 zł, 

- IV rata 2019 podatków:  zainkasowana kwota  142 670,90 zł. -prowizja brutto  10 207,00 zł 

 

WYDATKI 

 

Na plan po zmianach w kwocie 75 818 230,84 zł poniesiono wydatki w wysokości  

68 328 113,04 zł tj. 90,12 % w stosunku do planu. 

Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na poziomie 13 778 118,73 zł, 

a wykonano w wysokości  9 210 230,53 zł.  W 2019 roku zrealizowano fundusz sołecki na 

kwotę 559 491,23 zł.  

 

Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej        

wg. stanu na 31.12.2019 roku 

Dział 

Plan 

[ zł ] 

Wydatki wykonane 

[ zł ] 

% wykonania planu 

010 1 829 909,92 1 753 417,15 95,82 % 
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600 4 417 357,00 3 938 582,20 89,16 % 

630 1 520 000,00 1 434 098,00 94,35 % 

700 1 114 298,06 381 315,35 34,22 % 

710 200 500,00 145 476,99 72,56 % 

720 98 646,48 97 494,48 98,83 % 

750 10 837 505,44 8 803 335,42 81,23 % 

751 156 957,00 156 957,00 100 % 

754 464 145,20 424 484,47 91,46 % 

757 580 000,00 533 345,96 91,96 % 

758 471 500,00 451 500,00 95,76 % 

801 19 520 650,49 19 011 476,69 97,39 % 

851 308 218,00 302 746,11 98,22 % 

852 4 422 545,09 4 274 226,77 96,65 % 

853 645 735,12 226 638,62 35,10 % 

854 676 525,00 648 146,05 95,81 % 

855 19 375 932,00 19 250 103,25 99,35 % 

900 7 287 046,73 4 685 392,16 64,30 % 

921 1 630 643,01 1 556 619,98 95,46 % 

926 260 116,30 252 756,39 97,17 % 

OGÓŁEM 75 818 230,84 68 328 113,04 90,12 % 

 

Zestawienie wydatków inwestycyjnych wg. działów klasyfikacji budżetowej: 

Dział Rozdział Nazwa Rozdziału Paragraf 

Plan 2019 

[ zł ] 

Wykonanie 2019 

[ zł ] 

010 01010 
Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 

6050 128 000,00 70 404,91 

6650 460 000,00 

 

453 458,00 

 

Razem dział 588 000,00 523 862,91 

600 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 378 648,00 371 156,77 
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60016 Drogi publiczne gminne 6050 530 228,99 506 519,60 

60017 

Drogi wewnętrzne 

 

6050 64 500,00 64 049,33 

60078 
Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 
6050 566 292,00 508 975,18 

Razem dział 1 539 668,99 1 450 700,88 

630 63095 Pozostała działalność 

6050 20 000,00 19 098,00 

6057 1 275 000,00 1 190 000,00 

6059 225 000,00 225 000,00 

Razem dział 1 520 000,00 1 434 098,00 

700 

70005 
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
6050 30 000,00 14 734,16 

70095 Pozostała działalność 

6050 145 116,05 123 947,60 

6057 140 000,00 0,00 

6059 535 000,00 11 070,00 

Razem dział 850 116,05 149 751,76 

720 72095 Pozostała działalność 

6057 55 984,86 55 984,86 

6059 18 661,62 18 661,62 

Razem dział  74 646,48 74 646,48 

750 

75023 Urzędy gmin 6050 40 000,00 23 500,00 

75095 Pozostała działalność 

6057 2 700 000,00 1 376 703,15 

6059 300 000,00 162 962,21 

Razem dział 3 040 000,00 1 563 165,36 

758 75814 Różne rozliczenia finansowe 6010 451 500,00 451 500,00 

Razem dział 451 500,00 451 500,00 

801 

80101 Szkoły podstawowe 6050 408 000,00 399 962,97 

80195 Pozostała działalność 

6050 83 000,00 82 145,50 

6057 254 000,00 253 421,00 
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6059 199 000,00 195 836,03 

Razem dział 944 000,00 931 365,50 

855 85505 Żłobki 6050 1 910 000,00 1 903 171,38 

Razem dział 1 910 000,00 1 903 171,38 

900 

90001 
Gospodarka ściekowa i ochrona 

wód 
6050 

106 000,00 65 169,22 

90002 Gospodarka odpadami 6030 5 000,00 5 000,00 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

6050 293 087,21 225 895,33 

6057 1 700 000,00 0,00 

6059 300 000,00 51 045,00 

90095 Pozostała działalność 

6050 36 100,00 35 517,00 

6059 30 000,00 1 476,00 

Razem dział 2 470 187,21 384 102,55 

921 

92109 
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby 
6050 370 000,00 343 865,71 

92195 Pozostała działalność    6050 20 000,00 0,00 

Razem dział 390 000,00 343 865,71 

 

                                                Ogółem 

13 778 118,73 9 210 230,53 

 

 Planowany deficyt gminy za 2019 roku ustalono na poziomie  - 4 070 000 zł, a 

wykonano w kwocie   - 1 034 706,23 zł 

W 2019 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 1 800 000,00 zł. w Banku 

Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej zgodnie z rozstrzygnięciem 

postępowania przetargowego. Okres kredytowania zgodny z harmonogramem na                                    

lata 2020-2025. 

 W ramach zaplanowanych w kwocie 1 041 500,00 zł. rozchodów budżetu w 2019 

roku udzielono z budżetu gminy  długoterminowej pożyczki w kwocie 41 500,00 zł. i  

dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł. 

 

 Udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia „Ochotnicza Straż Pożarna w Chruszczynie 

Wielkiej” z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów zadania realizowanego z 

udziałem środków unijnych. Planowana spłata pożyczki  przez OSP do 30.06.2020 roku po 

uzyskaniu refundacji z instytucji zarządzającej projektem unijnym. 
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Spłaty kredytów w kwocie 600 000,00 zł: 

 

1. Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty 

w 2013 roku – 100 000,00 zł. 

2. Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty 

w 2015 roku – 100 000,00 zł. 

3. Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt 

konsolidacyjny zaciągnięty w 2015 roku – 300 000,00 zł. 

4. PKO B.P Oddział w Kielcach – kredyt zaciągnięty w 2018 roku – 100 000,00 zł. 

 

Spłaty pożyczki w kwocie  400 000,00 zł: 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - pożyczka 

zaciągnięta w 2013 roku – 400 000,00 zł. 

 

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień  

31 grudnia 2019 roku wynosi 22 621 920,00 zł. w tym: 

 

Kredyty  21 421 920,00 zł: 

 

      -  Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty  

           w 2013 roku – 2 171 920,00 zł. 

      -  Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty 

           w 2015 roku – 750 000,00 zł. 

      -  Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt konsolidacyjny 

           zaciągnięty w 2015 roku – 13 800 000,00 zł. 

      - PKO BP S.A. Oddział w Kielcach – kredyt zaciągnięty w 2018 roku – 2 900 000,00 zł. 

      - Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty 

           w 2019 roku – 1 800 000,00 zł. 

 

Pożyczki 1 200 000,00 zł: 

 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 

pożyczka zaciągnięta w 2013 roku – 1 200 000,00 zł. 

 

Jednostki organizacyjne gminy 

 

W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe: 

1. Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej. 

2. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej. 
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3. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej. 

4. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Andrzeja Biernackiego w Wielgusie. 

5. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach. 

6. Publiczne Przedszkole Samorządowe im. Parkowe Skrzaty w Kazimierzy Wielkiej. 

7. Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej. 

8. Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnych Publicznych Szkół i Placówek w 

Kazimierzy Wielkiej. 

9. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej. 

 

W planach finansowych na rok 2019 tych jednostek przewidziano następujące dochody i 

wydatki: 

 

Dochody: 

 

l.p. Jednostka budżetowa Plan [zł] Wykonanie [zł] 
1 2 3 4 

1 Urząd Miasta i Gminy 71 303 130,84 66 809 205 ,71 

2 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 130 800,00 126 222,22 

3 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 130 800,00 161 350,87 

4 Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Wielgusie 700,00 491,96 

5 Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Kamieńczycach 700,00 235,74 

6 Publiczne Przedszkole Samorządowe w 

Kazimierzy Wielkiej 132 500,00 146 862,47 

7 Publiczne Gimnazjum Samorządowe w 

Kazimierzy Wielkiej 500,00 308,65 

8 Zespół Obsługi Ekonomiczno – 

Administracyjnej Publicznych Szkół i 

Placówek w Kazimierzy Wielkiej 3 000,00 3 008,07 

9 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kazimierzy Wielkiej 46 100,00 45 721,12 

Ogółem:            71 748 230,84 67 293 406,81 

 

Wydatki: 

 

l.p. Jednostka budżetowa Plan [zł] Wykonanie [zł] 
1 2 3 4 

1 Urząd Miasta i Gminy 36 040 611,20 29 628 273,67 

2 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 4 135 989,85 4 032 512,70 

3 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 3 693 727,19 3 572 848,19 

4 Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Wielgusie 3 573 783 ,37 3 477 011,01 

5 Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Kamieńczycach 1 278 373,70 1 225 709,35 

6 Publiczne Przedszkole Samorządowe w 

Kazimierzy Wielkiej 1 714 666,10 1 665 174,15 

7 Publiczne Gimnazjum Samorządowe w 1 392 513,00 1 391 022,29 
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Kazimierzy Wielkiej 

8 Zespół Obsługi Ekonomiczno – 

Administracyjnej Publicznych Szkół i 

Placówek w Kazimierzy Wielkiej 1 927 238,00 1 902 845,14 

9 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kazimierzy Wielkiej 22 061 328,43 21 432 716,54 

Ogółem: 75 818 230,84          68 328 113,04 

 

 

Działalność inwestycyjna gminy    

 

W 2019 roku Gmina Kazimierza Wielka planowała wydatki na realizację przedsięwzięć 

wieloletnich: 

 

 W ramach wydatków bieżących: 

1. „Nowy Wymiar Życia – System wsparcia osób niesamodzielnych” 

Planowana wartość całego zadania  99 640,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku –         

23 107,78 zł. Poniesiono wydatki  23 087,75 zł . Zadanie zrealizowane w 2019 roku. 

2. Projekt „Biorę sprawy w swoje ręce” 

Planowana wartość całego zadania  1 099 141,20 zł. Plan wydatków w 2019 roku – 

645 735,12 zł. Poniesiono wydatki 226 638,62 zł. Zadanie będzie kontynuowane  w 2020 

i 2021 roku. 

 

 W ramach wydatków majątkowych: 

1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości  Cło i Wymysłów”  

Planowana wartość całego zadania  1 545 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku – 

10 000,00 zł. Poniesiono wydatki 7 380,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 

następnych. 

2. „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka”  

Planowana wartość całego zadania 3 615 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku –  

45 000,00 zł. Wydatki wykonane 28 215,91 zł. Dalsze etapy tej inwestycji realizowane 

będą w latach następnych. 

- „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza 

Wielka”(Wielgus, Krzyszkowice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy). Wartość zadania 2 000 000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w 

latach następnych tj. 2021-2022 po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych.  

- „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza 

Wielka”(Wielgus, Chruszczyna Wielka, Nagórzanki, Dalechowice oraz budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy). Wartość zadania 2 500 000,00 

zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych tj. 2020-2021 po uzyskaniu 

dofinansowania ze środków unijnych.  
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3. „Połączenie wodociągu Nida 2000 z wodociągiem Płużki”  

Planowana wartość całego zadania 736 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku –   

5 000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach następnych. 

4.  „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania 

turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i 

Powiatu Buskiego”.  

Planowana wartość zadania 6 273 977,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku                                

1 500 000,00 zł. Wykonanie 1 415 000,00 zł. Zadanie jest realizowane, prace wykonano 

na poziomie 25 %. Będzie kontynuacja w latach następnych  przy dofinansowaniu 

środków unijnych razem z Powiatem Kazimierskim. Przewidywany okres realizacji do 

końca 2020 roku. 

5. „Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa 

odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w 

Kazimierzy Wielkiej”.  

Planowana wartość zadania 1 000 000,00 zł. (wkład gminy). Plan wydatków w 2019 roku 

- 200 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane, wyłoniono wykonawcę. 

Inwestycja będzie realizowana wspólnie z Powiatem Kazimierskim do końca 2020 roku 

przy dofinansowaniu ze środków europejskich. 

6. „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka”  

Zadanie to obejmuje następujące podzadania: 

- „Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku SSP Nr 1 w Kazimierzy 

Wielkiej”. Wartość zadania 5 965 313,00 zł. Plan wydatków 2019 r. – 100 000,00 zł. 

Wydatki  wykonano w wysokości 7 380,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2020 

roku i 2021 roku - wyłoniono wykonawcę. 

- „Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat, przebudową budynku 

administracyjnego” wartość zadania 4 642 269,00 zł. Plan wydatków 2019 r.- 375 000,00 

zł. Wydatki wykonano w kwocie 3 690,00 zł. Zadanie będzie zakończone w 2020 roku, 

wyłoniono wykonawcę. 

- „Rynek, zalewy, budynki, centra aktywności” wartość zadania 9 772 418,00 zł. Plan 

2019 roku – 0,00 zł. Zadanie do realizacji w 2020 i 2021 roku.                                                     

7. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Przedszkole, UMIG, 

KOK, SSP Nr 3, Budynek byłego przedszkola)”.  

Planowana wartość całego zadania 5 663 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku 

3 000 000,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie  1 539 665,36 zł.  

Poszczególne zadania w ramach tego projektu są realizowane:  

- Przedszkole – w trakcie realizacji wykonano 70% robót budowlanych. Zakończenie 

prac do 30.06.2020 roku. 

- Budynek UMIG, Starostwo – w trakcie realizacji wykonano 47% robót budowlanych. 

Planowany termin do wykonania tych prac to 30.06.2020 roku. 

- Budynek KOK i budynek byłego przedszkola – realizacja zadania do końca 2021 roku, 
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- Budynek SSP Nr 3 w 2020 roku będzie przeprowadzone postępowanie przetargowe, 

celem wyłonienia wykonawcy. 

8. „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno – sportowej na terenie gminy  

Kazimierza Wielka – etap II”  

Wartość zadania 830 000,00 zł. Plan wydatków 2019 r. – 300 000,00 zł.  Wydatkowano 

kwotę 297 271,91 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków unijnych.   

W 2019 roku zrealizowano podzadanie pn.: „Modernizacja SSP w Kamieńczycach 

poprzez jej docieplenie” 

„Modernizacja SSP w Wielgusie poprzez jej docieplenie” i kolejne podzadania w tym 

projekcie tj. „Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w SSP Nr 1, SSP Nr 

3, SSP w Wielgusie i SSP w Kamieńczycach” będą realizowane w 2020 roku i 2021 

roku.  

9. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kazimierza Wielka - LED”  

Wartość zadania 4 023 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku 2 000 000,00 zł. Wydatki 

poniesione 43 050,00 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2020 roku z uwagi na 

wyłonienie wykonawcy. 

10. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Kazimierza 

Wielka i Bejsce” Planowane wydatki ogółem 111 500,00 zł. Dla roku 2019 kwota 30 

000,00 zł. Zadanie miało być realizowane wspólnie z gminą Bejsce, jednakże z uwagi na 

brak dostatecznej ilości beneficjentów nie udało się zrealizować zadania. 

11. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej”  

Ogółem planowane wydatki 1 010 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku 0,00 zł. 

Zadanie będzie realizowane w latach następnych. 

12. „Wzbogacenie oferty wolnego czasu poprzez utworzenie  i wyposażenie przestrzeni 

aktywnego i zdrowego wypoczynku na terenie gminy Kazimierza Wielka”. Wartość 

zadania 159 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku 153 000,00 zł a wykonanie 

151 985,12 zł. Zadanie zakończone. 

13. „Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie”  

Wartość zadania 338 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku 178 000,00 zł. 

Wydatkowano 177 083,32 zł. (w tym: fundusz sołecki 10 568,42 zł.). Zamontowano 

stolarkę okienną, drzwiową, instalację sanitarną, elektryczną i drobne prace. 

 Zadanie będzie zakończone w 2020 roku. 

14. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sieradzicach”  

Wartość zadania 342 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku 112 000,00 zł. 

Wydatkowano 87 066,09 zł (w tym: fundusz sołecki 10 568,42 zł). Zadanie będzie 

kontynuowane w latach następnych, planowane zakończenie zadania w 2021 roku. 

15. „Przebudowa świetlicy w Wojsławicach”  

Wartość zadania 700 000,00 zł. Plan wydatków w 2019 roku 0,00 zł. Zadanie będzie 

realizowane w 2020 roku i latach następnych. 
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16. „Nabycie gruntów przez gminę Kazimierza Wielka”. Plan dla 2019 roku. Wykonanie 

14 734,16 zł. Drobne wykupy gruntów i potrzeby zmian geodezyjnych. 

17. „Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Łyczaków”. Wartość zadania 

60 000,00 zł. Plan wydatków 2019 roku – 32 616,00 zł, a wydatki 31 800,00 zł 

(Wykonano prace, tynki wewnętrzne w ramach realizacji f. sołeckiego). 

18. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka” – kontynuacja 

zadania z lat poprzednich. Plan w 2019 roku 33 622,62 zł. Wydatki zrealizowano na 

poziomie 28 775,48 zł. 

19. „Budowa żłobka w Kazimierzy Wielkiej”. Wartość zadania 1 920 000,00 zł. Plan 

wydatków w 2019 roku 1 910 000,00 zł. Wykonanie w kwocie 1 903 171,38 zł. 

Zadanie zakończone w 2019 roku i przyjęty budynek do użytku. 

20. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3-go Maja”.  

Wartość zadania 60 000,00 zł., wykonanie 2 214,00 zł. Planowana kontynuacja zadania w 

2020 roku. 

Wymiar podatków i obsługa podatkowa w 2019 roku: 

1) Ilość decyzji podatkowych wystawionych dla osób fizycznych  

od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. 

- podatek rolny 3371 w tym: (gospodarstwa rolne: 2588 i pozostałe grunty rolne 783), 

- podatek leśny : 17, 

- podatek od nieruchomości 960, 

- łączne zobowiązanie pieniężne 3106 w tym: (gospodarstwa rolne 1892, pozostałe grunty 

rolne 1214). 

2) Wydano 41 kopie decyzji podatkowych na wniosek podatników. 

3) Decyzje w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntu : 40 sztuk. 

4) Deklaracje przyjęte od osób prawnych na podatki: wpłynęło 153 deklaracji na podatek 

rolny, leśny, od nieruchomości. 

5) Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 

2019 r: - 1474 sztuk wniosków i wydanych decyzji : 1474 sztuk. Łączna powierzchnia 

użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku 

akcyzowego: 8 744,8902 ha Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom 

rolnym łącznie  - 852 751,88 zł. 

a) I półrocze 2019 r - liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego producentom 

rolnym 857 szt. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we 

wnioskach o zwrot podatku akcyzowego: 7 738,8402 ha Kwota dokonanego zwrotu podatku 

akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2019 r.  -  605 788,56 zł. 

b) II półrocze 2019 r - liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego producentom 

rolnym 617 szt. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we 

wnioskach o zwrot podatku akcyzowego: 4 920,9001 ha. Kwota dokonanego zwrotu podatku 

akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2019 r.  – 246 963,32 zł. 
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6) Zaświadczenia wydawane w 2019 roku przez Wydział Finansowo-Budżetowy w sprawach 

podatkowych dotyczą ilości 351 sztuk: 

- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa, 

- zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego,  

- zaświadczenie o nie figurowaniu w rejestrach podatkowych 

- zaświadczenie o użytkach rolnych. 

7) Zaświadczenia w sprawie  udzielania tzw. pomocy de minimis – wydano 36 sztuk. 

Współpraca z innymi instytucjami publicznymi (Z.U.S., K.R.U.S. P.U.P., Policja i 

Prokuratura) udzielono 166 odpowiedzi w formie pisemnej. 

8) Zarejestrowano 60 oświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego do Notariusza i 

K.O.W.R. 

9) Wydano na wniosek podatników- 124 sztuk  zaświadczeń  ZAS -W  o niezaleganiu w 

podatkach.  

 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie w 2019 roku, zrealizowano 

wydatki na łączną kwotę 560 135,73 zł. Zrealizowano wszystkie przedsięwzięcia, w skład 

których wchodzą: 

 Świetlice i ośrodki kultury     – kwota wydatków:125 833,91 zł, 

 Oświetlenie ulic, placów i dróg    – kwota wydatków:  71 351,49 zł, 

 Ochotnicze straże pożarne     – kwota wydatków:  82 288,76 zł, 

 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota wydatków:    7 857,99 zł, 

 Gospodarka mieszkaniowa/pozostała działalność  – kwota wydatków:  32 639,31 zł, 

 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  – kwota wydatków:    2 500,00 zł, 

 Drogi publiczne gminne     – kwota wydatków:225 676,27 zł, 

 Rolnictwo i łowiectwo/pozostała działalność  – kwota wydatków:  11 988,00 zł 

 

Dla porównania w ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie w 2018 roku, 

zrealizowano wydatki na łączną kwotę 549 429,60 zł.  

 Na promocję Gminy w 2019 roku wydano 151 173,68 zł. Kwotę tę przeznaczono na: 

wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin, na dofinansowanie zadań bieżących, 

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i honoraria.   

Wydatkowana kwota została  przeznaczona na wydatki związane z promocją Gminy, takie jak 

zakup gadżetów, rollapów, banerów z herbem Miasta, wydawnictw i publikacji książkowych 

z okazji 60 lecia Praw Miejskich pt.  ”60 lecie Miasta Kazimierza Wielka”, zakup obrazów 

ceramicznych z herbem miasta, prenumeratę „Tygodnika Ponidzia” i w „Gazecie Sołeckiej”, 

zakup wiązanek okolicznościowych składanych pod pomnikami lub tablicami pamiątkowymi, 

zakup statuetek, grawertonów, pucharów i medali na potrzeby: XIII 24 Godzinnego Maratonu 

Pływackiego,  III Biegu im. mjr. Ludwika Zwolańskiego, II Kazimierskiej Parady Psów św. 

Rocha,  turnieju w tenisie ziemnym,  VII Biegu Szlakiem Megalitów i innych; zakupu 

grawertonów, dyplomów, okładek na dyplomy, zaproszeń i plakatów na jubileusze Staży 

OSP, dla jubilatów Złotych Godów,  100 – latek i innych;  zakup strojów ludowych dla pań z 
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KGW Gabułtów; zakup usług transportowych na przewozy: uczniów szkół gminnych, 

strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych,  pań z KGW, Klubu Seniora  i innych.   

 Ogłoszenia w prasie związane z promocją Gminy, życzenia świąteczne i z okazji Dnia 

Kobiet zlecone przez gminę, wiązały się  z kosztami w kwocie ok. 2 000 zł. 

Dla porównania na promocję gminy w 2018 roku wydano 203.267,78 zł.  

 

W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku przewidziano: 

• zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w przyjętym 

przez Radę Miejską programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 

• konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących działalności statutowych tych 

organizacji, 

• tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 

 

 Gmina corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie świetlicy 

socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, na działalność której przeznacza 60 

tys. złotych. W 2019 roku do urzędu wpłynęły 2 oferty organizacji pozarządowych z 

propozycją realizacji zadania publicznego dla mieszkańców Kazimierzy Wielkiej, jedna 

oferta dotyczyła rehabilitacji  kobiet po mastektomii, złożona przez Kazimierskie 

Stowarzyszenie „Amazonki” oraz druga oferta na prowadzenie opieki paliatywnej 

skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na terenie 

Gminy Kazimierza Wielka. 

Wskaźniki te zostały osiągnięte. 

 

 W programie rozwoju kultury fizycznej w 2019 roku przewidziano dotacje dla 

działających na terenie gminy klubów sportowych. Gmina ogłasza wówczas konkurs 

projektów wspierających rozwój sportu na terenie Gminy Kazimierza Wielka. Do konkursu 

przystąpiły 3 działające na terenie Gminy kluby sportowe, którym została przyznana dotacja 

w łącznej wysokości 195 tys. zł. 

 Wskaźnikami wykonania celu było inicjowanie aktywności fizycznej społeczności 

lokalnej, a przede wszystkim dzieci i młodzieży. Kluby sportowe organizują treningi, mecze 

piłki nożnej, turnieje halowe, a na Orliku rozgrywki w piłce nożnej dla dzieci, młodzieży i 

seniorów, turnieje tenisa ziemnego, gry w piłkę siatkową oraz maraton i zawody pływackie na 

basenie „Wodny Raj”. Wskaźnik ten został osiągnięty. 

 

W Strategii rozwiązywania problemów alkoholowych przewidziano: 

• prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  

     w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, 

• prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  
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w Cudzynowicach, 

• prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego do spraw uzależnień  

i przemocy w rodzinie, z którego korzystają mieszkańcy Gminy, 

• rozmowy z osobami skierowanymi do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w związku z podejrzeniem o nadużywanie alkoholu lub stosowanie 

przemocy, 

• finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, festynów i wyjazdów profilaktycznych, 

• zakup czasopism, ulotek i broszur o tematyce profilaktycznej. 

Wskaźnikami wykonania celu było uświadamianie społeczności lokalnej o zagrożeniach 

uzależnieniami, informowanie o miejscach i sposobach pomocy osobom i rodzinom, w 

których występuje problem alkoholowy, wskazywanie form spędzania wolnego czasu z dala 

od nałogów. 

 

5. SPÓŁKI KOMUNALNE  

 Gmina Kazimierza Wielka Uchwałą Nr XV/107/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku  

powołała spółkę komunalną pod nazwą „ Kazimierskie Przedsiębiorstwo Komunalne” sp. z 

o.o. Spółka została powołana w celu prowadzenia działalności użyteczności publicznej o 

której mowa w Ustawie z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, w 

szczególności w zakresie: gospodarki odpadami, odbioru odpadów komunalnych oraz 

utrzymania czystości i porządku, wodociągów i dostarczania wody, kanalizacji, 

odprowadzania i oczyszczania ścieków, edukacji publicznej, działalności wspomagającej 

edukację, promocji gminy, lokalnego transportu zbiorowego, transportu specjalnego; dróg 

gminnych; gospodarki nieruchomościami; zaopatrzenia w ciepło, gospodarowanie terenami 

zielonymi. 

Spółka funkcjonuje od 1 stycznia 2020 roku i realizuje odbiór i transport odpadów 

komunalnych od mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. 

 

6. MIESZKAŃCY GMINY 

 W okresie od początku do końca 2019 roku liczba mieszkanek i mieszkańców gminy 

zmniejszyła się o 121 osób, przez co na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 15 620 osób, w tym      

7 987 kobiet i 7 633 mężczyzn.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 918 osób, 

    a liczba mieszkańców – 1030, 

- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 4 582 osoby,  

    a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 5 318, 

- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2 487 osób, a liczba mieszkańców      

  1285. 
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 Migracje przebiegały w kierunku wsi i związane były z celami mieszkaniowymi.  

Na początku 2019 roku na terenach miejskich mieszkało 5 222 osób, a na terenach wiejskich 

10 519 osób. Na koniec 2019 roku dane te przedstawiały się następująco: tereny miejskie 

5 252 osoby, a tereny wiejskie 10 468 osób. 

 W 2019 roku urodziło się w gminie 123 osób, w tym 55 dziewczynek i 68 chłopców,  

a zmarło 185 osób, w tym 97 kobiet i 88 mężczyzn. Wobec czego przyrost naturalny  

w 2019 roku wyniósł – 62. 

 

Zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego są tzw. zadaniami zleconymi, na 

które jest przyznawana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w oparciu o comiesięczne 

sprawozdanie z realizowanych czynności. Wiele czynności realizowanych przez USC podlega 

również opłacie skarbowej (np. sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł), wydawanie odpisów 

(bezpłatne, z opłatą 22 zł lub 33 zł), wpisanie w Rejestr Stanu Cywilnego zagranicznych 

aktów (50 zł), sprostowania, uzupełnienia (39 zł). Wpływają również opłaty za przyjęcie 

oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem usc w wysokości 1 000 zł.  

Na przestrzeni 2019 r. w tutejszym urzędzie stanu cywilnego między innymi:  

sporządzono 36 aktów urodzenia – wszystkie na podstawie dokumentów zagranicznych, 

• sporządzono 88 aktów małżeństwa, w tym: 8 na podstawie dokumentów 

zagranicznych, 57 na podstawie dokumentów potwierdzających zawarcie małżeństwa w 

sposób określony w art. 1 par. 2 i 3 Krio (tzw. ślub konkordatowy), przed kierownikiem usc 

zostało zawartych 23 małżeństw, w tym 1 poza lokalem usc. 

• sporządzono 193 aktów zgonu, w tym 7 na podstawie dokumentów zagranicznych, 

• przyjęto 64 zapewnień od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, 

• wydano 40 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 

• odnotowano 24 wzmianki o rozwodzie,   

• przyjęto 12 oświadczeń o uznaniu ojcostwa, 

• wydano 2067 odpisy aktów stanu cywilnego, 

• dodano 233 wzmianki do aktów stanu cywilnego, 

• wykonano 74 czynności materialno-techniczne dot. sprostowania bądź uzupełniania 

aktów, 

• zmigrowano 4572 aktów z ksiąg do Rejestru Stanu Cywilnego, 

• dodano 1 142 przypiski do aktów stanu cywilnego, oraz inne czynności (powrót do 

nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, zmiana imion i nazwisk, itp.) 

 

7. OCHRONA ZDROWIA 

Na terenie gminy nie funkcjonowały podmioty lecznicze, zarządzane przez Gminę.  

Na  terenie miasta i gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne: 

- program badania mammograficznego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, 
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- program badania cytologicznego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia,  

- program profilaktyki nowotworów głowy i szyi. 

Gmina współpracuje z podmiotami wykonującymi powyższe badania użyczając im miejsca 

postojowego oraz bezpłatnie udostępnia podłączenie do prądu aparatury wykonującej 

badania. 

 

Gmina dysponuje tzw. środkami funduszu korkowego, czyli środkami finansowymi za 

zezwolenia wydane na sprzedaż napojów alkoholowych, które wpływają od przedsiębiorców 

prowadzących  sprzedaż tych napojów. 

W 2019 roku ze środków tych sfinansowane zostały następujące wydatki: 

 prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych mieszczącej się w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 w 

Kazimierzy Wielkiej - przeznaczono ok. 70 tys. zł, 

 na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

działającej przy parafii w Cudzynowicach - przekazano 60 tys. zł, 

 na pozalekcyjne zajęcia sportowe, wyjazdy profilaktyczne, festyny, czasopisma 

profilaktyczne, broszury profilaktyczne itp. - przeznaczono ok. 90 tys. zł, 

 na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego do spraw uzależnień i 

przemocy działającego w budynku byłego przedszkola przy parkingu obok urzędu dla 

osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu naszej gminy, w którym 

konsultacji udzielają pani psycholog w każdy wtorek w godzinach od 12
00 

do godz. 

15
00 

, a w każdą środę pani terapeutka w godzinach od 8
00 

 do godz. 13
00

. Na 

prowadzenie tego punktu w 2019 roku przeznaczono kwotę ok. 23 tys. zł, 

 szkolenie dla młodych rodziców - przeznaczono kwotę 440 zł. 

 

 Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kazimierzy 

Wielkiej wpłynęły 74 zgłoszenia przypadków nadużywania alkoholu. GKRPA skierowała do 

Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju, VII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 

w Kazimierzy Wielkiej 10 wniosków o wydanie postanowienia o obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu. 

 W 2019 roku Komisja zaopiniowała 17 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży w ramach zgodności lokalizacji 

punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.  

 

 

8. POMOC SPOŁECZNA 

 

W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne dotyczące pomocy 

społecznej: 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020, 
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 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie  w Gminie Kazimierza Wielka na lata 2017-2020, 

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Kazimierza 

Wielka 

 

Cele strategiczne określone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

lata 2013-2020 są realizowane poprzez: 

1. Inicjowanie Partnerstw na rzecz aktywnej integracji środowiska lokalnego.  

2. Aktywizację i integrację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę 

socjalną świadczoną na rzecz tych osób, a także ich uczestnictwo w projektach 

współfinansowanych z EFS. 

3. Poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych.  

4. Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. 

5. Rozwijanie systemu wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dzieci i 

młodzieży. 

 

Cele strategiczne określone w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Gminie Kazimierza Wielka na lata 2017-

2020 są realizowane poprzez: 

1. Rozwijanie  społecznej świadomości i wrażliwości wobec zjawiska przemocy w rodzinie . 

2. Rozwijanie profilaktyki przemocy w rodzinie adresowanej do różnych grup społecznych. 

3. Zwiększanie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji 

zajmujących się problematyka przemocy w rodzinie. 

4. Zwiększenie dostępności i efektywności pomocy niesionej osobom doświadczającym 

przemocy w rodzinie w zależności od ich sytuacji i potrzeb poprzez rozwój różnorodnych 

form wsparcia socjalnego, pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego, interwencji 

kryzysowej i psychoterapii.  

 

Cele strategiczne określone w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 

2019-2021 w gminie Kazimierza Wielka są realizowane poprzez: 

1.Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji związanych z opieką, 

wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, a także profilaktyką środowiska lokalnego w 

zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny.  

 

 

Dział 852 – „Pomoc społeczna” 

 Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kazimierzy Wielkiej określa statut Ośrodka, 

ustawy oraz akty wykonawcze do ustaw. 

 Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej plan wydatków na 2019 r. wynosił: 

22 061 328,43 zł, a wydatkowano kwotę 21 432 716,54 zł. 
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Wydatki te przeznaczono na: 

(zł) 

1. Domy pomocy społecznej 755808,6 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne  49420,91 

3. Zasiłki i pomoc w naturze 266686,75 

4 Zasiłki stałe 560578,7 

5 Ośrodki pomocy społecznej 1 394108,42 

6 
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 
6370 

7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 147119,24 

8 Pomoc w zakresie dożywiania 570000 

9 Pozostała działalność  6 595,91 zł 

 

 

Wykorzystanie pomocy finansowej pochodzącej ze środków własnych, dotacji do 

zadań własnych i zadań zleconych w 2019 roku przedstawiało się następująco: 

 Z pomocy celowej skorzystało 385 osób na kwotę 117 043,87 zł (w tym 15 144,00 zł. 

wydano  na opłacenie odpłatności za pobyt w schroniskach), kwotę 30 232,23 zł  

przeznaczono na zakup opału, zakup żywności, wydatki związane z leczeniem, zakup 

odzieży i obuwia, dofinansowanie niezbędnych przedmiotów użytku domowego, 

remontów i napraw w mieszkaniu, zwrot kosztów pogrzebu. 

 Z pomocy okresowej finansowanej z dotacji celowej Wojewody skorzystało 104 

rodzin i wydatkowano kwotę 149 642,88 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 

376,93 zł.  

 Łączny koszt realizacji programu  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł w 

2019 roku 570 000,00 zł. W tym udział ze ŚUW w Kielcach 399 000,00 zł ze środków 

gminy 171 000,00 zł. Z wymienionej formy pomocy skorzystało: 

a. 224dzieci korzystających z dożywiania najczęściej w formie gorącego posiłku  

w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w 

przedszkolu – łączny koszt 165 368,00 zł, 

b. 266 rodzin objęto pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup 

żywności do przygotowania posiłków i pomocą w formie paczek 

żywnościowych – łączny koszt wypłaconych świadczeń 404 632,00 zł. 

 Zasiłki stałe przyznano dla około 101 osób. Średni koszt zasiłku wynosił 579,11 zł. 

 W 2019 roku Gmina poniosła odpłatność za pobyt średnio 26 pensjonariuszy w 

Domach Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt jakim obciążona jest Gmina za  

pobyt jednego podopiecznego wynosi średnio ok. 2 400,00 zł. 
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 Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 2 opiekunki domowe, które świadczą usługi 

opiekuńcze osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i chorym w miejscu 

zamieszkania. W 2019 roku opieką  objęto 17 podopiecznych w tym: 6 osób w rodzinie, 11 

osób samotnie gospodarujących.  

 Średnio miesięcznie od 180 osób opłacana była składka zdrowotna. Są to 

świadczeniobiorcy pobierający zasiłki stałe oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 

z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad członkiem 

rodziny wymagającym specjalnej troski. Łączny koszt poniesiony z tego tytułu za 2019 r. 

wyniósł: 152 173,00 zł. 

 

 Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 

ośrodki interwencji kryzysowej - Na plan 7 200,00 zł. wydatkowano kwotę 6 370,00 

zł. W rozdziale tym ujęte są koszty związane z zatrudnieniem instruktora terapii 

uzależnień, który obsługuje podopiecznych Ośrodka. 

 

 Rozdział 85295 – Pozostała działalność -  

W ramach rozdziału  na plan 6 600,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej  wydatkował kwotę 

6 595,91 zł. Były to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w 

wyniku klęski żywiołowej, która miała miejsce w gminie Kazimierza Wielka w maju 2019 r.  

z przeznaczeniem na usuwanie skutków tego zdarzenia.   

  

Dział 853 - ,,Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 

Kolejnym zadaniem Ośrodka do realizacji  jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 

aktywności zawodowej, niepracujących klientów pomocy społecznej. Dlatego też  

przystąpiliśmy do realizacji  projektu pozakonkursowego pod nazwą ,, Biorę sprawy w swoje 

ręce ,,  w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Działanie 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Adresatami projektu 

są osoby – bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy, osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, niepełnosprawne. 

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej u 50 osób do  31 

marca 2021 r. Ogólna wartość projektu wynosi 1 099 141,20 zł, - w tym udział środków 

własnych gminy Kazimierza Wielka 165 220,00 zł. 

W roku 2019r z tytułu realizacji Projektu zostały poniesione wydatki w wys. 226 638,62 zł 

z tego  143 468,62 zł.  środki pochodzące z EFS, oraz 83 170,00 zł. były to środki własne 

gminy (wkład własny). 

 

 Dział 855 – „Rodzina” 

Na plan  17 373 282,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 17 268 704,08 zł. w tym: 

 Świadczenia wychowawcze – 11 094 962,92 zł. Realizacja  Rządowego Programu 

„500+”. Wypłacono 26 016 świadczeń dla 2 218 dzieci na kwotę 10 948 903,16 zł. 
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Koszty obsługi pokryto w wysokości 146 059,76 zł. Są to głównie  koszty 

zatrudnienia pracowników.  

 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5  363 441,26 zł, 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wynosi 2 348 184,30 zł. i 

wypłacono aż 23 171 świadczenia. 

Dodatkowo wypłacono 618 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 

249 770,00 zł. Koszty obsługi tych zadań zostały pokryte z dotacji 149 288,71 zł. 

Na składkę emerytalno-rentową za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 

wydatkowano 235 186,05 zł.   

 Karta Dużej Rodziny – 423,09 zł, 

 Wspieranie Rodziny i piecza zastępcza – 562 112,92 zł, 

 Rodziny Zastępcze – 14 545,56 zł, 

 Działalność Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 130 466,14 zł. 

 

 W 2019 roku w pieczy zastępczej przebywało siedmioro dzieci. Dodatkowo w 

związku z realizacją w/w ustawy poniesiono koszty związane z zatrudnieniem asystentów 

rodziny.  

 

 

Polityka senioralna w Gminie Kazimierza Wielka 

 W trosce o seniorów Gmina Kazimierza Wielka w 2017 r. zaadaptowała budynek po 

byłej Samorządowej Szkole Podstawowej w Gorzkowie na wielofunkcyjną placówkę 

wsparcia dla seniorów. W ramach w/w zadania został utworzony Dzienny Dom ,,Senior+”. 

Zostały wykonane prace adaptacyjne wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, a 

następnie pomieszczenia zostały wyposażone w niezbędny sprzęt. 

Celem głównym tego zadania jest wielopłaszczyznowa aktywizacja osób starszych, mająca na 

celu poprawę ich sprawności intelektualnej i fizycznej oraz ogólnej kondycji psychicznej 

poprzez: 

 W w/w placówce udzielana jest pomoc seniorom powyżej 60 roku życia, 

nieaktywnym zawodowo. 

 Zajęcia w Dziennym Domu ,,Senior+” odbywają się pod opieką doświadczonych 

specjalistów. 

 Seniorzy są dowożeni na zajęcia – transport zapewnia gmina. 

 

 Zadanie to było kontynuowane w roku 2018 i 2019r. Ponadto nasza gmina zawarła 

umowę partnerską z Caritas Diecezji Kieleckiej na rzecz realizacji projektu ,,Nowy wymiar 

życia. System wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” – dedykowanego dla osób 

starszych, niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Głównym celem projektu jest 

zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób niesamodzielnych świadczonych w 
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miejscu zamieszkania poprzez utworzenie nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych. 

Usługi te obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb przez 7 dni w tygodniu w 

wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb osób starszych. Elementem 

wspomagającym świadczenie usług  jest wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego. Potrzeba 

realizacji tego zadania wynika z konieczności zabezpieczenia osób niesamodzielnych – 

niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w sprzęt niosący ulgę w cierpieniu i ułatwiający 

opiekę Kolejnym zadaniem w ramach w/w projektu było utworzenie 10 dwuosobowych 

mieszkań wspomaganych oraz 3 mieszkań chronionych a także świadczenie usług dla osób w 

tych mieszkaniach. Mieszkania wspomagane i zabezpieczona w nich opieka zapewnią 

warunki do codziennej egzystencji, jak również dają możliwość zwiększenia samodzielności 

poprzez praktyczne rozwiązania problemów codzienności. Ponadto jest to trzykrotnie tańsza 

alternatywa dla placówek stacjonarnych (DPS). Na realizację tego zadania pozyskano kwotę : 

508 240,00 zł,-  pochodzącą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu 

partnerskiego pn. ,,Nowy wymiar życia – system wsparcia środowiskowego osób 

niesamodzielnych.” 

 

Wsparcie dzieci i młodzieży. 

 Na terenie gminy Kazimierza Wielka działają dwie placówki wsparcia dla dzieci i 

młodzieży. Są to: świetlica opiekuńczo-wychowawcza licząca 30 miejsc i socjoterapeutyczna 

liczą-ca 20 miejsc. Świetlice te spełniają rolę równorzędnych partnerów służb i instytucji 

działających na rzecz pomocy rodzinom marginalizowanym. Profesjonalizując swoje 

działania wobec dzieci, rodzin, społeczności lokalnej stają się ważnym elementem tej 

społeczności. Instytucje działające w obszarze pomocy społecznej na terenie naszej gminy 

cechuje szeroka sieć współpracy. W jej skład wchodzą podmioty o różnych obszarach 

działania – zarówno tematycznych /pomoc społeczna, edukacja, ochrona zdrowia /, jak i 

terytorialnych /szczebel gminny, powiatowy, ogólnopolski/.  

 

 

9. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 403,1 km dróg na terenie gminy i na 

19,3 km dróg gminnych na terenie Miasta Kazimierza Wielka. Drogi asfaltowe stanowiły na 

początku 2019 r. 116,6 km dróg na terenie gminy i 17,3 km na terenie miasta, a pod koniec 

roku 121,19 km dróg na terenie gminy i 17,6 km na terenie miasta .  

Drogi utwardzone tłuczniowe stanowiły na początku 2019 r. 149,8 km dróg na terenie 

gminy i 0,55 km na terenie miasta, a pod koniec roku 2019 : 145,21 km dróg na terenie gminy 

i 0,25 km na terenie miasta.  

Drogi gruntowe na terenie gminy w 2019 r. stanowiły 139,2 km, a drogi  z kostki 

brukowej 0,2 km. 

 Długość ścieżek rowerowych w 2019 roku wynosiła 1,24 km. 
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W 2019 roku Gmina Kazimierza Wielka zrealizowała wydatki majątkowe wg 

klasyfikacji budżetowej: 

 

Dział 010 – „Rolnictwo i Łowiectwo” 

Poniesiono wydatki w 2019 roku na realizację zadań na łączną kwotę 590 825,1 zł. w tym: 

Rozdział 01010   na łączną kwotę 523 862,91 zł. 

1. Dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę 70 404,91 zł. w tym: 

1.1. Przejście pod drogą powiatową siecią w msc. Wymysłów – 7 380,00 zł. 

1.2. Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka na 

kwotę 28 215,91 zł. (aktualizacja kosztorysów budowa sieci wodociągowej w msc. 

Wielgus zad.4, Chruszczyna Wielka zad. 5, Chruszczyna Wielka – Nagórzanki zad. 

6,opracowanie PFU, opracowanie analizy efektywności kosztowej, ksero 

dokumentacji, przyłączenie pompowni wody, aktualizacja kosztorysów wiosek) 

1.3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marcinkowice – 34 809,00 zł  

2. Dział 010, rozdział 01010, paragraf 6650 – wydatki na łączną kwotę 453 458,00 zł. 

budowa sieci wodociągowej Chruszczyna Wielka etap II 

3. Dział 010, Rozdział 01095, Paragraf 4270 – wydatki na łączną kwotę 29 162,19 zł. w tym: 

3.1. Zakup i wstawienie 5 kręgów betonowych w miejscowości Paśmiechy: 3 256,49 zł. 

3.2. Wyczyszczenie studni wiejskiej w Boronicach/udział gminy: 1 075,00 zł. 

3.3. Wyczyszczenie studni wiejskiej w Boronicach (fundusz sołecki): 2 000,00 zł. 

3.4. Odmulenie rowu w Zięblicach: 3 985,20 zł. 

3.5. Odmulenie rowu w Kazimierza Mała: 3 099,60 zł. 

3.6. Wyczyszczenie rowu wraz z usunięciem pni drzew oraz ich wywozem w 

miejscowości Plechów: 3 357,90 zł. 

3.7. Wyczyszczenie rowu wraz z wywozem ziemi na terenie ogródków działkowych: 2 

400,00 zł. 

3.8. Wyczyszczenie rowu melioracyjnego w Wojciechowie wraz z wstawieniem 5 kręgów 

betonowych (fundusz sołecki): 5 993,99 zł. 

3.9. Wykopanie rowu melioracyjnego w miejscowości Cło (fundusz sołecki): 3 994,01 zł. 

4. Dział 010, Rozdział 01095, Paragraf 4300 – wydatki na łączną kwotę 15 793,20 zł. w 

tym: 

4.1.  Wykopanie rowu w miejscowości Chruszczyna Wielka o dł. 240 mb: 1 771,20 zł. 

4.2.  Zakup kręgów betonowych i przepustów: 3 936,00 zł 

4.3.  Aktualizacja mapy do celów projektowych rzeki Małoszówki do jazu przy cukrowni 

w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego: 2 214,00 zł 

4.4.  Mapy do celów projektowych rzeki Małoszówki w celu uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego: 2 706,00 zł 

4.5.  Ocena stanu technicznego zbiorników wodnych – kontrola roczna: 2 214,00 zł 
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4.6.  Wykonanie układu zasilania dla automatu punktowego poboru wody w msc. Wielgus: 

2 952,00 zł 

5. Dział 010, Rozdział 01078, Paragraf 4270 – wydatki na łączną kwotę 1 476,00 zł w tym: 

5.1. Wyczyszczenie przejazdu wraz z wywozem namuliska w miejscowości Gorzków:  

1 476,00 zł. 

 

Dział 600 – „Transport i łączność” 

 Rozdział 60014 na łączną kwotę 371 156,77 zł. w tym: 

- Dotacja celowa dla Powiatu Kazimierskiego dla zrealizowanego zadania pn:  

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0528T Słonowice - Kazimierza Wielka Etap I”. 

 Rozdział 60016  Paragraf 4170 na łączną kwotę 1 600,00 zł. w tym:    

           - Dokumentacja projektowo –wykonawcza dla zadania pn:  „Przebudowa ulicy 

Słonecznej (dz. nr ewid. 100)  w msc. Kazimierza Wielka”.  

  Rozdział 60016  Paragraf 4210 na łączną kwotę 269 967,82 zł. w tym:   ( Fundusze 

Sołeckie Sołectw Gminy Kazimierza Wielka) w kwocie : 101 595,47 zł. 

- wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych dla konserwacji, bieżącego 

utrzymania oraz remontów dróg gminnych ( kruszywo drogowe, kręgi betonowe), 

odwodnienia dróg, chodników pieszych, zatok postojowych, placów i parkingów a 

także wykonania oznaczeń pionowych i poziomych, utrzymania bazy przystankowej, 

zakup soli i piachu do zimowego utrzymania infrastruktury drogowej  oraz 

pozostałych elementów związanych z utrzymaniem i remontami w/w zakresie.  

 Rozdział 60016  Paragraf 4270 na łączną kwotę 859 440,86 zł. w tym:   ( Fundusze 

Sołeckie Sołectw Gminy Kazimierza Wielka) w kwocie :  101 018,84 zł. 

Zakres robót: 

1. Remont drogi gminnej działka nr ewid.257 w miejscowości Łękawa. 

2. Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 37 w miejscowości Skorczów . 

3. Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 1264 w miejscowości Zięblice. 

4. Remont dróg gminnych (dz. nr ewid. 722,612, 486,801) w miejscowości Gabułtów. 

5. Remont drogi gminnej w miejscowości Łękawa. 

6. Remont obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej (dz. nr ewid. 169 i 194) w msc. 

Donatkowice. 

7. Remont drogi gminnej w msc. Gorzków dz. nr ewid. 218/2 i 219/2. 

8. Remont przepustu drogowego i nawierzchni betonowej na ul. Przemysłowej w 

Kazimierzy Wielkiej. 

9. Remont drogi gminnej w msc. Boronice – dz. nr ewid. 131. 

10. Remont drogi gminnej w msc. Donosy – dz. nr ewid. 697 . 

11. Remont cząstkowy dróg gminnych – uzupełnienie ubytków asfaltowych. 
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12.  Remont studni kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej. 

13. Remont drogi gminnej w miejscowości Broniszów (dz nr ewid. 592). 

14. Remont dróg gminnych (dz. nr ewid. 42,276) w miejscowości Zięblice.   

15. Remont dróg gminnych (dz.nr ewid. 15) w miejscowości Podolany. 

16. Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 344) w miejscowości Łękawa. 

17. Remont drogi gminnej Dalechowice – Lekszyce . 

18. Remont drogi gminnej ( dz. nr ewid. 86 ) w msc. Lekszyce . 

19. Remont dróg gminnych (dz. nr ewid. 187,177/4) w miejscowości Krzyszkowice. 

20. Remont dróg gminnych (dz. nr ewid. 179) w miejscowości Chruszczyna Mała. 

21. Remont dróg gminnych (dz. nr ewid. 616) w miejscowości Chruszczyna Wielka. 

22. Remont dróg gminnych (dz. nr ewid. 217,360) w miejscowości Boronice. 

23. Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 114) w miejscowości Nagórzanki. 

24. Remont dróg gminnych w miejscowościach Wymysłów, Chruszczyna Mała, Donosy. 

25. Remont dróg gminnych w miejscowości Łękawa . 

26. Remont dróg gminnych w miejscowości Dalechowice . 

27. Remont dróg gminnych w miejscowości Krzyszkowice . 

28. Remont dróg gminnych w miejscowościach: Marcinkowice, Łękawa, Dalechowice . 

29. Remont drogi gminnej w miejscowości Wojsławice . 

30. Remont dróg gminnych w miejscowościach: Kamieńczyce, Gunów Wilków, 

Boronice, Dalechowice . 

31. Remont drogi gminnej w miejscowości Zagórzyce (dz.nr ewid.477). 

32. Remont drogi gminnej w miejscowości Cudzynowice (dz.nr 346).                                               

33. Remont drogi gminnej w msc. Podolany (dz. nr ewid. 15, 24). 

34. Remont drogi gminnej w msc. Paśmiechy (dz. nr ewid. 312) . 

35. Remont drogi gminnej w msc. Wielgus (dz. nr ewid. 106).  

36. Remont drogi gminnej w msc.Chruszczyna Mała (dz.nr ewid.24,81).                                               

37. Remont drogi gminnej w msc. Głuchów (dz. nr ewid. 50) .  

38. Remont drogi gminnej w msc. Chruszczyna Mała . 

39. Remont odcinków dróg gminnych w msc. Głuchów (dz. nr ewid. 154/2, 230) oraz 

Nagórzanki ( dz. nr ewid. 115) . 

40. Remont drogi gminnej w msc. Donatkowice (dz. nr ewid. 50) .  

41. Remont drogi gminnej w miejscowości Zięblice (dz.nr 417) od km 0+000 do km 

0+145 . 

42. Remont chodnika oraz zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w Kazimierzy Wielkiej . 

43. Remont odcinków dróg gminnych w msc. Zagórzyce (dz. nr ewid. 1184) oraz Zięblice 

( dz. nr ewid. 550 i 1264) . 

44. Remont zatoki parkingowej na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej . 

45. Remont zapadniętych nawierzchni chodników na ul. Kościuszki, Szkolnej, 

Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej. 

46. Remont drogi gminnej (dz.nr ewid.1157) w msc. Kazimierza Wielka. 

47. Remont drogi gminnej Gunów Wilków (dz. nr ewid.90)–Głuchów (dz. nr ewid.3/2). 
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48. Remont drogi wewnętrznej w Kazimierzy Wielkiej ( dz. nr ewid. 3030) od km 0+000 

do km 0+221. 

49. Remont chodnika osiedlowego w msc. Kazimierza Wielka (dz.nr ewid. 2540/6, 

2540/7, 2541/24, 155/29, 2541/22) .   

50. Remont chodnika przy drodze gminnej w msc. Kazimierza Mała (dz. nr ewid. 373/3).                                               

51. Remont drogi gminnej w msc. Marcinkowice ( dz. nr ewid. 113)” w tym fundusz 

sołecki Sołectwa Marcinkowice .       

52. Remont odcinków dróg gminnych w msc. Cło w tym fundusz sołecki Sołectwa Cło . 

53. Remont odcinków dróg gminnych w msc. Wojciechów w tym fundusz sołecki 

Sołectwa Wojciechów  

54. Remont odcinków dróg gminnych w msc. Lekszyce w tym fundusz sołecki Sołectwa 

Lekszyce  

55. Remont odcinków dróg gminnych w msc. Wymysłów w tym fundusz sołecki Sołectwa 

Wymysłów  

56. Remont odcinków dróg gminnych w msc. Zięblice w tym fundusz sołecki Sołectwa 

Zięblice  

57. Remont drogi gminnej ( dz. nr ewid. 298/1) w msc. Boronice. 

58. Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 402) w msc. Jakuszowice w tym fundusz sołecki 

Sołectwa Jakuszowice  

59. Remont drogi gminnej (dz. nr ewid.68) w msc. Gorzków w tym fundusz sołecki 

Sołectwa Gorzków  

60. Remont drogi gminnej ( dz. nr ewid. 340/2) w msc. Gorzków. 

61. Remont ulicy Słonecznej ( dz. nr ewid. 100) w msc. Kazimierza Wielka od km 0+000 

do km 0+107, dł. 107.   

62. Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 63) w msc. Plechów. 

63. Remont pobocza drogi gminnej – ul. Stolarska w Kazimierzy Wielkiej.  

64. Remont drogi gminnej dz.nr ewid. 941 w Kazimierzy Wielkiej . 

65. Remont dróg gminnych sprzętem typu koparko-ładowarka na terenie Gminy 

Kazimierza Wielka .  

66. Kruszywo drogowe na remont chodnika pieszego na osiedlu w Kazimierzy Wielkiej. 

67. Remont drogi gminnej w msc. Łękawa (dz. nr ewid. 53)  w tym fundusz sołecki 

Sołectwa Łękawa.  

68. Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 63) w msc. Plechów w tym fundusz sołecki 

Sołectwa Plechów . 

69. Remont drogi gminnej kruszywem drogowym w msc. Gunów Wilków w tym fundusz 

sołecki Sołectwa Gunów Wilków .  

70. Remont wiaty przystankowej w msc. Gorzków w tym fundusz sołecki Sołectwa 

Gorzków. 

 

 

 



35 
 

 Rozdział 60016  Paragraf 4300 na łączną kwotę 202 257,80 zł.  

Zakres robót:  

1. Wypisy z ewidencji gruntów dla działek drogowych . 

2. Akcja zima- zimowe utrzymanie dróg gminnych .  

3. Wykonanie map do celów projektowych, ewidencyjnych dla działek drogowych .  

4. Oznakowanie poziome (odtworzenie-malowanie) dróg, ulic, parkingów, zatok 

postojowych . 

5. Wykonanie kręgów betonowych . 

6. Usługa porządkowania dróg gminnych z namulisk . 

7. Usługa montażu kraty stalowej najazdowej na korytkach odwadniających drogę 

gminną w msc. Podolany (dz nr ewid. 47) .  

8. Usługa czyszczenia odcinka 60mb rowu odwadniającego w msc. Łyczaków . 

9. Usługa usuwania namulisk na drogach gminnych w miejscowościach Kazimierza 

Wielka oraz Chruszczyna Wielka. 

10. Usługa usuwania namulisk wraz z odwozem urobku po deszczu nawalnym w msc. 

Kamieńczyce, Głuchów, Gunów Wilków, Skorczów, Słonowice, Boronice, 

Sieradzice. 

11. Usługa wyrównania dróg gruntowych wraz z usuwaniem namulisk na drogach 

asfaltowych.  po wystąpieniu deszczu nawalnego w dniu 20.08.2019r. na terenie 

Gminy Kazimierza Wielka. 

12. Usługa wyrównania i naprawy dróg gminnych w msc. Łękawa, Plechów, 

Kamieńczyce i Gunów Wilków oraz usługę montażu 1 kręga betonowego na 

przepuście przy drodze w msc. Plechów . 

13. Usługa usuwania namulisk po deszczu nawalnym w msc. Kamieńczyce, Głuchów, 

Gunów Wilków oraz Skorczów .   

14. Usługa usuwania namulisk po deszczu nawalnym w msc. Dalechowice, Głuchów, 

Gunów Wilków, Boronice, Kamieńczyce . 

15. Usługę usuwania namulisk z dróg po deszczu nawalnym na terenie Gminy Kazimierza 

Wielka w msc. Kamieńczyce, Głuchów, Gunów Wilków, Boronice, Łękawa, 

Dalechowice, Krzyszkowice, Zysławice, Wojsławice, Paśmiechy, Cudzynowice .  

16.  Koszty dostawy asfaltu na zimno do remontu nawierzchni dróg .  

17. Opinia geodezyjna działki drogowej nr ewid. 54 w msc. Wojsławice . 

18. Usługa związana z odwodnieniem drogi gminnej w msc. Donosy (dz. nr ewid.387) –

ułożenie płyt betonowych ażurowych oraz ułożenie korytek betonowych 

odwadniających . 

19. Usługa wyrównania dróg gruntowych po wystąpieniu deszczu nawalnego w msc. 

Sieradzice oraz Broniszów . 

20. Usługa wyrównania dróg gminnych- gruntowych po wystąpieniu deszczu nawalnego 

w msc. Słonowice i Wojciechów .  

21. Usługa wyrównania dróg gruntowych po wystąpieniu deszczu nawalnego w msc. 

Broniszów, Hołdowiec, Łękawa, Kamyszów, Kazimierza Mała . 
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22. Usługa koparko-ładowarką, dźwigiem przy remoncie przepustu drogowego na ul. T. 

Kościuszki w Kazimierzy Wielkiej . 

23. Mapa geodezyjna do remontu ul. Konstytucji 3–go Maja . 

 Rozdział 60016  Paragraf 4390 na łączną kwotę 3 690,00 zł.  

Zakres robót:  

Ekspertyzy meteorologiczne dotyczące zjawisk atmosferycznych w postaci deszczu 

nawalnego. 

 Rozdział 60016  Paragraf 4430 na łączną kwotę 428,00 zł.  

Zakres robót:  

1. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg wojewódzkich. 

2. Opłata za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym w msc. Kamieńczyce . 

3. Wypis z rejestru gruntów dla działki drogowej 359/2 w Kazimierzy Wielkiej . 

 

 Rozdział 60016  Paragraf 6050 na łączną kwotę 23 994,02 zł. w tym Fundusze 

Sołeckie w kwocie: 13 111,44 zł.  

Zakres robót:  

1. Roboty budowlane: „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Paśmiechy (dz. nr ewid. 

112) od km 0+000 do km 0+112”  w kwocie:  19 494,02 zł.                                                                                               

w tym fundusz sołecki Sołectwa Paśmiechy w kwocie brutto 13 111,44 zł. 

2. Dokumentacja projektowo –wykonawcza dla zadania pn:  

             „Przebudowa dróg gminnych nr 329086T i 329087T –ul. Sienkiewicza w Kazimierzy  

             Wielkiej o łącznej długości 323mb” – kwota brutto 4 500,00 zł. 

 

 Rozdział 60017  Paragraf 6050 na łączną kwotę  64 049,33 zł. 

a) Dokumentacja projektowo-wykonawcza dla zadania: Przebudowa drogi   

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Odonów (dz. nr ewid. 253) 

odcinek od km 0+000 do km 0+270, dł. 270mb – kwota brutto 1 600,00 zł.  

b) Wypis z rejestru gruntów dla w/w zadania – kwota brutto 50,00 zł. 

c) Roboty budowlane dla zadania pn:  

      Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Odonów    

      (dz. nr  ewid.253) odcinek od km 0+000 do km 0+270, dł. 270mb – kwota  

       brutto 61 699,33 zł. 

   w tym: 

-  fundusz sołecki Sołectwa Odonów w kwocie brutto 9 950,52 zł.  

- refundacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w   

   ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych - 24 000,00 zł.  

d) Nadzór Inwestorski nad realizacją w/w zadania – kwota brutto 700,00 zł. 
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 Rozdział 60078  Paragraf 4170 na łączną kwotę 25 600,00 zł.  

        Zakres robót:  

1. a) Dokumentacja projektowo-wykonawcza dla zadania:   

    Remont drogi gminnej nr 329129T w msc. Donosy od km 0+000 do km 0+215, dł.    

    215mb –  kwota 1 700,00 zł.  

b) Nadzór Inwestorski dla w/w zadania – kwota 700,00 zł. 

2. a) Dokumentacja projektowo-wykonawcza dla zadania:   

„Remont drogi gminnej w msc. Skorczów (dz. nr ewid. 111, 185, 120) od km 0+162 

do km 0+262 dł. 100mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 0+212” – 

kwota  4 000,00 zł.  

b) Nadzór Inwestorski dla w/w zadania – kwota 2 100,00 zł. 

3. a) Dokumentacja projektowo-wykonawcza dla zadania:   

„Remont drogi gminnej w msc. Gunów Wilków (dz. nr ewid. 90) od km 0+155 do km 

0+255 dł. 100mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 0+205” – kwota 

4 000,00 zł. 

 b) Nadzór Inwestorski dla w/w zadania – kwota 2 100,00 zł. 

4. a) Dokumentacja projektowo-wykonawcza dla zadania:   

„Remont drogi gminnej w msc. Gunów Wilków (dz. nr ewid. 145) od km 0+000 do 

km 0+450 dł. 450mb” – kwota 1 600,00 zł.  

b) Nadzór Inwestorski dla w/w zadania – kwota 1 400,00 zł. 

5. a) Dokumentacja projektowo-wykonawcza dla zadania:   

„Remont drogi gminnej w msc. Skorczów (dz. nr ewid. 119,184) od km 0+000 do km 

0+567 dł. 567mb” – kwota 1 600,00 zł.  

 b) Nadzór Inwestorski dla w/w zadania – kwota 1 400,00 zł. 

6. a) Dokumentacja projektowo-wykonawcza dla zadania:   

„Remont drogi gminnej Łękawa (dz. nr ewid.256) – Dalechowice ( dz. nr ewid. 393/2) 

od km 0+000 do km 1+445 dł. 1445mb” – kwota 1 600,00 zł.  

b) Nadzór Inwestorski dla w/w zadania – kwota 3 400,00 zł. 

 

  Paragraf 4270 ( rezerwa kryzysowa Gminy Kazimierza Wielka ) na łączną kwotę 

176 798,84 zł.  

Zakres robót:  

1. Remont drogi gminnej w msc. Kamieńczyce – kwota brutto 6 543,60 zł. 

2. Wykonanie robót remontowych przy drogach gminnych w msc. Chruszczyna Wielka 

wraz robotami ziemnymi naprawczymi – kwota brutto 11 106,90 zł. 

3. Wykonanie robót remontowych przy drogach gminnych w msc. Plechówka, 

Wojsławice, Krzyszkowice, Chruszczyna Mała  wraz robotami ziemnymi 

naprawczymi – kwota brutto 16 411,27 zł. 

4. Remont drogi przy zbiorniku retencyjnym wraz z jego otoczeniem w msc. Kazimierza 

Wielka –kwota brutto 21 328,20 zł. 
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5. Remont drogi gminnej w msc. Zagórzyce – kwota brutto 12 951,90 zł. 

6. Remont drogi wraz z parkingiem przy zbiorniku retencyjnym w msc. Kazimierza 

Wielka –kwota brutto 47 490,30 zł. 

7. Wykonanie robót remontowych przy drogach gminnych wraz robotami ziemnymi 

naprawczymi na terenie Gminy Kazimierza Wielka- kwota brutto 9 068,17 zł.  

8. „Remont przepustu drogowego i nawierzchni betonowej na ul. Przemysłowej w 

Kazimierzy Wielkiej” – kwota brutto  13 285,85 zł. 

9. „Wykonanie remontu elementów odwodnienia przy drogach gminnych w msc. 

Zagórzyce” – kwota brutto  1 605,15 zł.  

10. „Remont drogi gminnej (dz.nr ewid.177/4) w miejscowości Krzyszkowice”– kwota 

brutto 701,10 zł. 

11. „Roboty remontowe przy drodze gminnej (dz.nr ewid.550) w miejscowości  Zięblice” 

– kwota brutto 3 505,50 zł. 

12. „Usuwanie skutków deszczu nawalnego – remont i konserwacja rowu odwadniającego 

przy drodze w obrębie zbiornika retencyjnego w msc. Kazimierza Wielka”–kwota 

brutto 16 657,15 zł.  

13. „Roboty remontowe przy drogach gminnych (dz. nr ewid.139,130,101,85, 251) w 

miejscowości Cudzynowice ” – kwota brutto  4 428,00 zł. 

14. „Roboty remontowe przy drodze gminnej (dz. nr ewid.185, 223) w miejscowości 

Wojsławice” – kwota brutto  2 583,00 zł. 

15. „Roboty remontowe przy drodze gminnej (dz. nr ewid.454) w miejscowości 

Broniszów – kwota brutto 3 782,25 zł. 

16. „Roboty remontowe przy drodze gminnej (dz.nr ewid.218) w miejscowości  

Donatkowice” – kwota brutto 1 845,00 zł. 

17. „Roboty remontowe przy drodze gminnej (dz. nr ewid. 301) w miejscowości 

Skorczów” – kwota brutto 3 505,50 zł. 

 

 Paragraf 4270 na łączną kwotę 933 620.60 zł. 

       Zakres robót:  

1. Roboty budowlane: „Remont drogi gminnej nr 329129T w msc. Donosy od km 0+000 

do km 0+215, dł. 215mb” 

Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie 

przetargu nieograniczonego, który wygrała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe 

„Szar-Bud”s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107,  28-530 Skalbmierz. 

Koszt wykonania robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane nr  40/II/2019 z 

dnia 21.05.2019r.  wyniósł 51 759,30 zł.  

Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu 

Województwa Świętokrzyskiego - kwota dotacji 41 407,00 zł. brutto wkład własny gminy 

10 352,30 zł. brutto. 
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2. Roboty budowlane: „Remont drogi gminnej w msc. Gunów Wilków (dz. nr ewid. 90) 

od km 0+155 do km 0+255 dł.100mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 

0+205”. 

Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie 

przetargu nieograniczonego, który wygrała firma Anna Kwiatkowska KWIAT-KOP 

BUDOWNICTWO ROBOTY ZIEMNE   ul. C.K. Norwida 2, 28-100 Busko-Zdrój  

Koszt wykonania robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane nr  93/II/2019 z 

dnia 21.08.2019r  wyniósł 176 482,61 zł. brutto.  

Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu 

Województwa Świętokrzyskiego - kwota dotacji 141 186,00 zł, brutto wkład własny gminy 

35 296,61 zł. brutto.    

 

3. Roboty budowlane: „Remont drogi gminnej w msc. Skorczów (dz. nr ewid. 

111,185,120) od  km 0+162 do km 0+262 dł. 100mb wraz z remontem przepustu 

drogowego w km 0+212”.  

Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie 

przetargu nieograniczonego, który wygrała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe 

„Szar-Bud”s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107,  28-530 Skalbmierz. 

Koszt wykonania robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane nr  95/II/2019 z 

dnia 21.08.2019 r. wyniósł 178 488,62 zł. brutto.  

Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu 

Województwa Świętokrzyskiego - kwota dotacji 142 790,00 zł brutto wkład własny gminy 

35 698,62 zł. brutto    

 

4.Roboty budowlane: „Remont drogi gminnej w msc. Skorczów (dz. nr ewid. 119,184) 

od km 0+000 do km 0+567 dł.567mb”. 

Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie 

przetargu nieograniczonego, który wygrała firma Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. 

ul. Zakładowa 17 , 26-052 Nowiny. 

Koszt wykonania robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane nr  102/II/2019 z 

dnia 03.09.2019 r. wyniósł 120 779,42 zł  brutto.  

Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu 

Województwa Świętokrzyskiego - kwota dotacji 96 623,00 zł brutto wkład własny gminy  

24 156,42 zł. brutto. 

 

5. Roboty budowlane: „Remont drogi gminnej w msc. Gunów Wilków (dz. nr ewid. 145) 

od km 0+000 do km 0+450 dł. 450mb”. 

Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie 

przetargu nieograniczonego, który wygrała firma Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. 

ul. Zakładowa 17 , 26-052 Nowiny. 
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Koszt wykonania robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane nr 100/II/2019 z 

dnia 03.09.2019r. wyniósł 122 016,00 zł. brutto.  

Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu 

Województwa Świętokrzyskiego - kwota dotacji 97 612,00 zł. brutto wkład własny gminy  

24 404,00 zł. brutto.    

 

6. Roboty budowlane: „Remont drogi gminnej Łękawa ( dz. nr ewid. 256) –Dalechowice 

( dz. nr ewid. 393/2) od km 0+000 do km 1+445 dł. 1445mb”.   

Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie 

przetargu nieograniczonego, który wygrała firma Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. 

ul. Zakładowa 17 , 26-052 Nowiny. 

Koszt wykonania robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane nr 101/II/2019 z 

dnia 03.09.2019r. wyniósł 284 094,65 zł. brutto.  

Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu 

Województwa Świętokrzyskiego - kwota dotacji 226 586,00 zł. brutto wkład własny gminy 

57 508,65 zł. brutto.    

 

 Paragraf 4300 na łączną kwotę 7 576,80 zł. 

       W zakresie:  

1. U

sługa usuwania namulisk po deszczu nawalnym na drogach gminnych w msc. Odonów 

– kwota 1 476,00 zł. 

2. U

sługa usuwania namulisk na drogach gminnych po nawalnych deszczach – kwota 

6 100,80 zł. 

 

 Paragraf 6050 na łączną kwotę 508 975,18 zł. 

1. a) Roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej nr 329012T w msc. Wojsławice od 

km 0+000  do km 0+550, dł. 550mb. 

Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie 

przetargu nieograniczonego, który wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 

„FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a , 25-116 Kielce.  

Koszt wykonania robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane nr 23/II/2019 z 

dnia 06.05.2019 r.  wyniósł 134 022,34 zł brutto.  

Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu 

Województwa Świętokrzyskiego - kwota dotacji 104 649,00 zł. brutto wkład własny gminy 

29 373,34 zł. brutto.    

b) Dokumentacja projektowo-wykonawcza dla w/w zadania –kwota brutto 1 600,00 zł.   

c) Nadzór Inwestorski dla w/w zadania – kwota brutto 1 800,00 zł. 
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2. a) Roboty budowlane: Zabezpieczenie skarp wąwozu wraz z przebudową drogi 

gminnej w msc. Donosy (dz. nr ewid.148/2) od km 0+000 do km 0+405, dł. 405 mb.                                 

Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie 

przetargu nieograniczonego, który wygrała firma PRODIM  Oskar Niezabitowski  ul. 

Blokowa 14 ,31-752 Kraków.   

Koszt wykonania robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane nr 25/II/2019 z 

dnia 06.05.2019 r. wyniósł 210 395,13 zł brutto.  

Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu 

Województwa Świętokrzyskiego - kwota dotacji 168 316,00 zł. brutto wkład własny gminy 

42 079,13 zł. brutto.    

b) Dokumentacja projektowo-wykonawcza dla w/w zadania – kwota brutto 1 600,00 zł. 

c) Nadzór Inwestorski dla w/w zadania – kwota brutto 2 800,00 zł. 

 

3. a) Roboty budowlane: „Przebudowa drogi gminnej nr 329020T w msc. Cudzynowice 

od km  0+000 do km 0+380, dł. 380mb”                                        

Zadanie zostało zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie 

przetargu nieograniczonego, który wygrała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe 

SZAR-BUD s.c Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz. 

Koszt wykonania robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane 38/II/2019 z dnia 

21.05.2019 r. wyniósł 152 309,25 zł. brutto.  Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na 

usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego - kwota dotacji 

107 292,00 zł. brutto wkład własny gminy 45 017,25 zł. brutto.    

b) Dokumentacja projektowo-wykonawcza dla w/w zadania – kwota brutto 1 700,00 zł. 

c) Nadzór Inwestorski dla w/w zadania – kwota brutto 2 000,00 zł. 

d) Badanie laboratoryjne nawierzchni – kwota brutto 748,46 zł. 

 

Rozdział 60095  Paragraf 4300 na łączną kwotę 4 000,00 zł. 

Usługi przewozowe – kwota brutto 4 000,00 zł. 

 

Dział 630  -  „Turystyka”  

Rozdział 63095 na łączną kwotę 1 434 098,00 zł. 

1. Dział 630, rozdział 63095, paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę 19 098,00 zł. w tym:  

1.1. przygotowanie terenu pod ścieżki – 4 5980,00 zł. 

1.2. dokumentacja projektowa ścieżka wokół zbiornika – 14 500,00 zł.  

2. Dział 630, rozdział 63095, paragraf 6057– wydatki na łączną kwotę 1 190 000,00 zł. 

budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Kazimierza Wielka. 

3. Dział 630, rozdział 63095, paragraf 6059 – wydatki na łączną kwotę  225 000,00 zł. w 

tym:  

3.1. opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ścieżki rowerowej na terenie 

miasta Kazimierza Wielka – 9 500,00 zł.  

3.2. przygotowanie terenu pod ścieżki – 5 500,00 zł. 
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3.3. budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Kazimierza Wielka – 210 000,00 zł. 

 

Dział 700  -  „Gospodarka mieszkaniowa” 

 

Rozdział 70095 na łączną kwotę 139 677,30 zł 

1. Dział 700, rozdział 70095, paragraf 4300 – wydatki na łączną kwotę 4 659,70 zł. w tym: 

1.1.  mapy do gazyfikacji miasta – 108, 70 zł. 

1.2.  dokumentacja na budowę siłowni plenerowej na działce nr 2541/44 w Kazimierzy 

Wielkiej – 4 551 ,00 zł. 

2. Dział 700, rozdział 70095, paragraf 6050– wydatki na łączną 123 947,60 zł. w tym:  

2.1. wykonanie instalacji elektrycznej wraz z przyłączem energetycznym, wykonanie 

tynków wewnętrznych budynek Łyczaków fundusz sołecki – 12 525,00 zł.  

2.2. roboty budowlane w budynku w Łyczakowie udział Gminy – 19 275,00 zł.  

2.3. Budowa siłowni plenerowej  i palcu zabaw, strefy rekreacji OSA w Cudzynowicach 

(dokumentacja, roboty w zakresie przygotowania terenu, tablice informacyjne, zakup 

sprzętu) – 92 147,60 zł. – w tym dotacja Ministra Sportu w kwocie 44 500,00 zł. 

3. Dział 700, rozdział 70095, paragraf 6059 – wydatki na łączną kwotę 11 070,00 zł.  

przeprowadzenie postępowań dot zamówień publicznych dla Rewitalizacji zaniedbanych 

części miasta Kazimierza Wielka – plac targowy, SSP 1.  

 

Dział 750 – „Administracja publiczna” 

 

Rozdział 75095 na łączną kwotę 1 539 665,36 zł. 

1. Dział 750, Rozdział 75095, Paragraf 6057 – wydatki na łączną kwotę 1 376 703,15 zł. w 

tym:  

1.1. Termomodernizacja przedszkola – 429 482,33 zł. 

1.2. Termomodernizacja UMiG – 947 220,82 zł. 

2. Dział 750, Rozdział 75095, Paragraf 6059 – wydatki na łączną kwotę 162 962,21 zł. w 

tym:  

2.1. opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej – 59 040,00 zł.  

2.2. Termomodernizacja przedszkola – 54 068,48 zł. 

2.3. Termomodernizacja UMiG – 49 853,73 zł. 

Inwestycje związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy 

Wielkiej realizowane w ramach osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia. Działania 

3.3 „ Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” RPO 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

 

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” 

 

Łącznie poniesiono wydatki na realizację zadań na łączną kwotę 891 051,88 zł. w tym:  
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Rozdział 80101 na łączną kwotę 399 962,97 zł.  

1. Dział 800, rozdział 80101, paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę 399 962,97 zł. 

przebudowa kuchni w SSP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej( dokumentacja projektowa, 

inspektor nadzoru, roboty budowlane). 

 

Rozdział 80195 na łączną kwotę 491 088,91 zł.  

1. Dział 801, rozdział 80195, paragraf 4210 – wydatki na łączną kwotę 13 591,50 zł. plac 

zabaw przy przedszkolu w parku. 

2. Dział 801, rozdział 80195, paragraf 4300 – wydatki na łączną kwotę 28 659,00 zł. w tym: 

2.1. dokumentacja projektowo kosztorysowa  przebudowy budynku po Gimnazjum dla 

MOPS –     26 199,00 zł.  

2.2. zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu w parku – 2 460,00 zł. 

3. Dział 801, rozdział 80195, paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę 82 145,50 zł. w tym 

na zakup i montaż urządzeń zabawkowych w ramach odbudowy placu zabaw 

zniszczonego podczas powodzi przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja w 

Kazimierzy Wielkiej, ławki, dokumentacja projektowo-kosztorysowej – w tym dotacja 

miasta Warszawa w kwocie 80 000,00 zł.) 

4. Dział 801, rozdział 80195, paragraf 6057 – wydatki na łączną kwotę 253 421,00 zł. w 

tym: 

4.1. wydatki na łączną kwotę 184 000,00 zł. – poprawa jakości infrastruktury edukacyjno – 

sportowej na teranie Gminy Kazimierza Wilka - etap II -modernizacja SSP 

w Kamieńczycach – inspektor , roboty budowlane. 

4.2. wydatki na łączną kwotę 69 421,00 zł. – wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu 

poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku na 

terenie gminy Kazimierza Wielka Kamieńczyce, Wielgus, Kazimierza Mała (roboty 

budowlane, dostawa i montaż elementów małej architektury, wyposażenie siłowni 

zewnętrznej i placu zabaw). 

5. Dział 801, rozdział 80195, paragraf 6059 – wydatki na łączną kwotę 113 271,91 zł. w 

tym: 

5.1. wydatki na łączną kwotę 113 271,91 zł. – poprawa jakości infrastruktury edukacyjno – 

sportowej na teranie Gminy Kazimierza Wielka - etap II -modernizacja SSP 

w Kamieńczycach – inspektor , roboty budowlane.  

5.2. wydatki na łączną kwotę 82 564,12 zł. – wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu 

poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku na 

terenie gminy Kazimierza Wielka Kamieńczyce, Wielgus, Kazimierza Mała (roboty 

budowlane, dodatkowe, dostawa i montaż elementów małej architektury, wyposażenie 

siłowni zewnętrznej i placu zabaw, tablice informacyjne) 
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Dział 852  -  „Pomoc społeczna” 

Rozdział 85295 na łączną kwotę 26 199,009 zł  

1. Dział 852, rozdział 85295, paragraf 6059 –  wydatki na łączną kwotę 26 199,00 zł. 

dokumentacja projektowa na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania  części 

budynku byłego Gimnazjum na DPS. 

Dział 855 

Rozdział 85505 na łączną kwotę 1 972 499,59 zł  

1. Dział 855, rozdział 85505, paragraf 4170 –  wydatki na łączną kwotę 4 000,00 zł. 

malowanie dekoracji na ścianach w żłobku. 

2. Dział 855, rozdział 85505, paragraf 4210 –  wydatki na łączną kwotę 49 312,01 zł. zakup 

wyposażenia, materiałów, środków czystości oraz sprzętu do żłobka. 

3. Dział 855, rozdział 85505, paragraf 4260 –  wydatki na łączną kwotę 76,20 zł. zakup 

energii do żłobka. 

4. Dział 855, rozdział 85505, paragraf 4300 – wydatki na łączną kwotę 15 940,00 zł. 

opracowanie wniosku dotyczącego budowy żłobka, monitoring wizyjny, utworzenie 

strony internetowej. 

5. Dział 855, rozdział 85505, paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę 1 903 171,38 zł. w 

tym: 

5.1. Budowa żłobka w Kazimierzy Wielkiej – wydatki na łączną kwotę 518 974,38 zł. – 

dokumentacja projektowa, roboty budowlane, przebudowa złącza, nadzór ,instrukcja 

bezpieczeństwa, oględziny, niwelacja terenu, instrukcja p.poż., przeniesienie słupa) - 

wkład gminy  

5.2. Budowa żłobka w Kazimierzy Wielkiej –wydatki na łączną kwotę 1 384 197,00 zł. - 

dotacja wojewody na budowę żłobka. 

 

 

Dział 900 –  „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 

 

Łącznie poniesiono wydatki na realizację zadań na łączną kwotę 1 025 818,81 zł. w tym:  

Rozdział 90001 na łączną kwotę 100 709,32 zł.  

1. Dział 900, rozdział 90001, paragraf 4270 – wydatki na łączną kwotę 34 848,22 zł. w tym: 

1.1. na remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Kazimierzy Wielkiej. – 25 000,00 

zł, 

1.2.  czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Głowackiego i Reja w Kazimierzy Wielkiej 

(odtworzenie rowu, pobór wody, usługa czyszczenia) – 9 848,22 zł. 

2. Dział 900, rozdział 90001, paragraf 4270 – wydatki na łączną kwotę 691,88 zł. dojazd 

czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Głowackiego i Reja w Kazimierzy Wielkiej. 

3. Dział 900, rozdział 90001, paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę 65 169,22 zł. w tym: 
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3.1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Budzyńskiej w 

Kazimierzy Wielkiej (dokumentacja projektowa, opłata za umieszczenie urządzenia w 

pasie drogowym, roboty budowlane) – 62 955,22 zł, 

3.2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3-go Maja w Kazimierzy 

Wielkiej 9 mapy do celów projektowych) – 2 214,00 zł.  

 

Rozdział 90015 na łączną kwotę 923 633,49 zł.  

1. Dział 900 rozdział 90015 paragraf 4260 – wydatki na łączną kwotę 492 168,54 zł. na 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i zakup energii elektrycznej dla 

oświetlenia ulicznego i obiektów na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. 

2. Dział 900 rozdział 90015 paragraf 4270 – wydatki na łączną kwotę 79 784,75 zł. na 

świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy 

Kazimierza Wielka. 

3. Dział 900 rozdział 90015 paragraf 4300 – wydatki na łączną kwotę 82 718,87 zł. na 

dzierżawę oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka (PGE 

Dystrybucja, TAURON Dystrybucja) oraz opracowania planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kazimierza Wielka . 

4. Dział 900 rozdział 90015 paragraf 4430 – wydatki na łączną kwotę 16,00 zł. za 

umieszczenie przewodów energetycznych  w pasie drogowym w miejscowości: Stradlice i 

Podolany. 

5. Dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę 225 895,33 zł. w tym:  

5.1.  Oświetlenie drogowe w Gunowie Wilkowie przysiółek „Podwikle” – opłata 

przyłączeniowa – 76,56 zł,  

5.2. Oświetlenie drogowe w Gunowie Wilkowie przysiółek „Bielany” – opłata 

przyłączeniowa –  76,56 zł,  

5.3. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Boronice (dokumentacja 

projektowa, kary umowne dot. dokumentacji, roboty budowlane) – 15 962,22 zł. w 

tym fundusz sołecki w kwocie 15 885,66 zł. 

5.4. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Broniszów (dokumentacja 

projektowa, kary umowne dot. dokumentacji, roboty budowlane) – 24 639,31 zł w tym 

fundusz sołecki w kwocie 14 267,36 zł. 

5.5. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Chruszczynie Wielkiej (dokumentacja 

projektowa, kary umowne dot. dokumentacji) – 2 644,50 zł. w tym fundusz sołecki w 

kwocie 2 000,00 zł. 

5.6. Rozbudowa oświetlenia drogowego w  Cudzynowicach (dokumentacja projektowa, 

kary umowne dot. dokumentacji) – 3 787,99 zł. w ramach z funduszu sołeckiego. 

5.7. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gabułtów (dokumentacja 

projektowa, kary umowne dot. dokumentacji) - 1 168,50 zł. 

5.8. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kamieńczyce (dokumentacja 

projektowa, kary umowne dot. dokumentacji) – 1 353,00 zł. w ramach z funduszu 

sołeckiego. 
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5.9. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyszkowice (roboty 

budowlane) –8 739,20 zł. w ramach z funduszu sołeckiego. 

5.10. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Słonowice (dokumentacja 

projektowa, kary umowne dot. dokumentacji, roboty budowlane) – 8 933,70 zł. w tym 

fundusz sołecki w kwocie 8 500,00 zł. 

5.11. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zysławice (dokumentacja 

projektowa) –  3 997,50 zł. w ramach z funduszu sołeckiego. 

5.12. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gunów Wilków (dokumentacja 

projektowa, kary umowne) – 1 353,00 zł. w ramach z funduszu sołeckiego. 

5.13. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wielgus (roboty budowlane, 

opłata przyłączeniowa) – 10 899,84 zł. w tym fundusz sołecki w kwocie 10 823, 28 zł. 

5.14. Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego na ul. Partyzantów w 

Kazimierzy  Wielkiej – 4 600,00 zł. 

5.15.  Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja w 

Kazimierza Wielka – 6 888,00 zł. 

5.16. Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu „Ogrody” w Kazimierzy Wielkiej 

(dokumentacja projektowa, roboty budowlane, kary umowne dot. dokumentacji) – 

130 775,45 zł. 

Dział 900 rozdział 90015 paragraf 6059 – wydatki na łączną kwotę 43 050,00 zł. na 

opracowanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Kazimierza 

Wielka dla inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy 

Kazimierza Wielka” (koszty inwentaryzacji ze środków własnych Gminy) 

 

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 

Łącznie poniesiono wydatki na realizację zadań na łączną kwotę 350 365,71 zł. w tym:  

 

Rozdział 92109 na łączną kwotę 343 865,71 zł. 

1. Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę 343 865,71 zł. w tym: 

1.1. Budowa świetlicy w Głuchowie (dostawa i montaż stolarki okiennej, instalacja 

sanitarna, opłata przyłączeniowa, instalacja elektryczna, przyłącz wodociągowy, prace 

wykończeniowe) – w kwocie 177 083,32 zł. w tym fundusz sołecki w kwocie 

10 568,42 zł. 

1.2. Budowa świetlicy w Sieradzicach (dostawa i montaż stolarki okiennej, instalacja 

elektryczna, instalacja sanitarna, warunki, przyłącz wodociągowy, kierownik) –– w 

kwocie 87 066,09 zł. w tym fundusz sołecki w kwocie 17 568,43 zł. 

1.3. Wymiana pokrycia dachowego w Dalechowicach wydatki na łączną kwotę  

79 716,30 zł. roboty budowlane wymiana pokrycia dachowego na budynku w 

Dalechowicach, mapa zasadnicza. 
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10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

 

W 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

 przy ul. Partyzantów 2 w budynku znajduje się 4 mieszkania , o łącznej powierzchni 

202,80 m
2
 

 przy ul. Partyzantów 4 w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o łącznej  powierzchni 

48,25 m
2
 

 przy ul. Partyzantów 5 w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o łącznej  powierzchni 

34,10 m
2
 

 przy ul. Partyzantów 8 w budynku znajduje się 2 mieszkania, o łącznej powierzchni 

104,74 m
2
  

 przy ul. Partyzantów 10 w budynku znajduje się 3 mieszkania, o łącznej powierzchni 

107,94 m
2
  

 przy ul. Partyzantów 12 w budynku znajduje się 3 mieszkania, o łącznej powierzchni 

120,84 m
2
  

 przy ul. Partyzantów 14 w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o łącznej powierzchni 

36,61 m
2
 

 przy ul. Partyzantów 15 w budynku znajduje się 6 mieszkań, o łącznej powierzchni 

201,54 m
2
  

 przy ul. Partyzantów 16 w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o łącznej  powierzchni 

49,27 m
2
 

 przy ul. Partyzantów 20 w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o łącznej powierzchni 

55,35 m
2
 

 przy ul. Partyzantów 22 w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o łącznej powierzchni 

35,05 m
2
 

 przy ul. Szkolna 14  w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni łącznej 

44,80 m
2
 

 przy ul. Kościuszki 9 w budynku znajduje się 2 mieszkania, o łącznej powierzchni 

95,30 m
2
 

 Dalechowice -  w budynku znajduje się 4 mieszkania, o łącznej powierzchni  

146,76 m
2
 

 Odonów -  w budynku znajduje się 2 mieszkania, o łącznej powierzchni 77,02 m
2
 

 Donatkowice - w budynku znajduje się 3 mieszkania, o łącznej powierzchni 175,82 m
2
 

 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się  na dzień 1 stycznia 2019 r. 33  mieszkania , a na 

dzień 31 grudnia 2019 r. –34  mieszkania.  

 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 45,18 m
2
, a ogółem, w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 0,098  m
2
. 

W 2019 r. przyznano 2 mieszkania. 
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 Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 

wynosiły łącznie  85,113,00 zł, i dotyczyły 6 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2019 r. dane te 

przedstawiały się następująco: zaległości wynosiły 73,108,00 zł.  i dotyczyły 8 mieszkań. 

W 2019 r. przeprowadzono remont lokali socjalnych w miejscowości Dalechowice  

We wszystkich  mieszkaniach , będących w zasobie gminy znajdują się toalety. 

W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 68 3578,70 zł, których 

beneficjentami było 62 osób. Podstawą ich przyznania było ustawa o dodatkach 

mieszkaniowych. Kwota najniższego dodatku wynosiła 30,71 zł, zaś kwota najwyższego 

dodatku – 415,63 zł.  

Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 18 osób, zaś pod koniec 

2019 r. było to 15 osób, na lokale socjalne oczekiwało  10 osób, zaś pod koniec 2019 r.  było 

to 7 osób. Średni czas oczekiwanie na otrzymanie mieszkania wynosił w 2019 r. - 216  

miesięcy.  

Względem lat poprzednich, czas oczekiwania wzrósł, z uwagi na zastój w budownictwie 

komunalnym spowodowanym brakiem terenów i środków finansowych. 

Z chwilą wejścia przepisów umożliwiających wykup mieszkań przez najemców 

posiadających tytuł prawny do lokalu, to od tej pory również nastąpił zastój w realizacji 

wniosków  o przydział   lokali mieszkalnych. 

 

W 2019 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań. 

 

11. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

 

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym jest własność oraz inne prawa majątkowe należące do poszczególnych 

gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.  

Podstawę gospodarowania gruntami stanowią miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, a w sytuacji ich braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowania ulega ciągłym zmianom 

nie tylko na skutek planowanej gospodarki, lecz także w związku z narzuconymi ustawowymi 

przepisami dotyczącymi m. in. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności oraz regulację stanów prawnych. 

 

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności 

Gmina Kazimierza Wielka na dzień 31.12.2019 roku posiadała w swoim zasobie grunty o 

powierzchni 491,6516 ha . 

 

Struktura ilościowa gruntów według rodzajów użytków kształtuje się w następujący sposób: 

Lp. Rodzaj gruntu Powierzchnia  

1 Grunty orne 53,5002 ha 

2. Łąki trwałe 49,1864 ha 

3. Pastwiska trwałe 6,6553 ha 
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4. Sady 0,9158 ha 

5. Lasy 16,5664 ha 

6. Grunty zadrzewione i zakrzaczone 3,1880 ha  

7. Nieużytki 4,6445 ha 

8. Grunty rolne zabudowane 10,6395 ha 

9. Tereny mieszkaniowe 5,4527 ha 

10. Inne tereny zabudowane 40,9837 ha 

11. Zurbanizowane tereny niezabudowane 1,4776 ha 

12. Tereny przemysłowe 0,0500 ha 

13. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 2,9761 ha 

14. Drogi 221,9269 ha 

15. Inne tereny komunikacyjne  3,7938 ha 

16. Tereny kolejowe 32,6026 ha 

17. Grunty pod wodami 37,0921 ha 

RAZEM 491,6516 ha 
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Gmina Kazimierza Wielka składa się z 42 sołectw oraz miasta, w każdym z nich Gmina 

posiada grunty wchodzące w skład mienia komunalnego, których powierzchnia na dzień 

31.12.2019 r. kształtowała się w następujący sposób: 

Lp. Obręb Powierzchnia 

1. Boronice 11,3101 ha 

2. Broniszów 7,1376 ha 

3. Chruszczyna Mała 4,7640 ha 

4. Chruszczyna Wielka 8,0797 ha 

5. Cło 1,5200 ha 

6. Cudzynowice 15,9464 ha 

7. Dalechowice 8,9588 ha 

8. Donatkowice  5,6054 ha 

9. Donosy 28,7630 ha 

10. Gabułtów 13,9327 ha 

11. Głuchów 3,6000 ha 

12. Gorzków 7,0302 ha 

13. Góry Sieradzkie 0,5400 ha 

14. Gunów Kolonia 0,5500 ha 

15. Gunów Wilków 8,5080 ha 

16. Hołdowiec 6,7956 ha 

17. Jakuszowice 4,0235 ha 

18. Kamieńczyce 7,6044 ha 

19. Kamyszów 6,3730 ha 

20. Kazimierza Mała 8,5145 ha 

21. Krzyszkowice 1,7100 ha 

22. Lekszyce 5,8100 ha 

23. Łękawa  29,8375 ha 

24. Łyczaków 1,3800 ha 

25. Marcinkowice 5,3900 ha 

26. Nagórzanki 1,7500 ha 

27. Odonów 6,7696 ha 

28. Paśmiechy 5,3586 ha 

29. Plechów 9,6722 ha 

30. Plechówka 2,1900 ha 

31. Podolany 7,0140 ha 

32. Sieradzice 10,7403 ha 

33. Skorczów 5,7556 ha 

34. Słonowice 72,8444 ha 

35. Stradlice 4,4620 ha 

36. Wielgus 5,3945 ha 

37. Wojciechów 7,2100 ha 

38. Wojsławice 5,8339 ha 

39. Wymysłów 2,3116 ha 

40. Zagórzyce 9,3900 ha 

41. Zięblice 17,9670 ha 

42. Zysławice 7,5117 ha 

Suma 385,8598 ha 

1 Miasto Kazimierza Wielka 105,7918 ha 

Suma 105,7918 ha 

RAZEM 491,6516 ha 
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 Nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kazimierza Wielka 

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku mogą być przedmiotem obrotu. W 

szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, 

oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały 

zarząd, a także mogą być obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.   

Zestawienie gruntów według sposobu użytkowania: 

 

Lp. Sposób użytkowania Powierzchnia 

1 Oddania w wieczyste użytkowanie  30,7057 ha 

2 Oddane w dzierżawę 45,4156 ha 

3 Oddane w trwały zarząd 5,8861 ha 

4 Oddane do użytkowania 5,0263 ha 

5 Oddane w użyczenie 23,0223 ha 

6 Pozostałe gruntu pozostające w zasobie 381,5956 ha 
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1.1. Użytkowanie wieczyste  

 Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 

mogą być oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym lub prawnym na okres 99 lat, 

jednak w wypadkach wyjątkowych, gdy cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie 

wymaga oddania gruntu na 99 lat, dopuszczalne jest oddanie gruntu na okres krótszy, co 

najmniej jednak na 40 lat. W 2019 roku Gmina Kazimierza Wielka posiadała grunty oddane 

w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 30,7057 ha. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

17 działek o łącznej powierzchni 0,7797 ha stało się z mocy ustawy własnością osób 

fizycznych. Jedna działka stanowiąca współużytkowanie wieczyste osób fizycznych została 

przekształcona na własność po pozytywnym rozpatrzeniu ich wniosku. 

 Gmina Kazimierza Wielka jest użytkownikiem wieczystym gruntu stanowiącego 

własność Skarbu Państwa oznaczonego numerem ewidencyjnym 3034/3 o pow. 0,5667 ha 

położonego w Kazimierzy Wielkiej. 

1.2. Dzierżawy 

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do 

używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca 

zobowiązuję się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Dzierżawca powinien 

wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może 

zmieniać przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Bez zgody 

wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej.  

W 2019 roku Gmina Kazimierza Wielka posiadała grunty, które zostały oddane w 

dzierżawę o powierzchni 45,4156 ha. Największą część gruntów oddanych w dzierżawę 

stanowią dzierżawy rolne, przeznaczone do prowadzenia działalności rolniczej – 41,9221 ha. 

Pozostałą część stanowią dzierżawy pod działalność gospodarczą – 0,2072 ha, dzierżawy 

zbiorników wodnych – 1,5400 ha, dzierżawy pod prowadzenie ogródków przydomowych – 

1,3091 ha, dzierżawy gruntu zabudowanego garażami stanowiącymi własność prywatną – 

0,3860 ha, dzierżawy dla stowarzyszeń i innych organizacji – 0,0480 ha oraz dzierżawy 

gruntu pod banery reklamowe - 0,0032 ha.  
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1.3. Trwały zarząd 

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną 

niemającą osobowości prawnej. Jednostka organizacyjna, której oddano nieruchomość w 

trwały zarząd, ma prawo korzystać z nieruchomości, w szczególności w celu  prowadzenia 

działalności należącej do jej zakresu. 

Trwały zarząd w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami nie jest prawem 

rzeczowym ani formą umowy cywilnoprawnej uprawniającej do władania nieruchomością, 

lecz jest publicznoprawną formą władania nieruchomością przez określoną jednostkę 

organizacyjną. W trwały zarząd może zostać oddana nieruchomość będąca własnością lub 

będąca w użytkowaniu wieczystym podmiotu oddającego ją w trwały zarząd, a przy tym 

nieruchomość taka może zostać oddana w trwały zarząd jedynie jednostce organizacyjnej 

należącej do podmiotu oddającego w trwały zarząd. 

W 2019 roku w trwałym zarządzie pozostawały grunty o łącznej powierzchni 5,8861 ha. 

1.4.  Użytkowanie 

W dniu 29.01.2013 roku pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka a Samodzielnym 

Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej została zawarta umowa 

ustanowienia użytkowania w formie Aktu Notarialnego repertorium A 205/2013 na czas 

nieoznaczony. Umową zostały objęte lokale użytkowe w budynku przy ul. Szkolnej 22a 

usytuowanym na działkach 2564/21 oraz 2564/23. W 2019 roku został dokonany podział w/w 

działek następnie połączenie ich według form użytkowania. Powstała działka oznaczona 
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numerem ewidencyjnym 3045 na której jest posadowiony budynek użytkowany m. in. przez 

Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.  

Prawo użytkowania zostało również ustanowione na rzecz Powiatu Kazimierskiego na 

mocy Aktu Notarialnego repertorium A 1691/2012 na działce oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 2550 położonej w Kazimierzy Wielkiej o pow. 0,2066 ha na czas 

nieokreślony. W użytkowaniu pozostają również działki oznaczone numerami 1750/35, 

1750/34 oraz 1285/4 o łącznej pow. 4,5894 ha położone w Kazimierzy Wielkiej przez 

Związek Międzygminny „NIDZICA”. 

1.5.  Użyczenie  

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas 

oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Biorący 

w użyczenie może używać rzeczy w sposób odpowiadający jej właściwościom i 

przeznaczeniu. Biorący nie może bez zgody użyczającego oddawać rzeczy osobie trzeciej do 

używania. Użyczenie powstaje w drodze zawarcia umowy.  

Gmina Kazimierza Wielka w 2019 roku posiadała grunty oddane w użyczenie o łącznej 

powierzchni 23,0223 ha. 

                                                                                                                

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego. 

W 2019 roku zbytych zostało 28 działek o łącznej powierzchni 1,5988 ha 

z czego: 

 5 z formie przetargu ustnego nieograniczonego o łącznej powierzchni 0,7286 ha za 

łączną kwotę 274 690,00 zł. netto. Dla czterech z działek został doliczony podatek 

VAT w wysokości 23 % o łącznej kwocie 55 151,70 zł. natomiast jedna z działek 

została zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 

2004 roku o podatku od towarów i usług;  

 5 działek zostało zbytych w formie bezprzetargowej w celu poprawy warunków 

zagospodarowania nieruchomości sąsiednich o łącznej powierzchni 0,0593 ha za 

łączną kwotę – 11 750,00 zł, do niniejszych działek został doliczony podatek VAT w 

wysokości 23 % o łącznej kwocie – 2 702,50 zł; 

 jedna z działek oddana w użytkowanie wieczyste została przekształcona w prawo 

własności zgodnie z wnioskiem użytkownika wieczystego o pow. 0,0156 ha wartość 

– 5 780,00 zł,  

  17 działek zostało zbytych na rzecz użytkowników wieczystych na podstawie ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów łączna 

powierzchnia tych  gruntów wynosi 0,7953 ha o łącznej kwocie 69 231,00 zł, zgodnie 

z powyższą ustawą opłata niniejsza jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia 

przekształcenia.  
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 Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży majątku Gminy Kazimierza Wielka w 2019 roku 

wyniosła 292 220,00 zł.  

 Gmina nie odnotowała wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, gdyż opłaty 

za niniejsze przekształcenie mają być wnoszone przez właścicieli przez okres 20 lat 

zaczynając od roku 2020. 

 

Grunty nabyte w 2019 roku 

W 2019 roku Gmina Kazimierza Wielka nabyła dwie działki o łącznej powierzchni 0,0685 ha 

położone w: 

 Wojsławicach – na powiększenie działki przy remizie OSP  

  Wymysłowie – działka zajęta pod pompownię.  

 

Zatwierdzenie podziału nieruchomości 

W roku 2019 zostało wydanych 38 decyzji zatwierdzających projekty podziałów 

nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

samorządu terytorialnego. Podziały były dokonywane na podstawie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, zgodnie z art. 93 -95, od żadnej z decyzji nie było odwołania. 

 

Nadanie numerów porządkowych  

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań 

gminy należy ustalanie numerów porządkowych znajdujących się w granicach Gminy 

Kazimierza Wielka. Numery porządkowe są nadawane na wniosek właściciela nieruchomości 

lub z urzędu. W 2019 roku zostało nadanych łącznie 32 numery porządkowe, z czego 27 na 

terenie sołectw, natomiast 5 na terenie miasta Kazimierza Wielka. Wydano również 5 

zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego.  

 

Klęski żywiołowe 

W 2019 roku Gmina Kazimierza Wielka została dotknięta niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi w postaci: powodzi, deszczu nawalnego oraz suszy. Łącznie przez osoby 

poszkodowane w w/w zjawiskach zostało złożonych 918 wniosków o oszacowanie szkód, w 

związku z tym zostało przeprowadzonych 1145 wizji w terenie oraz sporządzono 1172 

protokołów indywidualnych i 190 pism o odmowie rozpatrzenia wniosku. 

 

Wydane zaświadczenia i inne 

 Wydano 65 zaświadczeń dotyczących posiadania gospodarstwa rolnego przez 

rodziców oraz 65 pism dotyczących braku posiadania dokumentów uzasadniających wydanie 

zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym dla 

potrzeb wliczenia okresu pracy do pracowniczego stażu pracy. Wydano również 11 

zaświadczeń w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1971 roku o uregulowaniu 
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własności gospodarstw rolnych dotyczących nieruchomości, które nie były przedmiotem 

uwłaszczenia. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym 

wydano 30 uzgodnień zasad na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców 

położonych na terenie Gminy Kazimierza Wielka . 

 

12. TRANSPORT 

 W 2018 r. z w Gminie Kazimierza Wielka nie było transportu zbiorowego 

zarządzanego przez Gminę. 

 

13. SPRAWY OBYWATELSKIE 

 W 2019 roku do Gminy nie zgłoszono projektów do realizacji w ramach budżetu 

obywatelskiego, gdyż Gmina nie jest miastem na prawie powiatu stąd też utworzenie budżetu 

obywatelskiego nie jest obowiązkowe. 

 Do urzędu w 2019 roku  wpłynęło 61 wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej. Dotyczyły one  między innymi: 

 udzielenia informacji czy gmina posiada dane osób, które adoptowały zwierzęta ze 

schroniska, oraz czy kontrolujemy losy zwierząt oddanych  z naszego terenu do 

schroniska w Strzelcach; 

 udzielenia informacji, czy w gminie  wdrożona jest płatność  bezgotówkowa;  

 przekazania informacji, czy gmina zamierza podjąć akcję informacyjną na temat 

szkodliwości pół elektromagnetycznych; 

 przekazania  listy zmian nazw ulic, placów itp. wprowadzonych w związku z 

wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego  przez nazwy jednostek organizacyjnych, 

jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz pomniki; 

 podanie informacji o jednostce odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń i kontrole 

w przypadku podejrzenia spalania śmieci i odpadów; 

 udzielenia informacji na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad 

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”; 

 jakie były koszty  realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie 

zwierząt; 

 funkcjonujących programów informatycznych; 

 audytu wewnętrznego i kosztów związanych z zatrudnieniem osoby pełniącej funkcję 

audytora;  

 operatorów sieci telefonii komórkowej z których korzysta Urząd M i G;  

 o stanie zatrudnienia w Urzędzie; 
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 podania poniesionych przez gminę kosztów związanych z korzystaniem z usług 

telekomunikacyjnych; 

 stanu mienia gminy na koniec 2018 r.; 

 sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok; 

 czy została podjęta uchwała na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych i ogrodzeń oraz o 

wskazanie numeru tej uchwały, daty i miejsca jej publikacji; 

 informacji w zakresie  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 

szczególności określenia kryteriów i oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej; 

 informacji dotyczącej obsługi prawnej jednostki; 

 podania czy gmina posiada aktualną Strategię Rozwoju Miasta. 

 W przypadku 61 wniosków (100 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja 

została udostępniona wnioskodawcy. 

 W sprawozdawanym roku wpłynęło 8 petycji. Uwzględniono 7 petycji. Przedmiotem 

petycji, które uwzględniono, było: 

 dokonanie analizy wydatków ponoszonych na usługi telekomunikacyjne na telefony 

służbowe, czy z wykonanej analizy zasadne będzie w ciągu najbliższego roku 

anektowanie umów w tym obszarze; 

 zwrócenie się w petycji z prośbą o  opublikowanie w BIP wybranych numerów 

służbowych telefonów komórkowych, co przyczyni się do usprawnienia komunikacji 

z Urzędem; 

 dokonania analizy możliwości wdrożenia płatności bezgotówkowych; 

 dokonanie  zmiany przepisów prawa miejscowego dot. bezpłatnych parkingów; 

 likwidacja barier architektonicznych; 

 zaplanowanie postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, którego 

przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem 

dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa, a co za tym idzie zwiększenia udziału 

bardziej ekologicznych paliw. 

 Z kolei przedmiotem petycji, której nie uwzględniono, była prośba o zmianę prawa 

miejscowego, aby we wszystkich szpitalnych sklepikach były takie same ceny, jak w 

zwykłych sklepach.  

W 2019 roku funkcjonowało w gminie 41 organizacji pozarządowych, w tym  5  klubów 

sportowych oraz 17 kół gospodyń wiejskich.  

 W ramach otwartych konkursów w zakresie wspierania rozwoju sportu powierzono 

wykonanie następujących zadań publicznych: 

1. „Wspieranie rozwoju sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Kazimierza 

Wielka” - wybrano ofertę Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego 

„Sparta” w Kazimierzy Wielkiej, na które przekazano kwotę 150 tys. zł. – zadanie 

zostało wykonane. 
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2.  „Rozwój sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka” - 

wybrano ofertę Ludowych Zespołów Sportowych „Jawornik” Gorzków, na który 

przekazano kwotę 35 tys. zł. – zadanie zostało wykonane. 

3. „Wspieranie Rozwoju pływania na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka przez 

Klub Sportowy Pirania” - na realizację tego zadanie przekazano kwotę 10 tys. zł. 

 

 W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

wsparcie w 80% otrzymało zadanie: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej 

pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych w obiekcie oferenta na terenie Gminy Kazimierza 

Wielka”, którą prowadzi Caritas Diecezji Kieleckiej. Na zadanie to przekazano kwotę 60 tys. 

zł. Świetlica ta funkcjonuje przy parafii w Cudzynowicach i jest czynna 5 dni w tygodniu. 

 

 W ramach trybu małych dotacji, powierzono wykonanie następujących zadań: 

 Rehabilitacja kobiet po mastektomii powierzono organizacji Kazimierskie 

Stowarzyszenie „Amazonki” w Kazimierzy Wielkiej, które wsparto kwotą 8 tys. zł. 

 Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle  

i nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Kazimierza Wielka, na którą 

przeznaczono kwotę 7 tys. zł. Zadanie to zostało wykonane przez Fundację 

Gospodarczą św. Brata Alberta w Hospicjum w Busku – Zdroju.  

 

14. PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE 

Teren miasta i gminy Kazimierza Wielka jest terenem rolniczym narażonym na 

występowanie przestępczości pospolitej, głównie przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu oraz 

zagrożenia w ruchu drogowym. 

W 2019 roku na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka stwierdzono 200 przestępstw 

w tym 32 przestępstwa z 7 podstawowych kategorii. 

 W kategorii przestępstw kradzieży z włamaniem w 2019 roku na terenie miasta i 

gminy Kazimierza Wielka wszczęto 6 postępowań przygotowawczych. W 2018r 

odnotowano 8 wszczętych postępowań. 

 W kategorii kradzieży mienia w 2019r odnotowano 4 wszczęte postępowania 

natomiast w 2018r odnotowano 3 wszczęcia. 

 Kradzież pojazdu. Na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka w 2019r odnotowano 

1 kradzież pojazdu. W2018r odnotowano 1 kradzież pojazdu. 

 Rozbój i wymuszenie rozbójnicze. W tej kategorii w 2019 roku nie 

odnotowano wszczętych postępowań. W tej kategorii w 2018 roku również nie 

odnotowano wszczętych postępowań. 

 W kategorii "bójka i pobicie" w 2019r wszczęto 1 postępowanie. W 2018r 

wszczynano 2 postępowania przygotowawcze. 

 Uszkodzenie mienia. W tej kategorii w 2019r wszczęto 8 postępowań. W 2018r 

wszczęto 5 postępowań. 
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 Uszczerbek na zdrowiu. W tej kategorii w 2019r odnotowano 12 wszczętych 

postępowań. W 2018r odnotowano 7 wszczęć. 

Analizując powyższe dane z tak zwanych 7 podstawowych kategorii przestępstw 

najbardziej uciążliwych dla społeczności lokalnych, odnotowano spadek w kategorii 

kradzieży z włamaniem, bójka i pobicie. Odnotowano wzrost w kategorii kradzież mienia, 

kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia, uszczerbek na zdrowiu. W pozostałych kategoriach nie 

odnotowano wzrostu przestępstw. 

 

W roku 2019 Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej realizowała 

zadania wśród których do podstawowych należy zaliczyć ograniczenie ilości wykroczeń 

przeciwko mieniu. 

Analizując ilość wszystkich ujawnionych wykroczeń i dzieląc je na poszczególne 

kategorie, należy wskazać, że ważną dla poczucia bezpieczeństwa społecznego kategorią są 

wykroczenia przeciwko mieniu /kradzież, uszkodzenie mienia/. Na terenie miasta i gminy 

Kazimierza Wielka, zagrożenie tą kategorią wykroczeń jest wysokie, szczególnie w ilości 

kradzieży sklepowych, gdzie wielkopowierzchniowe sklepy samoobsługowe stanowią swoistą 

zachętę do popełniania tych czynów. 

W 2019 roku na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka odnotowano 70 

wykroczeń przeciwko mieniu, z czego w 44 przypadkach była to kradzież mienia, w 

pozostałych 26 przypadkach uszkodzenie mienia. Dla porównania w 2018r na terenie miasta i 

gminy Kazimierza Wielka odnotowano 63 wykroczenia przeciwko mieniu, z czego w 46 

przypadkach była to kradzież mienia, w pozostałych 17 uszkodzenie mienia. 

Podsumowując powyższe stwierdzić należy, że odnotowano wzrost w ilości 

kradzieży mienia jak również w kategorii uszkodzenia mienia. 

 

Jednym z elementów, który ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym jest ujawnianie i zatrzymywanie nietrzeźwych kierujących pojazdami. W roku 

2019 na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka policjanci zatrzymali 44 kierujących 

nietrzeźwych, znajdujących się po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. W tej 

liczbie było 34 kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 10 kierujących rowerami. Dla 

porównania w roku 2018 ujawniono 28 kierujących nietrzeźwych, znajdujących się po użyciu 

alkoholu lub podobnie działającego środka (17 kierujących pojazdami mechanicznymi i 11 

kierujących rowerami). 

Jak wynika z powyższych danych ilość ujawnionych nietrzeźwych kierujących 

wzrosła pomimo zwiększania ilości kontroli drogowych i zwiększonej ilości badań na 

zawartość alkoholu kierujących. 

W 2019 roku odnotowano wzrost ilości zaistniałych wypadków drogowych z 8 w 

2018r do 15 w 2019 roku (zdarzenia drogowe, gdzie osoby doznały obrażeń ciała). Z pośród 

osób uczestniczących w wypadkach drogowych na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka 

w 2019r dwie osoby poniosły śmierć. W 2018 roku żaden uczestnik ruchu drogowego nie 

poniósł śmierci. Wzrost odnotowano w ilości kolizji drogowych (zdarzenia drogowe, gdzie 
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powstały tylko uszkodzenia pojazdów). W 2019r odnotowano 123 zdarzenia, natomiast w 

2018r takich zdarzeń odnotowano 88. 

Najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych w 2019 roku na terenie miasta i gminy 

Kazimierza Wielka było: 

 niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 

 nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 

 niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 

 nieprawidłowe wyprzedzanie 

 nieprawidłowe poruszanie się pieszych po drogach 

 

W 2019r na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka odnotowano 336 

interwencji domowych z czego w 55 przypadkach stwierdzono, że zachodzi zjawisko 

przemocy domowej. Dla porównania w 2018r odnotowano 318 interwencji domowych 

w tym 62 gdzie odnotowano przemoc domową. 

Po sporządzeniu Niebieskiej Karty przez policjantów dokument ten trafia do 

Zespołu Interdyscyplinarnego w skład którego wchodzą przedstawiciel opieki 

społecznej, służby zdrowia, oświaty, komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, Policji oraz innych instytucji pomocowych. W czasie spotkania 

członkowie tego zespołu decydują o podejmowanych czynnościach w zakresie 

pomocy i zapobieżenia dalszej przemocy w rodzinie. 

Porównując dane za rok 2019 i 2018 stwierdzono wzrost ilość interwencji 

domowych przy spadku ilości sporządzonych Niebieskich Kart. Nadmienić należy że 

w roku 2019 w 5 przypadkach przemocy w rodzinie wszczęto i przeprowadzono 

postępowanie przygotowawcze zakończone skierowaniem do sądu aktu oskarżenia za 

znęcanie fizyczne i psychicznie. Natomiast w roku 2018 odnotowano 4 przestępstwa w 

tej kategorii zakończone skierowaniem do sądu aktu oskarżenia. 

W 2019 roku na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka odnotowano 7 

przestępstw narkotykowych. W porównaniu do roku 2018r, na terenie miasta i gminy 

Kazimierza Wielka odnotowano 9 przestępstw narkotykowych. Wskaźnik 

wykrywalności w 2019 roku wyniósł 100 procent. 

 

 

15. EDUKACJA 

 W roku 2019 gmina Kazimierza Wielka była organem prowadzącym 1 przedszkola 

publicznego, 4 szkół podstawowych publicznych  i  2 wygaszanych  gimnazjów publicznych. 

 

Stan organizacji wychowania przedszkolnego. 

 Wychowanie przedszkolne było realizowane w Publicznym Przedszkolu 

Samorządowym w Kazimierzy Wielkiej oraz 9 oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych. 
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 Wychowanie przedszkolne jest  realizowane również Niepublicznym Przedszkolu 

„MOTYLEK” do którego uczęszcza  średnio 92 dzieci oraz w oddziale przedszkolnym  

w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Twórcza Szkoła” w Cudzynowicach prowadzonej 

przez Stowarzyszenie, do której uczęszcza średnio 37 dzieci do oddziału przedszkolnego. 

 

 Stan organizacji wychowania przedszkolnego (przedszkole i oddziały  przedszkolne  

przy szkołach podstawowych). 
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1. Publiczne Przedszkole 

Samorządowe                        

w  Kazimierzy  Wielkiej 

158 7 22,57 10,15 15,57 

12 + 3 

palaczy 

c.o. 

2. Oddziały Przedszkolne  

przy SSP Nr 1                              

w  Kazimierzy Wielkiej 

43 2 21,50 2,00 21,50 

 

- 

3 Oddziały Przedszkolne  

przy  SSP  Nr  3                            

w  Kazimierzy Wielkiej 

43 2 21,50 2,27 18,94 

 

- 

4 Oddziały Przedszkolne  

przy  SSP                                      

w  Kamieńczycach 

19 1 19,00 1,00 19,00 

 

- 

5 Oddziały Przedszkolne  

przy   SSP                                     

w Wielgusie 

76 4 19,00 4,00 19,00 

 

- 

  

Razem 339 16 21,19 19,42 17,46 

12 + 3 

palaczy 

c.o. 

 

 

Stan organizacji szkół podstawowych w 2019 roku 

 

           W wyniku wprowadzonej reformy oświaty ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.) z dniem  

1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe zostały przekształcone  

w ośmioletnie szkoły podstawowe. 

 

  Wyszczególnienie 

Liczba 

oddzia

łów 

Liczba 

uczniów 

w tym 

I II III IV V VI VII VIII 

1. Samorządowa Szkoła 

Podstawowa  Nr 1               

w Kazimierzy Wielkiej 

19 406 43 47 14 73 89 49 59 32 
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2. Samorządowa Szkoła 

Podstawowa  Nr 3                

w Kazimierzy Wielkiej 

16 294 33 32 17 44 59 30 40 39 

3. Samorządowa Szkoła 

Podstawowa  w Wielgusie 
12 206 34 25 23 20 30 20 24 30 

5. Samorządowa Szkoła 

Podstawowa                         

w Kamieńczycach 

8 97 13 9 9 15 16 14 9 12 

  Razem 55 1003 123 113 63 152 194 113 132 113 

 

  

           Spełnianie obowiązku szkolnego następuje również w Niepublicznej Szkole 

Podstawowej „Twórcza Szkoła” w Cudzynowicach, gdzie uczęszcza 87 uczniów.  

 

Wskaźniki szkół podstawowych  w roku szkolnym 2018/2019. 

 

Lp. Nazwa jednostki Średnia liczba 

uczniów  na 

oddział 

Średnia liczba 

uczniów na etat 

nauczycielski 

Średnia liczba uczniów 

na etat adm.  i obsługi 

1. Samorządowa Szkoła 

Podstawowa Nr 1                 w 

Kazimierzy Wielkiej 

21,37 11,92 

28,62  

2. Samorządowa Szkoła 

Podstawowa Nr 3                       

w Kazimierzy Wielkiej 

18,38 11,26 

29,70  

3 

 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w Wielgusie 
17,67 8,63 

39,02 

5 Samorządowa Szkoła 

Podstawowa                          w 

Kamieńczycach 

12,13 8,49 

35,00 

 Razem - średnia 18,27 10,46 32,72 

  

 

 Wprowadzenie reformy oświaty ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.) 

spowodowała, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe gimnazja stopniowo są 

wygaszane.  Proces wygaszania gimnazjów rozpoczął się w roku szkolnym 2017/2018   

likwidując klasę I, a w latach następnych zlikwidowane zostaną kolejne klasy 

dotychczasowych gimnazjów. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. zgodnie w/w ustawą gimnazja 

kończą swoja działalność.  
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Stan organizacji wygaszających gimnazjów  od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 r. 

  Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym 

I II III 

1. Publiczne Gimnazjum Samorządowe                          

w Kazimierzy Wielkiej 
5 114 -  - 114 

2. Publiczne Gimnazjum Samorządowe                          

w Wielgusie 
1 22 - - 22 

  Razem 6 136 - - 136 

     

 Sieć przedszkoli, szkół podstawowych  i gimnazjów w gminie Kazimierza Wielka 

(łącznie z niepubliczną Szkołą w Cudzynowicach)  zabezpieczała w pełni aktualne potrzeby 

mieszkańców. 

 

Kadra nauczycielska i administracyjno – obsługowa zatrudniona 2019 r. w przedszkolu  

i szkołach podstawowych 

 

         W roku 2019 w kazimierskich przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjach 

prowadzonych przez gminę  pracowało na 136,22 etatach nauczycielskich oraz 61,00 etatów 

pracowników administracji  i obsługi, w tym 6 pracowników sezonowych.   

 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. Przedszkole  w Kazimierzy 

Wielkiej 

28,16          

w tym 3 

sezon. 

29                      

w tym 3 

sezon. 

10,16 11 

18,00              

w tym 3 

sezon. 

18 w tym 3 

sezon. 

Razem 

28,16                

w tym 3 

sezon. 

29 w 

tym 3 

sezon. 

10,16 11 

18,00             

w tym 3 

sezon. 

18 w tym 3 

sezon. 

2. SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej 51,05       

w tym 

3sezon 

     53           

w tym 3 

sezon 

36,05 38 

15,00            

w tym 3 

sezon 

15               

w tym 3 

sezon 

3. SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej 40,38 42 28,38 30 12,00 12 

4. SSP w Wielgusie z oddziałami 

gimnazjalnymi 
39,43 40 30,43  31 9,00 9 

6. SSP  w Kamieńczycach 15,43 16 12,43 13 3,00 3 

Razem 146,29     151        107,29 112 39,00                 39                
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w tym 3 

sezon 

w tym 3  

sezon 

w tym 3 

sezon. 

w tym 3 

sezon. 

7. PGS  w  Kazimierzy W. 22,77 23 18,77 19 4,00 4 

Razem 22,77 23 18,77 19 4,00 4 

                               Ogółem 197,22         

w tym 6 

sezon 

203        

w tym 6 

sezon 

136,22 142 

61,00            

w tym 6 

sezon 

61               

w tym 6   

sezon 

 

 Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego legitymowało się 129 nauczycieli 

tj. ponad 90 % spośród ogółu zatrudnionych. 

       Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła   

w miarę dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. Dominują 

nauczyciele ze stażem pracy w przedziale od 19 do 29 lat. Przy nauczycielach z dużym 

dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą jakość pracy. 

 

Poziom nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

 

 Szkoły podstawowe 

 Absolwenci szkół podstawowych egzamin ósmoklasisty zdawali  z języka polskiego, 

matematyki  i języka obcego nowożytnego – naszych szkołach uczniowie zdawali egzamin z 

języka angielskiego. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że 

każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  

 Rezultaty egzaminu ósmoklasisty przedstawione są w formie procentów i na skali 

centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. 

Wynik centylowy określa odsetek liczby ósmoklasistów, którzy uzyskali z danego przedmioty 

wynik taki sam lub niższy niż zdający. 

 

 W roku szkolnym 2018/2019 egzaminu ósmoklasisty składał się: 

Język polski 

 Arkusz standardowy zawierał 22 zadania. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań 

można było uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym 15 punktów (30%) za rozwiązanie 

zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz i na dobieranie) oraz 35 punktów 

(70%) za rozwiązanie zadań otwartych. Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część 

zawierała 21 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu.  

Zadania otwarte w tej części arkusza sprawdzały m.in. umiejętność wyrażania opinii na dany 

temat, interpretacji tekstu kultury – plakatu i napisania zaproszenia oraz znajomość treści i 

problematyki wybranych lektur obowiązkowych. W drugiej części arkusza uczeń wybierał 

jeden z dwóch tematów wypracowania: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym – 

rozprawkę albo wypowiedź o charakterze twórczym – opowiadanie. 
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Matematyka 

 Arkusz standardowy zawierał 21 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań 

można było uzyskać maksymalnie 30 punktów, w tym 15 punktów (50%) za rozwiązanie 

zadań zamkniętych oraz 15 punktów (50%) za rozwiązanie zadań otwartych. Wśród zadań 

zamkniętych większość stanowiły zadania wyboru wielokrotnego, w których należało wybrać 

jedną z podanych odpowiedzi, w trzech zadaniach typu prawda-fałsz − ocenić prawdziwość 

zdań, a w jednym − wskazać poprawne uzupełnienia dwóch zdań. Zadania otwarte wymagały 

od ósmoklasistów uważnej analizy treści i występujących w nich elementów graficznych, 

zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi.   

 

Język obcy nowożytny  

 Arkusz standardowy zawierał 51 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne 

rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym 36 

punktów (60%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, na dobieranie) 

oraz 24 punkty (40%) za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte wymagały od 

ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi 

na pytania) oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego (np. e-maila). 

 Wyniki uzyskane na tym egzaminie nie wpłyną na ukończenie szkoły, będą natomiast 

stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

 

Wyniki z egzaminu ośmioklasistów % punktów na zakończenie roku szkolnego 

2018/2019  r. 

Lp. Szkoła Liczba 

zdających 

Język polski Matematyka Język angielski 

 Kraj - 63 45 59 

 Województwo 

świętokrzyskie 
- 63 44 57 

 Powiat kazimierski - 63 40 51 

 Gmina  

Kazimierza Wielka 
- 62 38 53 

1. SSP Nr 1                             

w Kazimierzy Wielkiej 
32 62 36 51 

2. SSP Nr 3                                 

w Kazimierzy Wielkiej 
39 59 32 55 

3. SSP w Wielgusie 26 66 44 54 

4. SSP w Kamieńczycach 12 69 56 50 

 

Z powyższej tabeli wynika, że: 

 

1) z języka polskiego najlepszy wynik osiągnęła Samorządowa Szkoła Podstawowa                                    

w Kamieńczycach – powyżej średniej krajowej (69 %)  a najniższy wynik Samorządowa 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej (59%), 
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2) z matematyki najlepszy wynik osiągnęła również Samorządowa Szkoła Podstawowa                                    

w Kamieńczycach – powyżej średniej krajowej (56 %)  a najniższy wynik Samorządowa 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej (32%), 

3) z języka angielskiego najlepszy wynik osiągnęła Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3                      

w Kazimierzy Wielkiej (55%), który jest jednak niższy od średniej krajowej, najniższy wynik 

osiągnęła Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kamieńczycach. 

 
 
Promocja uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019. 

 

 

Lp 

 

Szkoła podstawowa 

Świadectwo                      

z wyróżnieniem 

Egzaminy 

poprawkowe 

Niepromowani 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

1. SSP Nr 1 w Kazimierzy 

Wielkiej 

76 33,2 3 1,3 - - 

2. SSP Nr 3 w Kazimierzy 

Wielkiej 

69 42,0 - - 1 0,6 

3. SSP w Wielgusie 20 18,2 9 8,1 1 0,9 

4. SSP w Kamieńczycach 10 19,6 - - - - 

 Razem 175 31,6 12 2,2 2 0,4 

 

 

Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych                             

i logopedycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019. 

 
 

Lp 

 

Szkoła podstawowa 

Zajęcia 

wyrów- 

nawcze 

Zajęcia 

rewalida

-cyjne 

Zajęcia 

korekcyjn

o-

kompensa

cyjne  

Indyw. tok 

nauczania 

Nauczanie 

indywidualne 

1. SSP Nr 1 w Kazimierzy 

Wielkiej 

7 6 4 - 1 

2. SSP Nr 3 w Kazimierzy 

Wielkiej 

16 8 3 - 8 

3. SSP w Wielgusie 28 8 - - 2 

4. SSP w Kamieńczycach 2 2 - - - 

 Razem 53 24 7 - 11 

          

 

 Szkoły na bieżąco współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w 

Kazimierzy Wielkiej, ponieważ wielu uczniów posiada opinie i orzeczenia o dostosowaniu 

warunków pracy z tymi uczniami wydane przez w/w instytucję . Stosowanie się do zaleceń 

wynikających z tych dokumentów pozwala na osiąganie dobrych wyników również z 

uczniami, którzy mają problemy w nauce. W trakcie realizacji wymienionych zajęć 

nauczyciele dostosowują treści programowe i wymagania do ich możliwości 

psychofizycznych zgodnie z zaleceniami w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, które służą korygowaniu, kompensowaniu braków psychofizycznych. 
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Frekwencja w szkołach podstawowych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania w roku 

szkolnym 2018/2019. 

 

 

 

Lp 

 

 

Szkoła podstawowa 

 

Frekwencja 

(w procentach) 

Nieodpowiednie lub naganna roczna 

klasyfikacyjna ocena zachowania 

Liczba uczniów 

 

% 

uczniów 

1. SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej 95,0 - - 

2. SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej 90,0 2 0,7 

3. SSP w Wielgusie 95,0 - - 

4. SSP w Kamieńczycach 94,0 - - 

 Razem średnio – 93,5 2 0,2 

 

 Najniższą frekwencje odnotowano w  Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w 

Kazimierzy Wielkiej w związku z uczęszczaniem do tej szkoły uczniów ze szkół specjalnych, 

niemiej jednak frekwencja uczniów w szkołach jest  wysoka, nie występują  wagary ani 

nagminne opuszczanie zajęć. Wszystkie nieobecności są usprawiedliwione przez rodziców 

bądź prawnych opiekunów. 

 

     Gimnazja   

           Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjach 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.  

 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmował: 

a) w części pierwszej – humanistycznej  

– wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego  

oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 

b) w części drugiej – matematyczno - przyrodniczej  

– wiadomości i umiejętności z zakresu  matematyki  

oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii 

c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. 

 

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w % punktów na koniec  roku szkolnym 2018/2019. 

 

Lp. Szkoła Liczba 

zdających 

Część humanistyczna Część matematyczno-

przyrodnicza 

   historia i wos język polski matematyka przedmioty 

przyrodnicze 

 Kraj - 59 63 43 49 
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 Województwo 

świętokrzyskie 
- 

 

58 

 

63 

 

42 

 

49 

 Powiat kazimierski - 59 64 43 50 

 Gmina  

Kazimierza Wielka 
- 58 66 42 48 

1. Gimnazjum                                   

w   Kazimierzy 

Wielkiej 

113 59 67 44 49 

2. Gimnazjum                        

w Wielgusie 
17 55 60 31 42 

 

        W kazimierskich gimnazjach uczniowie zdawali również egzamin z języka angielskiego 

na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języka niemieckiego na poziomie 

podstawowym.  

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z części językowej. 

 

Lp. Szkoła   Część językowa - średni wynik 

   J. angielski  J. niemiecki 

  Liczba 

zdających 

Poziom 

podstawowy 

Poziom 

rozszerzony 

Liczba 

zdających 

Poziom 

podstawowy 

 Kraj - 68 53 - 51 

 Województwo 

świętokrzyskie 

- 66 50 - 49 

 Powiat kazimierski - 65 46 - 34 

 Gmina   Kazimierza 

Wielka 

- 63 46 - 34 

1. Gimnazjum                        

w   Kazimierzy 

Wielkiej 

110 63 46 3 34 

2. Gimnazjum                       

w Wielgusie 

13 63 44 4 34 

 

Promocja uczniów w gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019. 

 
 

Lp 

 

Szkoła podstawowa 

Świadectwo                      

z wyróżnieniem 

Egzaminy 

poprawkowe 

Niepromowani 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

1. Gimnazjum                                   

w   Kazimierzy Wielkiej 

37 32,5 - - - - 

2. Gimnazjum                        

w Wielgusie 

4 18,8  - - 1 4,5 

 Razem 41 29,7  - - 1 0,7 

 

Frekwencja w gimnazjach i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania  w roku szkolnym 

2018/2019. 
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Lp 

 

 

Szkoła podstawowa 

 

Frekwencja 

(w procentach) 

Nieodpowiednie lub naganna roczna 

klasyfikacyjna ocena zachowania 

Liczba uczniów 

 

% 

uczniów 

1. Gimnazjum                                   

w   Kazimierzy Wielkiej 

84,3 4 3,5 

2. Gimnazjum                        

w Wielgusie 

82,6  - - 

 Razem 83,45 4  2,9 

 

 

Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. 

 

      W roku  2019 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-VIII szkół podstawowych oraz uczniów 

wygaszanych gimnazjów. 

 

Dowożenie uczniów do szkół    

 

Lp. Szkoła Liczba uczniów dowożonych 

1 SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej 117 

2 SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej 16                       

3 SSP w Kamieńczycach 55 

4 ZSS w Wielgusie 243 

5 PGS w Kazimierzy Wielkiej 51 

 Ogółem 482 

Dowozem objętych jest 36,52 % uczniów. 

 

Ponadto 2 uczniów niepełnosprawnych dowożonych było do: 

1) Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego prowadzonego 

przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Koło w Miechowie – 

1 uczeń, 

2) Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Krakowie – 1 uczeń  – rodzice w 

swoim zakresie dowożą z refundacją kosztów przejazdu. 

 

 Zgodnie z dyspozycją art. 70   ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu 

zadań oświatowych 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 Kazimierza Wielka. 

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było  w kwocie 528 zł. 

na członka rodziny. Stypendia szkolne przyznawane były w kwocie od 160 zł do 230 zł. 

miesięcznie. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody 
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Świętokrzyskiego w kwocie 191 612 zł. oraz dołożono z budżetu gminy udział własny w 

kwocie 21 848 zł., by można było uruchomić przyznaną dotacje celową zgodnie z ustawą  o 

finansach publicznych. Łącznie wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na kwotę 213 460 zł.  

Stypendia przyznawane są na podstawie Regulaminu przyjętego przez Radę Miejską w 

sprawie udzielania pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym. Łącznie przyznano 

uczniom 239 stypendiów  za  2019 r.   

 

 Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu 

podręczników dla uczniów z niepełnosprawnością i upośledzeniem  w ramach rządowego 

programu ”Wyprawka szkolna”.   

 Z tej formy pomocy skorzystało 37 uczniów. Wyprawka szkolna uwzględniała  

uczniów niepełnosprawnych  w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe w kwocie 11 150 zł. 

od Wojewody Świętokrzyskiego. 

 Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie gminy Kazimierza Wielka rozpatrywano zgodnie  

z dyspozycją art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe  wnioski 

pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli 

przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie 

kwalifikacji zawodowych.  

 

 

  Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów pracodawcom za 2019 r. 

 

Liczba pracodawców którzy 

otrzymali dofinansowanie 

Liczba młodocianych którzy 

ukończyli naukę zawodu: 

Kwota jaką w 2019 r. wypłacono 

pracodawcom w ramach 

dofinansowania ogółem 

w tym w cyklu 

kształcenia
:
 

24 

mies. 
36 mies. 

16 14 - 14 110 143,08 zł 

 

 

 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 

 

http://www.nowytarg.pl/#sdfootnote3sym
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 Wydatki Gminy Kazimierza Wielka na oświatę w 2019 r. wynosiły łącznie 

18 363 318,00 zł. ( nie licząc wydatków inwestycyjnych i programów unijnych), z czego 

10 535 513,00 zł. pokryte zostało z subwencji oświatowej, 460 184,00 zł. z dotacji na 

wychowanie przedszkolne oraz 411 685,00 zł. z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na 

realizację zakupu podręczników szkolnych dla uczniów oraz wypłatę stypendiów szkolnych o 

charakterze socjalnym, aktywna tablica i rozwój czytelnictwa. Łącznie subwencje i dotacje 

wynosiły 11 407 382,00 zł. i stanowiły 64,11% łącznych wydatków oświatowych.  

 W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne szkoły kształtowały się 

następująco: 

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej – koszt utrzymania 

3 999 640,00 zł. – koszt kształcenia 1 ucznia 8 830 zł, 

2. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej – koszt utrzymania 

3 374 646,00 zł. – koszt kształcenia 1 ucznia 10 257 zł,  

2. Samorządowa Szkoła Podstawowa z oddziałem gimnazjalnym w Wielgusie – koszt 

utrzymania 3 604 987,00 zł. – koszt kształcenia 1 ucznia 11 705 zł, 

3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kamieńczycach – koszt utrzymania  

1 255 993,00 zł. – koszt kształcenia 1 ucznia 11 017 zł, 

4. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej– koszt utrzymania  

1 547 866,00  zł.  – koszt kształcenia 1 wychowanka  10 606 zł. 

 

 

16. BIBLIOTEKI   

 W gminie w 2019 roku funkcjonowały 2 biblioteki (Miejsko-Gminna i Powiatowa 

Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej oraz Filia dla Dzieci i 

Młodzieży M-GiPBP w Kazimierzy Wielkiej). Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

dostosowano budynek biblioteki, znajdujący się przy ul. Kolejowej 17 pod względem wejścia 

oraz poruszania się po budynku obydwu bibliotek. Osoby niepełnosprawne mogą z biblioteki 

wypożyczać Czytak, a w pracowni komputerowej skorzystać  oprogramowania do nauki 

sterowania wzrokiem, z klawiatury z ramką oraz ze specjalistycznej myszy BIGtrack.  

 Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2019 r. to: 40460 jednostek inwentarzowych, z 

czego książki to 39807 woluminów, natomiast zbiory specjalne – 653 jednostki. W 

przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 2,5 . Biblioteki w swych 

zbiorach posiadają również gry planszowe, stan na dzień 31 stycznia 2019 roku to 280 gier. 

Na zakup zbiorów w 2019 roku wydano 29124,07 zł,  z czego z dotacji Gminy 14865,11. zł, 

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) 11525,00 zł. a 2733,96 zł. 

z innych źródeł tj. w ramach innych programów MKiDN. Łącznie przybyło  w 2019 roku 

1946 jednostek inwentarzowych, w tym 1590 z zakupu (892 książki kupiono dla dzieci i 

młodzieży poniżej 15 roku życia). W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o 

nowości wydawnicze, literaturę polską, książki dla dzieci i młodzieży, fantastykę i literaturę 

obyczajową. 
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 Na koniec 2019 roku aktywnie z biblioteki korzystało 2644 osoby (1425 - Miejsko-

Gminna  i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej oraz 

1219 - Filia dla Dzieci i Młodzieży M-GiPBP w Kazimierzy Wielkiej). Obecnie wskaźnik 

czytelnictwa w Gminie Kazimierza Wielka wynosi 16,34 % czytelników na 100 

mieszkańców. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 53528 

czytelników, którzy wypożyczyli łącznie z 62494 woluminy (wzrost o 7904 woluminy).  

Biblioteka jest członkiem świętokrzyskiego konsorcjum bibliotek publicznych, w ramach 

którego wykupuje dostęp do platformy Ibuk Libra i bezpłatnie udostępnia czytelnikom kody 

dostępu do 3440 książek elektronicznych. W tej formie udostępniono w 2019 roku 1251 

książek. 

 Biblioteka zatrudnia 8 pracowników na 7 etatach, w tym dyrektor, zastępca dyrektora, 

4 pracowników merytorycznych oraz główną księgową i pracownika gospodarczego. W ciągu 

roku struktura zatrudnienia nie zmieniła się. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 19 komputerów, w tym 19 z komputerów z 

dostępem do szerokopasmowego Internetu oraz 8 tabletów. Pracownia komputerowa 

prowadzi cykliczne zajęcia w ramach Lokalnego Klubu Kodowania (4 grupy dzieci) z 

wykorzystaniem robotów Dash, Dot, Photon (darowizna w ramach projektu Fundacji 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Kodowanie w bibliotece”) oraz Ozobot. Biblioteka 

zapewnia czytelnikom dostęp do katalogu on-line oraz możliwość zdalnego (internetowego) 

składania zamówień. Czytelnicy biblioteki mają możliwość elektronicznego (e-mail) 

powiadamiania o terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów. Biblioteka posiada stronę 

internetową i konta w mediach społecznościowych: na Facebooku, Instagramie  

i Twitterze. Najważniejszą inicjatywą dotyczącą kompetencji cyfrowych mieszkańców była 

realizacja przez bibliotekę projektu „E-mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. W 

ramach cyklu szkoleń 584 mieszkańców gminy Kazimierza Wielka uczestniczyło średnio w 

14 godzinach szkoleniowych. Koordynatorem projektu w gminie Kazimierza Wielka była 

dyrektor biblioteki, a 2 spośród 4 trenerów byli pracownicy biblioteki. W trakcie trwania 

projektu powstał 3-letni planu szkoleń. Szkolenia zakończono w styczniu 2019 roku. 

 

 W 2019 roku biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia, mające na 

celu promocję czytelnictwa:  

 Reyada 2018 – święto patrona biblioteki: 

o Konkursy: REYoWY Super Czytelnik, Podstawówka daje przykład, Reyowa 

Gra Biblioteczna 

o Akcja „Niemowlakowi się czyta!!!! 

o Spotkania autorskie z: Agatą Kołakowską, Wojciechem Cesarzem, Maciejem 

Hawrylakiem, Andrzejem Pasławskim  

o Otwarcie Punktu bibliotecznego w Publicznym Przedszkolu Samorządowym 

„Parkowe skrzaty” 

o B:ajeczne poranki w przedszkolach 
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o Gala Jubileuszowa czyli podsumowanie działalności biblioteki, wręczenia 

nagród w konkursach Mikołajem Rejem 

 Bibliokulturka 2.0 (w tym: teatrzyki, spotkania autorskie, zajęcia dla dzieci podczas 

wakacji, Światowy Dzień Misia Pluszowego oraz Mikołajki),   

 9 Kazimierski Miesiąc Czytania Dzieciom, 

 Rajd rowerowy Odjazdowy bibliotekarz 2019: 100 uczestników na 100-lecie 

Niepodległości. Edycja 2, 

 Dyskusyjny Klub Książki, 

 Płatne zajęcia z nauki czytania metodą sylabową oraz języka angielskiego, 

 Grupy zabawowe – REYOWE SMYKI (zajęcia dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat) i 

REYOWE STARSZAKI (zajęcia dla dzieci od 4 roku życia). 

 

 W wydarzeniach promujących czytelnictwo wzięło udział 7140 mieszkańców. W 2019 

roku nasza biblioteka obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia. W związku z tym 

zorganizowano szereg wydarzeń kulturalnych na które pozyskaliśmy różne dotacje i granty. 

Budżet biblioteki w 2019 roku: 

 423 000,00 zł. – dotacja organizatora w tym 13 037,27 zł. jako wkład własny do 

projektów 

 56 290,00 zł. – projekty własne: nauka czytania metodą sylabową oraz nauka języka 

angielskiego, wpłaty od rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia 

 37 000,00 zł.  – dotacja Powiatu Kazimierskiego 

 34 000,00 zł. granty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

programu „Partnerstwo dla książki”: 

o 14000,00 z.ł - Reyada 2019…  

o 10000,00 zł. - BIBLIOKULTURKA 2.0 

o 10000,00 zł. - Wsparcie Reyowych grup zabawowych 

 11 525,00 zł. - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

 8 000,00 zł. - Narodowe Centrum Kultury Kultura Interwencje 2019 – „Aktywna 70-

tka” 

 6 600,00 zł. - Fundacja PZU „70 lat minęło jak jeden dzień” 

 5 000,00 zł. - Fundacja TESCO Decydujesz, pomagamy „Wakacje w bibliotece” 

 

17. DOMY KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE 

 W gminie Kazimierza Wielka w 2019 roku funkcjonował Kazimierski Ośrodek 

Kultury, w skład którego wchodziły świetlice wiejskie w sołectwach: Boronice, Broniszów, 

Gabułtów, Chruszczyna Mała, Hołdowiec, Kazimierza Mała, Skorczów, Stradlice, Wielgus, 

Dom Ludowy w Wojciechowie. 
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 W 2019 roku Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej zorganizował 

następujące imprezy i wydarzenia kulturalne:  

 

I – IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ KAZIMIERSKI OŚRODEK KULTURY 

Data  Nazwa imprezy Wykonawcy programu artystycznego  

koncertu/spektaklu/konkursu/turnieju 

przeglądu/spotkania itp. 

13.01.2019 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy - Koncert z „serduszkiem” 

 

Zbiórka pieniężna pod hasłem 

"Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy 

dla dzieci małych i bez focha”. 

Utworzony w Kazimierskim Ośrodku 

Kultury Sztab Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, w którym 

zarejestrowanych było 102 wolontariuszy, 

zebrał 45 342,57 zł. 

Dzieci z Publicznego Przedszkola 

Samorządowego „Parkowe Skrzaty” i 

Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w 

Kazimierzy Wielkiej, uczniowie 

Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 

3 w Kazimierzy Wielkiej, Samorządowej 

Szkoły Podstawowej  

w Kamieńczycach i Wielgusie, Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi 

„Szkoła Twórcza” w Cudzynowicach, 

podopieczni Zespołu Placówek Szkolno - 

Wychowawczo - Rewalidacyjnych  

w Cudzynowicach, uczniowie 

Niepublicznego Technikum Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy 

Wielkiej, Zespołu Szkół Zawodowych w 

Odonowie, artyści  

z Kazimierskiego Ośrodka Kultury: solistki  

z kółka muzycznego, grupa teatralna 

„APROPO” i zespół „Kazimierscy 

Seniorzy” z Klubu Seniora, dzieci ze Szkoły 

Tańca „STEP” 

oraz ze Studia Baletowego „Motyl”  

od 14.01 

do 27.01 

2019 r. 

Nieobozowa Akcja Zimowa – spotkania w 

harcówce, zajęcia świetlicowe, rajdy, 

spacery, biwaki z noclegiem dla zastępów 

starszych i młodszych. „Ptaki w mieście 

zimą” - spotkanie z ornitologiem 

Harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP„Żywioły”, 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku 

Kultury 

26.01.2019 XVI Kostiumowy Bal Karnawałowy  

dla dzieci pn. „Postaw na rodzinę” 

w Kazimierskim Ośrodku Sportowym 

- Animatorzy zabawy - pracownica 

Kazimierskiego Ośrodka Kultury 

- harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP „Żywioły”, 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku 

Kultury 

- pokaz akrobatyczny na trapezie i szarfach 

- bezpłatna zjeżdżalnia, trampolina i wata 

cukrowa 

02.02.2019 Akcja zimowego obrączkowania dziko 

występujących ptaków na obrzeżach doliny 

rzeki Nidzicy, przeprowadzona   

w ramach obchodów Międzynarodowego 

Dnia Mokradeł  

- Harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP„Żywioły”, 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku 

Kultury 

- ornitolog, licencjonowany obrączkarz 

14.02.2019 Zbiórka w Zespole Placówek Szkolno-

Wychowawczo - Rewalidacyjnych  

Harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP „Żywioły”, 
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w Cudzynowicach z Drużyną Nieprzetartego 

Szlaku 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku 

Kultury 

22.02.2019 „Dzień Myśli Braterskiej” - uroczysta 

zbiórka, spotkanie z harcerzami z innych 

drużyn, działających na terenie powiatu 

kazimierskiego 

Harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP „Żywioły”, 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku 

Kultury 

22.02.2019 „IV Gminny Turniej Sudoku” Uczniowie szkół podstawowych: nr 1 i nr 3  

w Kazimierzy Wielkiej, w Kamieńczycach, 

Wielgusie, oraz Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Przedszkolnymi „Szkoła 

Twórcza” w Cudzynowicach 

8.03.2019 

9.03.2019 

Biwak z okazji „Dnia Kobiet” Harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP „Żywioły”, 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku 

Kultury 

09.03.2019 Koncert z okazji „Dnia Kobiet”  

pn. „Moje jedyne marzenie” 

Artyści z Kazimierskiego Ośrodka Kultury: 

wokalistki z zespołu „Na ostatnią chwilę”, 

grupa teatralna „Apropo”, zespół 

„Kazimierscy Seniorzy” z Klubu Seniora, 

zespół wokalny „Gabułtowianki”, 

minirecital operowy sopranistki oraz zespół 

muzyczny „Recpect” 

14.03.2019 Zbiórka w Zespole Placówek Szkolno -

Wychowawczo - Rewalidacyjnych  

w Cudzynowicach z Drużyną Nieprzetartego 

Szlaku 

Harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP „Żywioły”, 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku 

Kultury 

05.04.2019 Obchody 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej - 

program artystyczny 

pt. „W obliczu Katynia” 

- Program artystyczny w wykonaniu 

uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w 

Cudzynowicach  

- Wartę Honorową przy Dębie Pamięci por. 

Leona Postawki pełnili harcerze z 28. 

Buskiej Drużyny Wielopoziomowej ZHP 

„Żywioły”, działającej przy Kazimierskim 

Ośrodku Kultury 

26.04.2018 Obchody „Dnia Ziemi" - spektakl   

pt. „Kochajmy nasz świat”, dla uczniów 

gminnych szkół podstawowych  

Uczniowie Samorządowej Szkoły 

Podstawowej im Ks. Władysława Latosa w 

Kamieńczycach  

 

03.05.2019 Obchody 228. Rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja  

- Oprawa muzyczna mszy św. - Orkiestra 

Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Zięblicach 

- „Witaj majowa jutrzenko” -  wspólne 

śpiewanie pieśni w kościele pw. 

Podwyższenia Krzyża Świętego 

poprowadziły solistki z kółka muzycznego z 

Kazimierskiego Ośrodka Kultury 

- wartę honorową przy pomniku Tadeusza 

Kościuszki pełnili harcerze z 28. Buskiej 

Drużyny Wielopoziomowej ZHP „Żywioły”, 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku 

Kultury 

16.06.2019 III Wędkarki Piknik Rodzinny z okazji „Dnia Konkursy dla dzieci prowadzili harcerze 
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Dziecka” nad zbiornikiem retencyjnym w 

Kazimierzy Wielkiej 

z 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej  

ZHP „Żywioły”, działającej przy 

Kazimierskim Ośrodku Kultury. 

Kazimierski Ośrodek Kultury zapewnił 

dzieciom atrakcje: bezpłatną zjeżdżalnię, 

watę cukrową i popcorn 

22.06.2019 Zakończenie roku harcerskiego. Wręczenie 

harcerzom awansów  

na stopień sprawności. 

Harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP „Żywioły”, 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku 

Kultury 

22.06.2019  „Wianki Świętojańskie” nad zbiornikiem 

retencyjnym w Kazimierzy Wielkiej 

Seniorzy z Klubu Seniora, działającego  

w Kazimierskim Ośrodku Kultury 

24.06.2019 Wyjazd harcerzy i harcerek na obóz  

do Woli Michowej 

Harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP „Żywioły”, 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku 

Kultury 

24.06.2019 Rozpoczęcie „Nieobozowej Akcji Letniej” przez harcerzy z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP „Żywioły”, działającej przy Kazimierskim Ośrodku Kultury 

20.07.2019

31.08.2019 

Wystawa fotograficzna pt. "Pałac Lacon - 

początki XX wieku" 

Zdjęcia z albumu rodzinnego pp. 

Tołłoczków.  

20.07.2019 „XIII Międzynarodowe Dni Kazimierzy 

Wielkiej” w roku Jubileuszu 60. lecia 

nadania Kazimierzy Wielkiej praw 

miejskich.  

Festyn rodzinny na stadionie MLKS „Sparta” 

pn.”Odleć z nami,  

nie z narkotykami”. 

- Zespoły amatorskie: Zespół Pieśni i Tańca 

„Skarżysko” oraz zespół „Perły z Lamusa”  

ze Skarżyskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, działające przy tamtejszym 

Miejskim Centrum Kultury, zespół 

„Kazimierscy Seniorzy” z Klubu Seniora i 

zespół wokalny folklorystyczno - ludowy 

„Gabułtowianki” z Kazimierskiego Ośrodka 

Kultury, zespół dziecięcy „Wesołe Hudaki” 

z Buczacza na Ukrainie 

- zespoły profesjonalne: "ABBA Cover 

Show", "Power Play", „Baciary” oraz zespół 

„Balans” 

25.08.2019  Gminno - Powiatowe Dożynki  

na stadionie  MLKS „Sparta”  

w Kazimierzy Wielkiej 

- Zespół wokalny "Gabułtowianki"  

  z Kazimierskiego Ośrodka Kultury 

- zespół „Tu i Teraz” z Bejsc 

- kapela góralska „Ondraszki” 

- zespół muzyczny „Respect” 

10.09.2019 Start roku harcerskiego – ognisko nad 

zbiornikiem retencyjnym w Kazimierzy 

Wielkiej 

Harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP „Żywioły”, 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku 

Kultury  

oraz drużyny z Opatowca, Bejsc, Czarnocina  

i Cudzynowic 

04 – 05.10. 

2019 

Biwak z wędrownikami i harcerzami 

starszymi w harcówce 

Harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP „Żywioły”, 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku 

Kultury  

11 – 12.10. 

2019 

Biwak z harcerzami i zuchami  

w harcówce 

Harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP „Żywioły”, 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku 

Kultury  
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26.10.2019 „Pamiętamy” - zapalenie zniczy  

na grobach żołnierzy na cmentarzu  

w Kazimierzy Wielkiej 

Harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP „Żywioły”, 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku 

Kultury  

11.11.2019 Obchody 101. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę – wspólne 

śpiewanie pieśni patriotycznych 

- Oprawa muzyczna mszy św. - Orkiestra 

Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Zięblicach 

- harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP „Żywioły” 

przygotowali liturgię podczas mszy świętej, 

poprowadzili wspólne śpiewanie pieśni 

patriotycznych w kościele pw. Miłosierdzia 

Bożego oraz zaciągnęli wartę honorową pod 

tablicą pamiątkową poświęconą Papieżowi 

przed budynkiem SSP nr 3 oraz pod 

pomnikiem Wincentego Witosa i przy 

pomniku Tadeusza Kościuszki 

17.11.2019 Wielki Test Wiedzy o Kazimierzy Wielkiej 

w Jubileusz 60. lecia nadania praw miejskich 

Kazimierzy Wielkiej 

- Uczniowie szkół podstawowych  

w Kamieńczycach, w Wielgusie, dzieci z SP  

z Oddziałami Przedszkolnymi „Szkoła 

Twórcza” w Cudzynowicach oraz z 

kazimierskiej „jedynki” i „trójki” 

- uczniowie szkół średnich: Zespół Szkół 

Rolniczych w Cudzynowicach, Liceum 

Ogólnokształcące i Niepubliczne Technikum 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego  

w Kazimierzy Wielkiej 

- panie z Koła Gospodyń Wiejskich  

w Zagórzycach 

- pracownicy Urzędu Miasta i Gminy  

w Kazimierzy Wielkiej 

- mieszkańcy gminy Kazimierza Wielka 

28.11.2019 „Spotkanie andrzejkowe” seniorów Seniorzy z Klubu Seniora w Kazimierskim 

Ośrodku Kultury 

06 - 07.12. 

2019 

„Biwak mikołajkowy” Harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP „Żywioły”, 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku 

Kultury  

09.12.2019 Konkurs recytatorski w ramach  

„XVI Przeglądu Twórczości Jacka 

Kaczmarskiego” 

Uczniowie szkół podstawowych i średnich  

z terenu powiatu kazimierskiego  

12.12.2019 - Konkurs piosenki w ramach  

„XVI Przeglądu Twórczości Jacka 

Kaczmarskiego”. 

- Koncert laureatów konkursu 

recytatorskiego i piosenki  

„XVI Przeglądu Twórczości Jacka 

Kaczmarskiego”. 

- Obchody 38. rocznicy wprowadzenia stanu 

wojennego 

Uczniowie szkół podstawowych i średnich  

z terenu powiatu kazimierskiego  

17.12.2019 Ceremonia wręczenia nagród laureatom „Wielkiego Testu Wiedzy o Kazimierzy 

Wielkiej” na sesji Rady Miejskiej 
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 W ramach współpracy z Katolickim Teatrem Edukacji w Krakowie, w Kazimierskim 

Ośrodku Kultury zostały wystawione spektakle teatralne dla uczniów szkół podstawowych i 

średnich: 

 08.05.2019 r. - „Calineczka” oraz „Ania z Zielonego Wzgórza” 

 15.11.2019 r. - „Alladyn… Baśń Tysiąca i Jednej Nocy" oraz „Mitologia” 

 Powyższe przedstawienia obejrzało 1100 osób. 

 

W ramach współpracy ze Zbliżeniowym KINEM VISA w Kazimierskim Ośrodku Kultury 

seanse  filmowe obejrzało 3385 widzów. 

Data  Tytuł filmu 

15.02.2019 „Lego przygoda 2”, Chłopiec z burzy”, „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”, „Planeta 

Singli 3” oraz „Unedrdog” 

17.05.2019 „Miłość i miłosierdzie”, „Kurier”, „Kraina cudów”, „Słodki koniec dnia” „Topielisko. 

Klątwa La LIorony” 

04.10.2019 „Angry Birds 2”, „Piłsudski”, „Na bank się uda” oraz „To. Rozdział 2” 

28.10.2019 „O Yeti”, „Legiony”, Nie(znajomi)”, „Boże ciało”, „Polityka” 

23.11.2019 „Baranek Shaun – Farmageddon”, „Był sobie pies 2”, „Ukryta gra”, „1800 gramów”, 

„Proceder” oraz „Joker” 

13.12.2019 „Młody renifer Alex”, „Obywatel Jones”, „Basia 3”, „Nieplanowane”, „Last Christmas”, 

„Jak poślubić milionera” 

 

W Kazimierskim Ośrodku Kultury w 2019 roku funkcjonowały: 

 koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży, w ramach których organizowane są zajęcia 

muzyczne: nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu oraz zajęcia teatralne w grupie 

teatralnej „APROPO” 

19 - 22.12. 

2019 

Akcja „Betlejemskie Światło Pokoju”  

- przekazanie BSP  do kościołów, instytucji 

samorządowych, PSP i Policji, szkół, 

przedszkoli, szpitala powiatowego 

i lokalnych przedsiębiorców 

Harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP „Żywioły”, 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku 

Kultury  

21.12.2019 Wigilia harcerska w harcówce Harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP „Żywioły”, 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku 

Kultury  

22.12.2019 Kolędowanie w szpitalu powiatowym  

w Kazimierzy Wielkiej 

Harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej ZHP „Żywioły”, 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku 

Kultury  

31.12.2019 „Sylwester pod gwiazdami” na rynku  

w Kazimierzy Wielkiej 

Wodzirej DJ TOMI 
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 zespoły wokalno - instrumentalne „Bez Przesady", „Na ostatnią chwilę" 

 zespół wokalny folklorystyczno – ludowy „Gabułtowianki" 

 28. Buska Drużyna Wielopoziomowa „Żywioły” przy Kazimierskim Ośrodku Kultury. 

 

 Zbiórki drużyny harcerskiej odbywają się systematycznie w harcówce, mieszczącej się 

w budynku Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej. Zajęcia w 

grupach wiekowych: nauka piosenek, pląsów, pionierka, samarytanka, terenoznawstwo, itp. 

Pomoc w przygotowaniach imprez organizowanych przez Kazimierski Ośrodek Kultury, np. 

Dożynek Gminno-Powiatowych (pomoc przy rozstawianiu namiotów, dekoracji, przypinanie 

gościom kotylionów dożynkowych). 

 W dniu 28 grudnia 2019 roku Kapituła Odznaki Chorągwianej „Jodła” przy Chorągwi 

kieleckiej, przyznała drużynie harcerskiej brązową odznakę „Jodła”. 

Ponadto, Kazimierski Ośrodek Kultury sprawował mecenat artystyczny nad Orkiestrą Dętą 

im. ks. Andrzeja Biernackiego w parafii Gorzków. 

W powyższych formach edukacyjno - artystycznych zrzeszonych było łącznie 150 osób. 

 

18. PRZEDSIĘBIORCY 

 W 2019 r. zarejestrowano w gminie 62 nowych przedsiębiorców. Najczęściej 

przedmiotem działalności jest: 

 wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; 

 zakładanie stolarki budowlanej; 

 posadzkarstwo;  

 malowanie i szklenie; 

 tynkowanie; 

 pozostałe roboty budowlane; 

 wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych; 

 wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;  

 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 

 wykonywanie instalacji elektrycznych; 

 sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet;  

 transport drogowy;  

 wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; 

 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych; 

 rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; 

 przygotowanie terenu pod budowę 

 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych 

 sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych; 

 restauracje i inne stałe palcówki gastronomiczne; 
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 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

 sprzedaż detaliczna artykułów używanych; 

 sprzedaż detaliczna i hurtowa pozostałych pojazdów samochodowych; 

 działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; 

 fryzjerstwo 

 W 2019 roku na terenie gminy prowadziło działalność gospodarczą 658 osób 

fizycznych. Wyrejestrowano 29 przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów było: 

 sprzedaż hurtowa warzyw i owoców,  

 produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 

 pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,  

 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 

 

19. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

Na terenie Gminy Kazimierza Wielka w 2019 roku usługę odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych świadczyła Firma Ekom Maciejczyk Sp.J., z 

siedzibą w Nowinach ul. Zakładowa 29. Firma została wyłoniona w drodze przetargu 

nieograniczonego. 

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania to 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Rzędowie gm. 

Tuczępy. Akcja selektywnego odbioru odpadów komunalnych prowadzona jest na terenie 

miasta i gminy Kazimierza Wielka już od wielu lat. Coraz więcej osób dostrzega w segregacji 

odpadów oszczędności własnych pieniędzy płaconych za wywóz śmieci.  

W Gminie  Kazimierza Wielka segregacja prowadzona była w dwóch systemach: 

systemie u „źródła”, czyli workowym w zabudowie jednorodzinnej oraz przez  pojemniki  

tzw. dzwonki ustawione na terenie zabudowy wielorodzinnej. 

Ze złożonych w gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynika, że 12 117 osoby zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów, co 

stanowi 97,39 % ogólnej liczby mieszkańców wynikającej ze złożonych deklaracji (12 442). 

Mieszkańcy naszej gminy mogą przekazywać zebrane selektywnie odpady komunalne do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ulicy 

Budzyńskiej 2 w Kazimierzy Wielkiej zgodnie z regulaminem PSZOK-u. 

Celem nadrzędnym nowelizacji przepisów jest zmniejszenie ilości odpadów 

komunalnych kierowanych na składowisko odpadów. W tym celu gminy zostały zobowiązane 

do osiągnięcia wysokich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: 
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papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jak 

również ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania. Gminom, które nie wywiążą się z nałożonego obowiązku 

będą naliczane kary pieniężne.  

Usuwanie wyrobów zawierających  azbest na terenie gminy prowadzone jest od 2014 r. 

Zgodnie z danymi z przeprowadzonej inwentaryzacji okazało się, że na terenie gminy 

Kazimierza Wielka łączna powierzchnia dachów na których zidentyfikowano występowanie 

wyrobów zawierających azbest to  215 270,50 m2 o szacunkowej masie 2 368 Mg. Od 2015 r. 

realizowany jest „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  dla Miasta i Gminy 

Kazimierza Wielka”  na lata 2014-2032” (uchwała Nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w 

Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 stycznia 2015 r.). Gmina Kazimierza Wielka pozyskuje 

dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Kielcach na realizację programu. Gmina składa wniosek o dofinansowanie w imieniu osób 

fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. 

W 2019 roku przekazano do unieszkodliwiania 50,82 Mg odpadów niebezpiecznych 

zawierających  azbest (4620 m
2
) z 25 nieruchomości. 

 

Edukacja ekologiczna.  

W 2019 roku zorganizowano szereg spotkań mających na celu pogłębienie wiedzy z zakresu 

edukacji ekologicznej na terenie Gminy Kazimierza Wielka.  

 W ramach edukacji ekologicznej odbyło się w m-cu styczniu 2019 r. szkolenie z 

zakresu ochrony środowiska z cyklu ,,Zielono Mi’’ dla 50 osób . 

 Zorganizowano 2 akcje ,,Sprzątanie Świata’’ w każdym sołectwie z terenu gminy.  

 Odbyły się 4 szkolenia dla młodzieży szkolnej przeprowadzone przez Zakład 

Gospodarki Odpadami  Komunalnymi w Rzędowie z zakresu segregacji śmieci.  

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z 

perspektywą na lata 2015 -2020 opracowany został w 2015 r. Obowiązek opracowania 

programu wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Plan ten pozwala Gminie na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dotyczących ograniczania 

niskiej emisji, czy też na podejmowanie działań zmierzających do poprawy czystości 

powietrza w terenie. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów 

określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych; 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych; 

 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej,  

Powyższe cele zostaną osiągnięte jeśli zrealizowane zostaną następujące działania: 

 -rozwój planowania energetycznego w gminie Kazimierza Wielka, 
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 -identyfikacje obszarów problemowych na terenie gminy Kazimierza Wielka,  

 -rozwój systemu zarządzania energią i środowiskiem, 

Obniżeniu poziomu energochłonności w poszczególnych sektorach odbiorców energii, 

 -optymalizacji działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii,  

 -wzrostem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 

 -podniesieniu poziomu świadomości społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska, 

 -aktywizacji lokalnej społeczności oraz poszczególnych uczestników lokalnego rynku 

energii w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych.  

 

W 2019 r roku przeprowadzono likwidację niskosprawnych źródeł spalania paliw w 

budynkach użyteczności publicznej. 

 W budynku Urzędu Miasta i Starostwa zlikwidowano piec c.o. i podłączono do sieci 

ciepłowniczej - koszt inwestycji to 424 000 zł.  przy dofinansowaniu z RPOWŚ w 

kwocie 305 000 zł. 

 Demontaż kotła na miał w budynku przedszkola ,,Parkowe Skrzaty” i montaż kotła na 

biomasę (pelet) –koszt inwestycji to 190 000 zł. przy dofinansowaniu z RPOWŚ 

171 000 zł. 

 Termomodernizacja budynku przedszkola ,,Parkowe Skrzaty”  i termomodernizacja 

Szkoły Podstawowej w Kamieńczycach – koszt inwestycji to 510 000 zł. 

dofinansowanie z RPOWŚ 408 000 zł.  

 

Utrzymanie zieleni i drzew.  

Corocznie obsadzane są kwiatami kwietniki oraz inne konstrukcje metalowe na terenie 

miasta. Na bieżąco koszony jest teren parku oraz inne tereny zieleni na obszarze miasta oraz 

pobocza dróg gminnych. 

W 2019 roku do gminy wpłynęło 246 zgłoszeń dotyczących usunięcia drzew, 

wszystkie zgłoszenia zostały rozpatrzone pozytywnie.  

Ponadto wpłynęło 6 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na które 

zostały wydane decyzje. 

W 2019 roku gmina złożyła do Starostwa Powiatowego 9 wniosków o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew, oraz 3 wnioski do Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków 

w Kielcach, na wszystkie wnioski gmina otrzymała pozytywne decyzje.  

 

 

20. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

W 2019 roku na obszarze gminy Kazimierza Wielka obowiązywało 11 miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego wraz z ich zmianami, ustalających sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenu. Powierzchnia miejscowych planów w odniesieniu do 

gminy stanowiła 7,2 % całego obszaru. Z przeprowadzonych na potrzeby raportu wyliczeń 
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wynika, iż łącznie w obowiązujących planach tereny przeznaczone do zabudowy obejmują 

496,59 ha, z czego ok. 34,6 % tj. 172,00 ha jest wciąż niezabudowane. W 2019 r. dokonano 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Cudzynowice, 

na obszarze gminy Kazimierza Wielka. Teren objęty zmianą planu stanowił powierzchnię               

ok. 113,04 ha, w tym tereny przeznaczone pod zabudowę (wg kierunków rozwoju 

określonych w Studium…), stanowią 72,43 ha, co stanowi 64,07 % powierzchni zmiany 

planu, tereny niezabudowane stanowią 18,34 ha. Zmiana planu podyktowana została 

nadaniem statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Kazimierza Wielka oraz 

sołectwom: Cudzynowice, Donosy i Słonowice położonym na obszarze gminy Kazimierza 

Wielka (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r.  poz. 1132).  

W roku 2019 uchwalono zmianę Nr 3 części Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza Wielka. Zmiana 

miejscowego planu objęła część sołectwa Odonów o pow. 2,31 ha i dotyczyła terenu 

zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, magazynów i składów, w granicach którego 

Inwestor-właściciel zamierzał prowadzić różnorodną działalność gospodarczą związaną z 

planowanym rozwojem firmy. 

W związku z posiadaniem przez gminę Kazimierza Wielka statutu obszaru ochrony 

uzdrowiskowej „Kazimierza Wielka” dobiega końca procedura planistyczna zmierzająca do 

uchwalenia miejscowego planu miasta Kazimierza Wielka i Strefy A ochrony uzdrowiskowej 

Kazimierza Wielka, który zajmuje obszar części sołectwa Słonowice o ogólnej powierzchni 

93,37 ha.   

Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Kazimierza Wielka określa tereny wskazane do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale udziału powierzchniowego nie 

określa.  

 W 2019 r. wydano 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycje te dotyczyły infrastruktury technicznej (budowa sieci wodociągowej, rozbudowa 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa i przebudowa sieci  elektroenergetycznej  

średniego i niskiego napięcia wraz ze stacją transformatorową, budowa stacji bazowej 

telefonii komórkowej oraz budowa rurociągu wód leczniczych z ujęcia GT-1 w 

Cudzynowicach do otworu reiniekcyjnego wraz z jego budową). 

W poprzednim roku wydano 45 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 30 decyzji 

dotyczącej zabudowy mieszkaniowej, 2 usługowej, 9 decyzji na budynki gospodarcze 

wypełniające zabudowę zagrodową oraz obiekty towarzyszące w gospodarstwie rolnym, 1 

instalacja zbiornikowa na gaz płynny, 3 stawy. 
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21. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

 W roku 2019 Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej obradowała i podejmowała 

rozstrzygnięcia na 18 posiedzeniach. W sprawach należących do jej kompetencji Rada 

Miejska podjęła 130 uchwał.  

W posiedzeniach uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy, Z-ca Burmistrza, 

Sekretarz, Skarbnik Gminy oraz inne zaproszone osoby, stosownie do omawianych na 

posiedzeniach tematów, w tym m.in. dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, 

dyrektorzy szkół i nauczyciele, sołtysi. 

 Uchwały Rady Miejskiej opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej. Zgodnie z procedurą uchwały przekazano do:  

 Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  

- 97 uchwał, 

 Regionalnej Izby Obrachunkowej -  33 uchwały, 

 Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego opublikowane zostało 39 

aktów prawa miejscowego. 

 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nie 

uchylił żadnej z uchwał.  

 

 

 


