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Wstęp 

 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy  

o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta  

i Gminy Stopnica w ubiegłym roku. W raporcie uwzględniono inwestycje rozpoczęte oraz 

zakończone w 2018 r. zarówno wieloletnie, jak również jednoroczne. Część 

wyspecyfikowanych w raporcie przedsięwzięć, charakteryzuje się swego rodzaju 

cyklicznością, powtarzalnością, a nawet permanentnością realizacji w zakresie tematyki 

interwencji. 

Dane przedstawione w raporcie mają charakter syntetyczny ponieważ intencją 

autorów jest aby informacje w nim zawarte były zaprezentowane w przystępnej formie. 

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, 

strategii oraz uchwał rady miejskiej. 

  W raporcie poruszone zostały kwestie związane z realizacją zadań oświatowych, 

polityką społeczną, współpracą z organizacjami pozarządowymi, działalnością instytucji 

kultury.  

Rada Miejska wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Stopnica stosują zasadę 

zrównoważonego rozwoju inwestując nie tylko w stolicę gminy, ale również w infrastrukturę 

publiczną w pozostałych miejscowościach. Wszystkie realizowane przez samorząd gminy 

przedsięwzięcia ukierunkowane są na stwarzanie przyjaznych warunków dla zamieszkania, 

inwestowania i wypoczynku. 
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1. Inwestycyjne podsumowanie roku przez pryzmat realizacji polityk, 

programów i strategii 

 

Inwestycje z dziedziny ochrony środowiska  

W 2017 r. zawarta została umowa o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skrobaczów 

i Prusy. W rezultacie zrealizowania operacji, której zakończenie nastąpiło w IV kwartale 

2018 r. wybudowane zostało blisko 11 km sieci kanalizacyjnej do której przyłączonych 

zostanie 99 nieruchomości (396 mieszkańców). Całkowita wartość robót wyniosła ponad 

3,3 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wyniosło ponad 1,7 mln zł. W ramach w/w 

projektu w 2018 r. rozbudowano również sieć wodociągową w miejscowości Szczytniki. Na 

ten cel przeznaczono ponad 46 000 zł.  

Na bieżąco realizowane są inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które 

stanowią uzupełnienie istniejącej infrastruktury w miejscowościach, w których funkcjonuje 

sieć kanalizacyjna bądź wodociągowa, niemniej jednak ze względu na wznoszenie nowych 

budynków mieszkalnych zachodzi potrzeba rozbudowy infrastruktury wod-kan. W 2018 r. 

przeznaczono na ten cel ponad 140 000 zł. 

[Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica, Karta projektu nr 2 – Budowa sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej; Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stopnica, 

przedsięwzięcie 8.2.: Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica; 

przedsięwzięcie 8.4. Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica; 

Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stopnica, zadanie: Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej w Gminie Stopnica poprzez budowę kanalizacji sanitarnej]. 

 

 

Infrastruktura edukacyjna 

Budowa przedszkola dofinansowana została w wysokości 2,5 mln zł ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Wartość robót budowlanych wyniosła 3,8 mln zł. Przedszkole wybudowane zostało 

w sąsiedztwie istniejących szkół przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Od 3 września 2018 r. 175 

dzieci rozpoczęło edukację przedszkolną w nowym budynku zlokalizowanym przy ulicy 

Kazimierza Wielkiego 23 D. Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6:30 do 16:00. 
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Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, Rada Miejska w Stopnicy przyjęła 

uchwałę, na mocy której rodzice dzieci, które uczęszczają do wybudowanego przedszkola, 

zwolnieni zostali z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie z edukacji przedszkolnej. 

Prowadzona od lat polityka edukacyjna ukierunkowana jest na zapewnienie wszystkim 

dzieciom dostępu do wychowania przedszkolnego. 

Budynek został zaprojektowany według najwyższych standardów jakościowych 

z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii wpływających na optymalizację 

funkcjonalności budynku. Pomieszczenia w przedszkolu posiadają ogrzewanie podłogowe, 

oraz zostały objęte monitoringiem wizyjnym, co z całą pewnością zapewni dzieciom oraz 

rodzicom poczucie pełnego komfortu i bezpieczeństwa. Funkcjonujące w obiekcie instalacje 

wykorzystywać będą odnawialne źródła energii (ogrzewanie wody użytkowej wspierane 

będzie instalacją solarną zamontowaną na dachu budynku, centralne ogrzewanie wspierane 

będzie pompą ciepła), budynek został wyposażony również w instalacje teletechniczne 

i multimedialne oraz system nagłośnienia w każdej sali.  
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[Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica, Karta projektu nr 5 – Nowoczesne 

przedszkole z oddziałami integracyjnymi; Kompleksowy Plan Rozwoju Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego; Działanie 4. Udział w projektach mających na celu wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży (zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół i przedszkola); 

Działanie 6. Zapewnienie zajęć wyrównawczych dla potrzebujących uczniów]. 

Gmina Stopnica pozyskała również dofinansowanie w wysokości blisko 600 000 zł ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ na zakup wyposażenia 

i funkcjonowanie przedszkola w roku szkolnym 2018/2019. Dofinansowanie przeznaczone 

zostało na zakup mebli, komputerów, tablic interaktywnych i telewizorów oraz zajęcia 

przedszkolne, w tym również zajęcia dodatkowe z zakresu języka angielskiego, karate, tańca, 

zajęcia logopedyczne i kulinarne.  
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[Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica, Karta projektu nr 5 – Nowoczesne 

przedszkole z oddziałami integracyjnymi, Karta projektu nr 7 – Aktywny przedszkolak to 

również aktywny rodzic; Kompleksowy Plan Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 

Działanie 2. Wyposażenie, doposażenie pracowni przedmiotowych/ wymiana obecnego 

wyposażenia (meble, sprzęt IT-komputerowy, multimedialny w szkole podstawowej oraz 

przedszkolu), ze szczególnym uwzględnieniem pracowni komputerowych; Działanie 4. Udział 

w projektach mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (zajęcia 

dodatkowe dla uczniów szkół i przedszkola); Działanie 6. Zapewnienie zajęć wyrównawczych 

dla potrzebujących uczniów]. 

Projekt pn. "TIK – TAK! Rozwój kompetencji informacyjno-komunikacyjnych 

oraz zakup narzędzi informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy" 

to kolejny projekt, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli 

wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK 

(telekomunikacyjnych, informatycznych i komunikacyjnych) zakupionych do szkoły 

podstawowej. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zakup komputerów przenośnych, tabletów, 

drukarek, kserokopiarek, wizualizerów, robotów edukacyjnych, projektorów oraz szkolenia 

dla uczniów i nauczycieli zakończone uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 

Komputerowych. 
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Projekt realizowany będzie w okresie: styczeń – październik 2019 r. Całkowita 

wartość projektu opiewa na kwotę ponad 355 000 zł, dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej wynosi 85%. 

[Kompleksowy Plan Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Działanie 2. Wyposażenie, 

doposażenie pracowni przedmiotowych/ wymiana obecnego wyposażenia (meble, sprzęt IT-

komputerowy, multimedialny w szkole podstawowej oraz przedszkolu), ze szczególnym 

uwzględnieniem pracowni komputerowych; Działanie 4. Udział w projektach mających na 

celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (zajęcia dodatkowe dla uczniów 

szkół i przedszkola); Działanie 5. Udział nauczycieli w kursach refundowanych, grantach 

unijnych podnoszących kwalifikacje nauczycieli, Działanie 6. Zapewnienie zajęć 

wyrównawczych dla potrzebujących uczniów]. 

Infrastruktura rekreacyjna i sportowa 

W latach 2015-2018 pozyskano z budżetu Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego oraz budżetu państwa, środki finansowe w wysokości ponad 120 000 zł, na 

inwestycje związane z budową obiektów rekreacyjno-sportowych w Falęcinie Starym, 

Szczeglinie oraz Stopnicy (dwa obiekty OSA przy ul. Kazimierza Wielkiego i Partyzantów).  

 

Udzielono również wsparcia finansowego w wysokości 14 000,00 zł oraz 

merytorycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bosowicach w procesie pozyskania 

dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej poprzez wykonanie placu zabaw, altany, montażu zewnętrznej siłowni 

oraz elementów małej architektury. 
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[Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica, Karta projektu nr 6 – Urządzenie obiektu 

rekreacyjno-sportowego]. 

Fundusz sołecki 

W budżecie na 2018 r. wyodrębniono fundusz sołecki dla 26 sołectw o łącznej 

wartości 432 103,52 zł. Z 28 zaplonowanych do realizacji przedsięwzięć zrealizowano 

26 zadań o łącznej wartości 328 384,88 zł. Zakres przedsięwzięć zaplanowanych w ramach 

funduszu obejmował: remont, modernizację dróg i chodników gminnych, modernizację 

i wyposażenie świetlic wiejskich, rozbudowę oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie 

przestrzeni przy obiektach użyteczności publicznej (ogrodzenia, place zabaw, altany).  

 

Podsumowanie realizacji jednorocznych oraz wieloletnich zadań inwestycyjnych 

 W 2018 r. zakończono realizację 4 spośród 16 wieloletnich zadań inwestycyjnych tj. 

Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica (budowa kanalizacji 

sanitarnej w msc. Skrobaczów i Prusy oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Szczytnikach), 

Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica (rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej do nowo wybudowanych budynków), Rozbudowa infrastruktury 

edukacyjnej poprzez budowę przedszkola w Stopnicy, Modernizacja budynku NZOZ 

w Stopnicy. Stopień realizacji zadań w 2018 r. w stosunku do planu wydatków danego roku, 

wyniósł 96,67%.  

 Harmonogram realizacji pozostałych wieloletnich zadań inwestycyjnych zakłada, iż 

zakończone one zostaną w latach: 2019 (7 zadań), 2020 (3 zadania), 2021 (1 zadanie), 2023 

(1 zadanie). Realizacja większości zadań uzależniona jest od pozyskania środków 

zewnętrznych, głównie z budżetu Unii Europejskiej. Stopień realizacji zadań w 2018 r. 

w stosunku do całkowitego planu wydatków w okresie realizacji przedsięwzięć wyniósł 

31,47%.  

 W ramach realizacji jednorocznych zadań inwestycyjnych zrealizowano 33 z 35 

planowanych do wykonania przedsięwzięć. Największe nakłady inwestycyjne przeznaczone 

zostały na realizację zadań związanych z remontem, modernizacją, budową, chodników 

i placów gminnych na które przeznaczono ponad 1,3 mln zł. W rezultacie poczynionych 

nakładów finansowych modernizacji poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej lub 

utwardzenie drogi kruszywem poddano łącznie ponad 12 km dróg gminnych. Pozostałe 

zadania związane były z rozbudową oświetlenia ulicznego, zakupem nieruchomości, 

zagospodarowaniem przestrzeni przy obiektach użyteczności publicznej.  

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Stopnica 

 

10 

Inwestycje w realizacji 

Rozpoczęto budowę kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego.  

 

To nowy pomysł, którego głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do 

nowoczesnego obiektu, którego struktura będzie składać się z trzech modułów: 

a) rehabilitacyjnego – w którym świadczone będą usługi rehabilitacyjne, obecnie 

realizowane w budynku ośrodka zdrowia. Sale o łącznej powierzchni blisko 250 m2 

wyposażone zostaną w nowoczesne urządzenia do ćwiczeń oraz laseroterapii, 

ciepłoterapii, światłolecznictwa, elektroterapii, magnetoterapii, terapii 

ultradźwiękowej, 

b) senioralnego – dedykowanego osobom nieaktywnym zawodowo i emerytom, którzy 

będą mogli zagospodarować swój wolny czas na spotkania ze znajomymi, ćwiczenia, 

zabawę, samodoskonalenie, szkolenia, korzystanie z modułu rehabilitacyjnego. 

Powierzchnia użytkowa 253 m2, 

c) opiekuńczego o powierzchni 590 m2 – przeznaczonego dla osób starszych, których 

rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Projektowane jest rozwiązanie w zakresie 

funkcjonowania modułu opiekuńczego, które ograniczy do niezbędnego minimum 

koszty związane z korzystaniem z tej formy pomocy. 

Obiekt, którego zakończenie budowy zaplanowane jest na czerwiec 2020 r., powstanie 

nakładem 6 mln zł i usytuowany będzie w sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia w Stopnicy.  

Gmina Stopnica pozyskała również dofinansowanie dla realizacji projektu pn. 

"Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych 

rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług".  
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Celem projektu jest upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych 

i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących administracji publicznej. Głównym 

celem będzie udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji 

sektora publicznego i umożliwienie mieszkańcom, potencjalnym interesantom korzystania 

z nowych e-usług publicznych (e- płatności, zdalny radiowy odczyt wodomierzy, możliwość 

załatwienia spraw w urzędzie bez wychodzenia z domu). Warto mieć na uwadze, iż projekt 

w znaczny sposób ułatwi dostęp osobom z niepełnosprawnościami do usług publicznych 

i umożliwi im aktywny udział w życiu społecznym. 

Jednym z planowanych do realizacji przez Gminę Stopnica przedsięwzięć 

inwestycyjnych, na które opracowano już dokumentację techniczną, jest utworzenie 

inkubatora przetwórstwa rolnego.  

 

Mając na uwadze, że gmina ma charakter stricte rolniczy, projekt ma na celu wsparcie 

osób pracujących na roli. Zgodnie z założeniami projektu, działanie inkubatora sprzyjać ma 

dywersyfikacji źródeł dochodu rolników. Ideą projektu jest ograniczenie roli pośredników 

sprzedaży płodów rolnych, głównie owoców i warzyw, a tym samym promocja krótkiego 

łańcucha dostaw. Obserwując sytuację na rynku rolnym zauważyć można pewną 

prawidłowość, która jednak nie przynosi pozytywnych rezultatów dla producentów rolnych, 

a mianowicie skup produktów po niskich cenach od rolników i późniejsza ich sprzedaż przez 

pośredników za nieporównywalnie wyższe stawki. Wdrożenie projektu ma na celu zmianę 

postrzegania płodów rolnych przez rolnika, który obecnie traktuje owoce czy warzywa jako 

produkt końcowy, a docelowo po rozpoczęciu działalności inkubatora dotychczasowy produkt 

będzie dla rolnika półproduktem, który będzie mógł być przetworzony na produkt o dłuższej 

przydatności do spożycia np. soki, dżemy itp. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane 

jest w 2019 r.  

[Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica, Karta projektu nr 4 – Inkubator 

Przetwórstwa Rolnego, Karta projektu nr 8 – Druga młodość rolnictwa]. 

W związku z rozpoczęciem formowania struktur Wojsk Obrony Terytorialnej, 

spośród wielu lokalizacji zgłoszonych przez samorządy kilku ościennych powiatów, po 
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dokonaniu przeglądu zgłoszonych nieruchomości, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej 

wybrało jako najlepszą i zwróciło się z wnioskiem o przekazanie przez Gminę Stopnica 

nieruchomości w Czyżowie z przeznaczeniem na potrzeby lokalizacji pododdziałów Wojsk 

Obrony Terytorialnej.  

 

Nieruchomość wykorzystana będzie przez bataliony lekkiej piechoty, które liczyć 

będą ok. 100 stałych etatowych zawodowych żołnierzy oraz pracowników obsługi. Okresowo 

(w trakcie ćwiczeń, treningów lub szkoleń) stan zmienny zakwaterowania budynku będzie 

wynosił ok. 700 osób. 

Przekazanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i zrealizowanie zamiarów 

inwestycyjnych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, zmniejszenia bezrobocia, rozwoju 

gospodarczego gminy oraz wzrostu estetyki przestrzennej miejscowości. 

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają otrzymać wynagrodzenie w wysokości 

min. 502 zł miesięcznie – 320 zł za gotowość do służby i min. 182,40 zł, max. 326,40 zł 

ekwiwalentu za dwa dni szkolenia w miesiącu (w zależności od stopnia wojskowego). 

Po rozpoczęciu funkcjonowania batalionu lekkiej piechoty w Czyżowie, w oparciu 

o powyższe założenia, w regionie rocznie pozostanie klika milionów złotych. 
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2. Zakres tematyczny uchwał podjętych przez Radę Miejską w Stopnicy  

i ich realizacja przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica 

 

W 2018 r. Rada Miejska podjęła 100 uchwał spośród których: 

a) 9 dotyczyło zmian w budżecie gminy na 2018 r., 

b) 8 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023, 

c) 7 – udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego (Gminy 

Pacanów, Gminy Raków, Powiatu Buskiego), 

W/w uchwały podejmowane były w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków 

do wysokości nakładów inwestycyjnych uzyskanych w następstwie przeprowadzonych 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zmiany zakresu planowanych 

do realizacji zadań inwestycyjnych oraz bieżących. W 2018 r. podjęta została również 

współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji 

zadań inwestycyjnych (partycypacji finansowej) w związku z realizacją inwestycji, głównie 

infrastruktury drogowej szczególnie istotnej dla mieszańców gminy. Szczególnie duże 

zaangażowanie podjęto dla przeprowadzenia inwestycji związanych z remontem dróg 

powiatowych w miejscowościach Klępie Górne, Suchowola i Szklanów. Inwestycje 

w przedmiotowym zakresie zostały zrealizowane pomimo nieuzyskania przez Powiat Buski 

dofinansowania z budżetu państwa. Na przebudowę dróg powiatowych w miejscowościach 

Klępie Górne, Suchowola, Szklanów z budżetu gminy przeznaczono kwotę ponad 850 000 zł. 

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dobrej współpracy Burmistrza Miasta 

i Gminy Stopnica, Starosty Buskiego, Rady Powiatu oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Busku- Zdroju. W 2018 r. na obszarze Gminy Stopnica ponad 5 km dróg powiatowych 

zostało poddanych modernizacji.  

O prawidłowej realizacji w/w uchwał świadczą również wskaźniki wykonania planu 

finansowego, w szczególności realizacji inwestycji jednorocznych, wieloletnich, przedsięwzięć 

planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, jak również dotacji podmiotowych 

i przedmiotowych oraz realizacja zadań bieżących.  

d) uchwalenia budżetu gminy na 2019 r., 

e) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023, 

Zakres rzeczowy budżetu gminy na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

uwzględnia oczekiwania mieszkańców, potencjał finansowy gminy, możliwości pozyskania 

dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wykonanie przedmiotowych uchwał rozpoczęło się 

od stycznia 2019 r. 

f) 11 – spraw organizacyjno-kadrowych związanych z funkcjonowaniem organu 

stanowiącego oraz wykonawczego, 

Podjęcie uchwał miało związek z ukonstytuowaniem się organów stanowiących gminy, składu 

osobowego komisji stałych rady, kwestii wynagrodzeń i diet. Organ wykonawczy udostępnił 

aparat administracyjny do celów realizacji zadań ustawowych.  

g) 3 – wysokości podatków lokalnych 

Na wniosek Burmistrza, Rada Miejska w Stopnicy, mając na celu dobro mieszkańców gminy, 

obniżyła stawki podatków. Górne stawki podatków ustalone przez Ministra Finansów na 
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2019 r. zostały obniżone do wysokości obowiązującej w 2018 r. Cenę żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego zmniejszono z kwoty 54,36 zł do kwoty 40 zł za 1 kwintal, tak więc stawka 

podatku za 1 ha przeliczeniowy obniżona została z poziomu 135,90 zł do kwoty 100 zł. 

Z podatku od nieruchomości całkowicie zwolniono budynki mieszkalne, a stawki podatku 

od gruntów nimi zabudowanych obniżono o 80% (z 0,49 zł do 0,10 zł za m2). Stawki podatku 

za budynki gospodarcze nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych, zmniejszono o połowę 

(z 7,90 zł do 4,00 zł za m2). Od budynków związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej stawki podatkowe obniżono o ponad 20% (z 23,47 zł do 18,00 zł za m2). Duże 

obniżki zastosowano również w podatkach od środków transportowych (pojazdów). 

W oparciu o przedmiotowe uchwały Burmistrz wydał decyzje określające zobowiązania 

podatkowe do podatników.  

h) 4 – dotyczyło tematyki czystości i porządku w gminach, w tym gospodarki odpadami,  

W związku z koniecznością dostosowania obowiązujących na obszarze gminy zasad 

segregowania odpadów komunalnych, konieczna była zmiana dotychczasowych przepisów 

prawa lokalnego w przedmiotowym zakresie. W 2018 r. przeprowadzono postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Mieszkańców 

poinformowano o wysokości należnej opłaty, harmonogramie odbioru odpadów komunalnych 

oraz prawidłowym sposobie segregowania odpadów.  

i) 9 – gospodarki nieruchomościami (sprzedaż, zakup, zamiana nieruchomości, 

ustanowienie służebności przesyłu), 

W ramach realizacji uchwał rady miejskiej dokonano zakupu, zamiany i ustanowienia 

służebności przesyłu dla nieruchomości objętych zakresem uchwał. Sprzedaż nieruchomości 

na podstawie uchwał podjętych w 2018 r. nastąpi w bieżącym roku, ze względu na 

stosunkowo późno podjęte uchwały o sprzedaży (31 października i 10 grudnia). Jedno 

postępowania przetargowe zostało już ogłoszone, drugie zostanie ogłoszone wkrótce. 

j) 6 – poboru podatków i opłat w drodze inkasa – konieczność zmiany treści uchwał 

konieczna była ze względu na zmianę inkasentów, 

k) 2 – przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Miasta i Gminy Stopnica – w związku z wejściem w życie przepisów ustawy Prawo 

wodne, 

l) 8 – związanych z wejściem przepisów ustawy Prawo oświatowe (m.in. ustalenie sieci 

szkół, przedszkoli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje 

kierownicze, regulaminu  wynagradzania nauczycieli), 

m) 2 – dotyczyły spraw organizacyjnych związanych z wyborami samorządowymi, 

W/w uchwały zostały wykonane zgodnie z ich treścią oraz obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa.  

n) 2 – zastosowania dopłat do wybranych grup taryfowych (zbiorowe odprowadzenie 

ścieków komunalnych), 

W oparciu o podjęte uchwały, mieszkańcy zobowiązani są do uiszczania opłaty w wysokości 

2,50 zł netto za 1 m3 ścieków, podczas gdy stawka uchwalona przez Państwowe 



Raport o stanie Gminy Stopnica 

 

15 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustalone zostało na poziomie 8,16 zł netto za 1 m3. 

Różnica w cenie pokrywana jest z budżetu gminy.  

o) 14 – w sprawie przyjęcia/ zmiany planów, programów, strategii (m.in. Programu 

Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica, Kompleksowy Plan Rozwoju Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego, Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy 

Stopnica na lata 2018-2021, Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stopnica, Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica, programów 

profilaktycznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi), 

Na podstawie w/w uchwał prowadzona jest polityka inwestycyjna i socjalna gminy. 

Aktualizacja programów wpływa również na możliwość pozyskania środków zewnętrznych, 

w tym również z budżetu Unii Europejskiej. W związku z przyjęciem aktualizacji dwóch w/w 

programów, gmina uzyskała dofinansowanie na rozbudowę i modernizację infrastruktury 

rekreacyjno-sportowej w Stopnicy, rozwój kompetencji informacyjno-komunikacyjnych oraz 

zakup narzędzi informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy. 

p) 2 – dotyczyły zawarcia porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

(w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego 

na zakup energii elektrycznej oraz współpracy w zakresie obsługi informatycznej 

MGOPS), 

q) 3 – związane z udzieleniem absolutorium, 

r) pozostałe 3 uchwały dotyczyły: przyjęcia składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy 

Rybackiej, ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze 

Gminy Stopnica. 

W/w uchwały zostały wykonanie zgodnie z ich treścią oraz obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa.  
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3. Realizacja zadań oświatowych Gminy Stopnica w roku szkolnym 2017/2018 

 

Struktura organizacyjna oświaty 

 

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Stopnica była organem prowadzącym dla 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy, w skład którego wchodzi: 

• Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy z oddziałami 

gimnazjalnymi, 

• Przedszkole w Stopnicy, 

 

Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół w roku szkolnym 2017/2018. 

Wyszczególnienie 
Liczba w tym: 

Oddziałów Uczniów I II III IV V VI VII 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów 

Chłopskich w Stopnicy 
20 437 65 44 63 86 49 64 

 

 

66 

Oddziały gimnazjalne  
6 155 0 79 76 

    
    

Ogółem 26 592     

 

W roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów uległa zmniejszeniu o 8 osób, liczba oddziałów 

pozostała bez zmian w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. 

 

Tabela Nr 2. Stan organizacji przedszkola publicznego w roku szkolnym 2017/2018. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci ogółem 

1. Przedszkole w Stopnicy 3 75 

 

W roku szkolnym 2017/2018 liczba wychowanków w przedszkolu uległa zwiększeniu 

o 9 wychowanków w stosunku do roku 2016/2017.  

 

Tabela Nr 3. Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2017/2018. 

Lp. Wyszczególnienie 

Ilość uczniów 

korzystających 

z dożywiania 

Ogółem 

liczba 

uczniów 

1. 
Szkoła Podstawowa im. Batalionów 

Chłopskich w Stopnicy 
283 437 

2. Oddziały gimnazjalne 45 155 

3. Przedszkole w Stopnicy 75 75 

 

Tabela Nr 4. Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018.  

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość dzieci 

korzystających 

z dowożenia 

Ogółem liczba 

uczniów 

1. 
Szkoła Podstawowa im. Batalionów 

Chłopskich w Stopnicy 
297 437 

2. Oddziały gimnazjalne 109 155 
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3. Przedszkole w Stopnicy* 38 75 

 

*Do Przedszkola w Stopnicy dowożono dzieci 5 i 6-letnie objęte obowiązkowym rocznym 

wychowaniem przedszkolnym. 

 
• Baza lokalowa 

 

Tabela Nr 5. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2017/2018 

Placówka 

oświatowa 

Pomieszczenia (ilość) 

Budynki 
Sale 

lekcyjne 

Pracownie 

Sale 

gimnastyczne 
Gabinety 

lekarskie 
Świetlice Stołówki Komputero

we 
językowe 

1. 
Przedszkole 

w Stopnicy 
1 7 

  

2. 
Szkoła 

Podstawowa 

w Stopnicy 
3 27 3 2 2 2* 2 1 

Ogółem 4 34 3 2 2 2 2 1 

 

* Gabinety: pielęgniarski i stomatologiczny. 

 

Wykonywane inwestycje oświatowe i remonty obiektów szkolnych 

 
W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy 

przeprowadzono budowę sieci internetowej w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Stopnicy. Ogólna kwota przeprowadzonych inwestycji wyniosła 6 520,61 zł. 

Ponadto Gmina Stopnica z końcem sierpnia 2018 r. oddała do użytkowania nowo 

wybudowany budynek przedszkola. Koszt inwestycji wyniósł 3 800 000 zł, z czego 

2 500 000 zł stanowiły środki uzyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 

Struktura zatrudnienia w szkołach w roku szkolnym 2017/2018 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy 

prowadzonym przez Gminę Stopnica pracowało 52 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty 

51,23) oraz 18 pracowników administracji i obsługi (17,5 etatu). Wśród zatrudnionych 

nauczycieli zdecydowanie przeważają pedagodzy z wyższym wykształceniem oraz 

przygotowaniem pedagogicznym posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego (75,6%).  

 
Realizacja zadań oświatowych na rzecz uczniów i szkół 

 

 W roku szkolnym 2017/2018 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 

obowiązków na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy 

Stopnica było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie szkołom prowadzonym przez gminę 

środków finansowych na prowadzenie działalności; w tym na wynagrodzenia pracowników 

i eksploatację budynków oświatowych. 
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 Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Stopnica, rozpatrywano zgodnie z dyspozycją 

art. 122 ustawy – Prawo oświatowe, wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia 

młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin 

czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W roku 

szkolnym 2017/2018 rozpatrzono 9 wniosków, na łączną sumę 71 269,93 zł. Na realizację 

zadania otrzymano dotację z budżetu państwa. 

 Realizując art. 30a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela po analizie średnich wynagrodzeń 

nauczycieli za rok 2017, w miesiącu styczniu 2018 r. wypłacono jednorazowy dodatek 

uzupełniający dla nauczycieli kontraktowych. Łączny koszt jednorazowego dodatku 

uzupełniającego wyniósł 4 448,75 zł, w całości pokryty ze środków własnych Gminy. 

 Gmina Stopnica w roku szkolnym 2017/2018 dotowała placówki niepubliczne 

prowadzące działalność na terenie Gminy Stopnica na podstawie uchwały 

Nr XXVIII/95/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom oraz innym formom wychowania 

przedszkolnego na terenie Gminy Stopnica, trybu kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania. Udzielono 

dotacji w kwocie 584 568,73 zł z czego ww. placówki zwróciły łącznie 128 307,35 zł 

środków niewykorzystanych.  

 

Finansowanie zadań oświatowych 

 

 Zarówno wydatki i dochody dotyczące oświaty i wychowania stanowią bardzo istotną 

pozycję w całym budżecie Gminy Stopnica i w okresie sprawozdawczym, a więc w roku 

szkolnym 2017/2018 (od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.). Poniższe zestawienia 

przedstawiają źródła uzyskanych dochodów przeznaczonych na oświatę oraz poniesione 

w tym obszarze wydatki.  

 

Tabela Nr 6. Uzyskane środki finansowe na oświatę i wychowanie w roku szkolnym 

2017/2018. 

Lp. Źródło dochodu Wysokość uzyskanych środków 

1. Subwencja oświatowa 5 745 126 zł 

2. Dotacja przedszkolna 169 238 zł 

3. 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 (budowa przedszkola) 

2 500 000 zł 

Łącznie 8 414 364 zł 

 

Tabela Nr 7. Wydatki na oświatę i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018. 

Lp. Wyszczególnienie 
Ogółem 

poniesione koszty 
Uwagi 

1. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Stopnicy 
5 688 113 zł 

Płace wraz z pochodnymi 

– 4 358 764 zł, 
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Pozostałe koszty 

 – 1 329 349 zł 

2. 

Przedszkole Niepubliczne 

„Akademia Stopnickiego 

Przedszkolaka” w Stopnicy 

266 278 zł Wykorzystana dotacja 

3. 

Niepubliczne Punkty 

Przedszkolne „Akademia 

Stopnickiego Przedszkolaka” w 

Stopnicy 

101 049 zł Wykorzystana dotacja 

4. 

Zwrot kosztów za 

przedszkolaków chodzących do 

przedszkoli na terenie innych 

gmin 

115 550 zł 

 

5. 
Budowa i wyposażenie 

przedszkola  
3 899 657 zł 

 

Łącznie 10 070 647 zł  

 
Poziom nauczania 

 Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. 

Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. 

W roku szkolnym 2017/2018 szkoły podstawowe nie przeprowadzały sprawdzianu. Jest to 

wynik reformy oświatowej, która przekształciła z dniem 1 września 2017 r. sześcioletnie 

szkoły podstawowe w ośmioletnie. 

W roku 2018 odbył się egzamin gimnazjalny, którego wyniki (w procentach) 

przedstawione zostały poniżej.  

 

Egzamin Szkoła Powiat Województwo Kraj 

Język polski 71 69 68 68 

Historia i WOS 57 59 58 59 

Matematyka 51 51 51 52 

Przedmioty 

przyrodnicze 
53 56 55 56 

Język angielski  

poziom 

podstawowy 

69 68 66 68 

Język angielski 

poziom 

rozszerzony 

54 50 49 52 

Język 

niemiecki 

poziom 

podstawowy 

60 54 49 52 

 

Uczniowie z oddziałów gimnazjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy, 

na egzaminie w 2018 roku uzyskali z języka polskiego, języka angielskiego i języka 

niemieckiego najlepszy średni wynik w powiecie, województwie oraz kraju. Z historii, 
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matematyki i przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka), uczniowie osiągnęli 

wynik na podobnym poziomie jak gimnazjaliści w powiecie buskim i w województwie oraz 

równy z wynikami krajowymi.  

Wyniki szkół powiatu buskiego z egzaminu gimnazjalnego 2018 – zestawienie gminami 

Egzamin 

W
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Język polski 74 59 71 70 65 67 70 70 

Historia 

i WOS 
64 50 57 59 56 57 54 66 

Matematyka 55 39 51 53 44 51 44 61 

Przedmioty 

przyrodnicze 
59 53 53 56 50 56 52 62 

Język 

angielski 

poziom 

podstawowy 

73 63 69 69 69 56 58 79 

Język 

angielski PR 

poziom 

rozszerzony 

53 46 54 53 54 38 39 58 

Język 

niemiecki 

poziom 

podstawowy 

58 X 60 46 60 X 51 46 

 

Uzyskany średni wynik egzaminu gimnazjalnego ze wszystkich części plasuje Gminę 

Stopnica na trzecim miejscu w powiecie buskim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Stopnica 

 

21 

4. Polityka społeczna realizowana na obszarze Miasta i Gminy Stopnica 

 

a) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  

 

Przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki w szkołach: 

 organizowanie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, multimedialnych, koncertów 

i spektakli profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa, cyberprzemocy, promowania 

zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień dla uczniów, 

 zorganizowanie wychowawczo-profilaktycznej wywiadówki dla rodziców uczniów, 

 angażowanie uczniów do uczestnictwa m.in. w: 

 Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki,  

 Szkolnych Dniach Bez Przemocy,  

 kampaniach ogólnopolskich i społecznych: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Czad 

– cichy zabójca”, „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018”, 

„Śniadanie daje moc”, „Bieg po zdrowie”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”’ „Nie 

pal przy mnie, proszę”’ „Trzymaj formę”, „Mleko w szkole”, „Owoce 

i warzywa w szkole”, 

 akcjach profilaktycznych: „Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok 

szkolny”, „Bezpiecznie i zdrowo do szkoły”, „Dzielni, mali strażacy”, 

„Bezpieczny Puchatek”, „Jestem bezpieczny w szkole i ty też”, 

„Bezpieczeństwo raz jeszcze”, „Rozśpiewana przerwa”, „Bezpieczeństwo 

w Sieci”, 

 zorganizowanie i przygotowanie następujących projektów, konkursów, programów, 

pogadanek dla uczniów np.: „Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na 

tropie”, „Zdrowe niezdrowe – umiem wybierać”, „Facebóg/Facewróg”, „Witaj 

wiosno”, „Ziemia Planeta Życia”, „Zdrowe odżywianie”, „Powiedz Nie przemocy”, 

„Zdrowy wypoczynek – tak”, „Aktywna i bezpieczna przerwa”, „Niezwykła lekcja 

o tolerancji i akceptacji”, „Antymina”, „Broń się – nie trać wiary”, 

 zorganizowanie konkursów, turniejów i projektów np.: „Turniej Wiedzy Pożarniczej”, 

„Młodzież zapobiega pożarom”, „Odżywiaj się zdrowo”, „Wolni od uzależnień”, 

„Uzależnieniom mówimy – STOP”, 

 prowadzenie pogadanek i prelekcji dla uczniów przez funkcjonariuszy policji 

dotyczących: cyberprzemocy, cyberprzestępczości, odpowiedzialności prawnej 

nieletnich, profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa połączonego z praktyczną nauką 

zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu komunikacyjnym w miasteczku ruchu 

drogowego,  

 prowadzenie prelekcji dla rodziców przez funkcjonariuszy policji dotyczących: 

bezpieczeństwa, profilaktyki uzależnień, cyberprzemocy oraz odpowiedzialności 

prawnej nieletnich. 

 

W 2018 r. odbyło się 14 posiedzeń Zespołu Orzekającego Komisji. Rozpatrzono 

42 wnioski o skierowanie osób na leczenie odwykowe. Wobec 15 osób komisja wystąpiła 

z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju celem uzyskania orzeczenia 
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o zastosowaniu przymusowego leczenia odwykowego w stacjonarnym zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 16 osób Komisja zobligowała do uczestnictwa w zajęciach grupy 

terapeutycznej w Buskim Ośrodku Trzeźwości, wobec 5 osób komisja uznała bezzasadne 

stawianie zarzutu nadużywania alkoholu, wobec 6 osób rodzina wycofała wnioski o leczenie 

odwykowe. 

Udzielono Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury dotacji celowej na promowanie 

różnorodnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień w świetlicach wiejskich. 

Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano 

pobyt na koloniach i zimowisku dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych: 

 10. dzieci pojechało na kolonie ze specjalnym programem profilaktycznym 

zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem Dzieciom”, które odbyły się 

w miejscowości Chłapowo III Ośrodek Wczasowo-Kolonijny Renusz, 

 5. dzieci pojechało na zimowisko zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem 

Dzieciom” do Ośrodka Wypoczynkowego w Zakopanem,  

 15. dzieci pojechało na kolonie profilaktyczno-wychowawcze zorganizowane przez 

Parafię Rzymsko-Katolicką św. Antoniego Padewskiego, które odbyły się w Starej 

Kraśnicy „Gościniec pod gruszą”, 

 15. dzieci pojechało na obóz profilaktyczno-wychowawczy do Zakopanego 

zorganizowany przez Parafię Św. Ap. Piotra i Pawła w Stopnicy. 

 Środki finansowe GKRPA zostały wykorzystane również na pokrycie kosztów badań 

sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, oraz na wynagrodzenie dla członków 

komisji. 

 

b) Gminny program wspierania rodziny 

Uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 25 września 2015 r. został 

przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2018. Głównym celem programu 

było wsparcie rodzin przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej. 

W 2018 r. realizowane były zadania w w/w zakresie. Pracę z rodzinami prowadził 

asystent rodziny zatrudniony na umowę zlecenie w ramach otrzymanej z Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotacji z ,,Programu asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” oraz środków własnych. 

Asystent pracował z 7 rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej. Zakończono pracę w 3 rodzinach z uwagi na osiągnięcie 

zamierzonych efektów. Praca asystenta z każdą rodziną prowadzona była w oparciu o plan 

pracy, opracowany we współpracy z członkami rodzin i w konsultacji z pracownikiem 

socjalnym.  

 

c) Opieka społeczna w liczbach: 

Zadania zlecone gminie z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz 

„dobry start”:  

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 52 rodziny,  

 specjalny zasiłek opiekuńczy – 29 rodzin, 
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 świadczenie pielęgnacyjne – 43 rodziny, 

 świadczenie rodzicielskie – 23 rodziny, 

 zasiłek dla opiekuna – 32 rodziny, 

 zasiłek pielęgnacyjny – 225 rodzin, 

 zasiłek rodzinny – 414 rodzin, 

 fundusz alimentacyjny – 38 rodzin, 

 świadczenie dobry start (300+) – 603 rodziny,  

 świadczenie wychowawcze (500+) – 629 rodzin. 

Na realizację w/w zadań środki finansowe w 100% zapewnił budżet państwa. 

 

W ramach realizacji zadań własnych tj. 

 stypendium szkolne – 45 rodzin, 

 zasiłek szkolny – 1 rodzina. 

Na realizację w/w zadań środki finansowe w 73,91% zapewnił budżet państwa, a pozostałe 

gmina. 

W ramach zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zorganizowano i świadczono 

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi dla dwóch osób. Środki na realizację zadania zapewnił budżet państwa.  

W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej udzielono następującej 

pomocy: 

 przyznano i wypłacono zasiłki okresowe – 30 osobom, 

 przyznano i wypłacono zasiłki celowe (w tym na dożywianie) – 94 osobom, 

 przyznano i wypłacono zasiłki stałe – 29 osobom, 

 przyznano i wypłacono zasiłki specjalne celowe – 38 osobom, 

 dożywiano 118 dzieci, 

 ponoszono odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. 

 

Środki na realizację zasiłków okresowych, stałych w 100% zapewnił budżet państwa, 

a na wypłatę zasiłków celowych, w tym finansowych i rzeczowych w zakresie dożywiania 

oraz na dożywianie dzieci budżet państwa przekazał środki finansowe w 80%. Na pozostałe 

świadczenia środki finansowe pochodziły w 100% budżetu Gminy Stopnica. 

 

Długotrwale z pomocy społecznej korzysta 137 osób. Główną przyczyną udzielania 

świadczeń z pomocy społecznej jest długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność.  

 

Szczegółowe informacje w zakresie działań realizowanych w ramach polityki społecznej 

zawarte są w sprawozdaniu z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Stopnicy za 2018 rok oraz ocenie zasobów pomocy społecznej. 
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5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

W wyniku zawartych umów i porozumień przekazano środki finansowe dla niżej 

wymienionych organizacji z przeznaczeniem na: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Zadanie 
Kwota 

 

1. 

Ludowy Klub 

Sportowy PIAST 

Stopnica 

Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, 

udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu 

lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia 

i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące 

utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy. 

 

Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, 

udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu 

lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia 

i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące 

utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy – 

HALOWA JESIEŃ Z PIŁKĄ NOŻNĄ.  

80 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

20 000,00 zł 

2. 

Fundacja 

Słoneczna 

Przyszłość  

w Busku-Zdroju 

Profilaktyka i promocja zdrowia poprzez organizację 

przesiewowych badań w zakresie profilaktyki 

onkologicznej u dzieci dla 330 dzieci 

27 000,00 zł 

 

3. 
Stowarzyszenie 

Razem Dzieciom 

w Busku-Zdroju 

Dofinansowanie pobytu dla 15 dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych na zimowisku i koloniach letnich  

6 350,00 zł 

4. 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

Św. Ap. Piotra i 

Pawła w Stopnicy 

Dofinansowanie zimowiska dla 15 dzieci 

pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. 

3 000,00 zł 

5. 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

Św. Antoniego 

Padewskiego w 

Kątach Starych 

Dofinansowanie kolonii letniej dla 15 dzieci 

pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. 

3 000,00 zł 

6. OSP w Stopnicy 

Zakup sprzętu i umundurowania 

 

Dotacja majątkowa dla OSP Stopnica 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pieca 

gazowego wraz z montażem i oprzyrządowaniem do 

budynku OSP w Stopnicy do utrzymania gotowości 

bojowej. 

305,00 zł 

 

4 228,76 zł 

7. OSP w Suchowoli Zakup sprzętu i umundurowania 305,00 zł 

8. 
OSP  

w Smogorzowie 

Zakup sprzętu i umundurowania 305,00 zł 

9. 
OSP  

w Bosowicach 

1) Zakup sprzętu i umundurowania 

2) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla 

905,00 zł 

14 000,00 zł 



Raport o stanie Gminy Stopnica 

 

25 

potrzeb mieszkańców wsi Bosowice” 

10. OSP w Czyżowie 

1) Zakup sprzętu i umundurowania 

2) Remont pomieszczeń w budynku OSP 

w Czyżowie służących utrzymaniu gotowości 

bojowej 

305,00 zł 

12 000,00 zł 

11. 
Stowarzyszenie 

"Stopniczanki" 

1) „Promocja lokalnych walorów turystyczno-

kulturowych poprzez organizację imprezy 

plenerowej w Stopnicy” 

2) „Popularyzowanie wiedzy na temat drogi Polski 

do niepodległości poprzez organizację imprez 

patriotycznych” 

12 732,93 zł 

 

 

6 726,00 zł 

12. 

Wojewódzki 

Szkolny Związek 

Sportowy w 

Kielcach 

Współuczestnictwo w programie „Szkolny Klub 

Sportowy”. 

200,00 zł 

13. 

Fundacja 

Narodowy 

Badminton z 

Warszawy 

Popularyzacja badmintona na terenie Gminy 

Stopnica z programem Shuttle Time 

3 000,00 zł 

14. 

Fundacja 

Gospodarcza św. 

Brata Alberta – 

Kielce 

Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do 

pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych, 

zamieszkałych na terenie Gminy Stopnica w ramach 

w zakresie prowadzenia opieki paliatywnej 

skierowanej do pacjentów przewlekle oraz 

nieuleczalnie chorych w roku 2018 

18 000,00 zł 

15. 

Wojewódzki 

Szkolny Związek 

Sportowy w 

Kielcach 

Współuczestnictwo w programie „Umiem pływać” 600,00 zł 

  RAZEM 212 962,69 zł 

 

Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zawarte są w sprawozdaniu z realizacji 

Programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. 
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6. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na 

lata 2018-2023 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy został przyjęty uchwałą Nr XXVII/81/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 

4 grudnia 2017 roku. Zmiany Uchwały dokonano w dniu 10 grudnia 2018 roku – Uchwałą 

Rady Miejskiej Nr II/11/2018. 

Zgodnie z zapisami uchwały, w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stopnica 

wchodzi 15 lokali, w tym: 3 lokale mieszkalne, 11 lokali socjalnych oraz 1 pomieszczenie 

tymczasowe.  

W skład zasobu gminy należą trzy mieszkania komunalne, dwa zlokalizowane 

w Stopnicy przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 i jedno w Klępiu Górnym. Wszystkie mieszkania 

są zasiedlone.  

Gmina jest właścicielem budynku przy ul. Północnej w Stopnicy, w którym znajduje 

się 11 lokali socjalnych oraz jedno pomieszczenie tymczasowe. Budynek został nadbudowany 

i wyremontowany w 2005 roku – dostosowany do zamieszkania przez ludzi. Czynsz z tytułu 

najmu lokalu socjalnego opłaca tylko jedna rodzina – pozostałe rodziny uiszczają opłaty 

z tytułu bezumownego korzystania z lokalu (dwukrotna stawka czynszu). Dwa lokale 

(18,18% lokali socjalnych i 13,33% ogólnego zasobu mieszkaniowego gminy) nie są 

zamieszkałe – zostały wyremontowane i przygotowane do najmu w związku z toczącymi się 

sądowymi nakazami eksmisji z prawem do lokali socjalnych. 

Zadania z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem gminy obejmują w szczególności: 

a) zapewnienia najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych, 

b) remonty i konserwację lokali i budynków, przy założeniu utrzymania stanu 

technicznego budynków w stanie nie pogorszonym, 

c) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów najmu, 

pobieranie czynszu i innych opłat, 

d) prowadzenie właściwej polityki czynszowej. 

Obecnie corocznie ponoszone są koszty utrzymania budynków na wykonanie wymaganych 

przepisami prawa rocznych przeglądów technicznych oraz niezbędnych remontów. 

Dodatkowo wykonuje się wymagane ustawą Prawo budowlane przeglądy w okresach 

pięcioletnich, np. pomiary elektryczne, przeglądy techniczne.  

Gmina Stopnica nie przewiduje sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

zasobów mieszkaniowych gminy. Nie ma też w planach zakupu nowych lokali. 

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w Gminie Stopnica są środki pieniężne: 

 przewidziane w budżecie gminy uchwalonym na poszczególne lata, 

 uzyskane z zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy – przychody z tytułu 

czynszów za najem lokali, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali.  

Aktualnie wniosek jednej osoby o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego jest na etapie 

rozpatrywania. 
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7. Działalność instytucji kultury 

a) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy  

1. Liczba woluminów- 15 492 sztuk, ponadto zbiory specjalne (audiobooki, filmy) - 23 sztuk 

2. Liczba wypożyczeń w 2018 r.– 13 185. 

3. Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez bibliotekę – 9 (współorganizacja 

z MCK w Stopnicy czasu wolnego dzieciom podczas ferii zimowych i wakacji). 

 

b) Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy  

W 2018 r. Miejsko-Gminne Centrum Kultury (MCK) zorganizowało 45 wydarzeń, w tym 

m.in.:  

 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  

 warsztaty pn. "Ginące rzemiosło i taniec dworski",  

 spektakl pt. "Wesele",  

 koncert walentynkowy,  

 koncert z okazji Dnia Kobiet,  

 Międzygminny Przegląd Inscenizacji Teatralnych,  

 Obchody Urodzin Króla Kazimierza Wielkiego,  

 Obchody Dnia Dziecka,  

 Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości,  

 wystawa pn. "Marszałek Piłsudski, życie i działalność",  

 Majówka Stopnicka,  

 Dni Stopnicy,  

 Dożynki Gminne,  

 plenerowe projekcje filmów,  

 koncert na pożegnanie wakacji,  

 plener malarski i wystawa poplenerowa,  

 Międzygminne Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica,  

 rekonstrukcja bitwy z czasów I wojny światowej,  

 koncert muzyki poważnej w wykonaniu grupy Nova Bossa,  

 koncert pieśni patriotycznych,  

 wystawa militariów,  

 Wigilia dla mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica.  

Ponadto turnieje sportowe (tenisa stołowego, badmintona, piłki siatkowej), popołudniowe 

zajęcia dla dzieci i młodzieży – rekreacyjno-sportowe, rękodzielnicze, plastyczne, zajęcia 

podczas ferii zimowych i wakacji, spotkania autorskie z pisarzami i poetami, spotkania 

informacyjno-szkoleniowe z Policją. 

MCK zorganizowało także 22 wydarzenia w świetlicach wiejskich, były to min.: warsztaty 

plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne, wokalne, pikniki rodzinne, turnieje sportowe (tenis 

stołowy, bilard, szachy, piłka nożna). 

Ze zorganizowanych przez MCK wydarzeń skorzystało ponad 9 tys. osób. 
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Miejsko-Gminne Centrum Kultury zarządzało również basenem miejskim, który 

funkcjonował w okresie letnim oraz lodowiskiem, które funkcjonowało w miesiącach 

zimowych. Łączna ilość osób, która skorzystała z w/w infrastruktury wyniosła ponad 15 tys. 

Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zawarte są w sprawozdaniu finansowym 

instytucji kultury za 2018 rok. 
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8. Sytuacja finansowa gminy 

 

Dochody gminy w 2018 r. zrealizowano w 98,46% w stosunku do planu. Dochody własne 

gminy zrealizowano w 103,88%, stanowią one 25,09% dochodów wykonanych ogółem. 

 

Wydatki gminy w 2018 r. zrealizowano w 93,44% w stosunku do planu. Wydatki majątkowe 

wykonano w 94,77% w stosunku do planu. Stanowią one 30,32% wydatków wykonanych 

ogółem. 

 

Zadłużenie ogółem na koniec 2018 r. wyniosło 3 772 116,20 zł, z tego 3 772 116,19 zł 

z tytułu kredytów i pożyczek. 

 

Łączna kwota wolnych środków na koniec 2018 roku, możliwa do wprowadzenia do budżetu 

w 2019 r. to 5 646 624,89 zł. 

 

Na koniec 2018 r. różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi 

stanowi deficyt budżetu w kwocie 602 869,07 zł, przy planowanym deficycie 2 502 480,00 zł.  

 

Dochody gminy: 

 

Dochody ogółem wykonano w kwocie 34 043 939,34 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 

30 272 913,27 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątkowe 0,00 zł, a majątkowe w kwocie: 

3 771 026,07 zł. 

 

Struktura wykonanych dochodów gminy w 2018 r.: 

 

 z tytułu dochodów własnych – 8 541 927,96 zł, w tym z tytułu udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 3 489 911,89 zł, 

 z tytułu subwencji: 11 013 481,00 zł, 

 z tytułu dotacji: 10 582 367,68 zł, 

 z tytułu środków ze źródeł zagranicznych i innych źródeł zewnętrznych: 

3 906 162,70 zł, 

 

Wydatki ogółem wykonano w kwocie: 34 646 808,41 zł, z tego bieżące w kwocie: 

24 141 029,42 zł., a majątkowe: 10 505 778,99 zł. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Stopnica na lata 2018-2023 obejmuje 6 letni 

okres spłaty zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek w poszczególnych latach, czyli 

od 2018 do 2023 r., zgodnie z umowami o zaciągnięciu kredytów i pożyczek oraz zgodnie 

z harmonogramami spłat: 

 na koniec roku 2018 – zadłużenie gminy: 3 772 116,19 zł, 

 na koniec roku 2019 – zadłużenie gminy: 2 627 173,75 zł, 

 na koniec roku 2020 – zadłużenie gminy: 1 719 222,75 zł,  

 na koniec roku 2021 – zadłużenie gminy: 1 116 822,75 zł,  

 na koniec roku 2022 – zadłużenie gminy: 622 429,95 zł 

 na koniec roku 2023 – po spłacie ostatniej raty: 0,00 zł; 
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Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia na koniec 2018 r. i w latach kolejnych wymagane 

wskaźniki związane z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia 

JST (art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych). 

 

W WPF Gminy Stopnica zaplanowano przedsięwzięcia wieloletnie do 2023 r. 

 

Szczegółowe informacje w zakresie sytuacji finansowej gminy zawarte są w sprawozdaniu 

finansowym z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2018 r., sprawozdaniu finansowym 

(bilansie z wykonania budżetu, bilansie jednostki budżetowej, zestawieniu zmian w funduszu 

jednostki, rachunku zysków i strat jednostki oraz informacji dodatkowej), informacji o stanie 

mienia komunalnego Gminy Stopnica na dzień 31.12.2018 r. 

 

 


