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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 2019 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 

Infrastruktura drogowa 

W 2019 r. duży nacisk położono na poprawę stanu infrastruktury drogowej. Na inwestycje 

w tym zakresie przeznaczono blisko 3 mln zł. Z budżetu państwa pozyskano na ten cel ponad 

700 000 zł. Nowa nawierzchnia asfaltowa pokryła 25 km dróg gminnych. 

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych przeprowadzono remont 13 odcinków dróg 

gminnych o łącznej długości ponad 13,5 km. Remont dróg przeprowadzony został 

w następujących miejscowościach: Stopnica, Jastrzębiec, Bosowice, Skrobaczów, Kąty Stare, 

Kąty Nowe, Kuchary, Klępie Górne, Falęcin Stary, Topola. Wartość zrealizowanych robót 

wyniosła ok. 1,4 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu państwa wyniosło 50% 

kosztów. 

 

Zakończono również realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Mariampol-Mietel od km 

0+000 do km 1+400” o wartości 130 000 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych pokryło 80% nakładów. Kolejne odcinki dróg zgłoszone do 

remontu, oczekują na dofinansowanie. 

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzałkowie, odcinek o długości 

459 m” to kolejne zadanie, które zostało wykonane w 2019 r. Wartość przedsięwzięcia 

wyniosła ponad 42 000 zł. Dofinansowanie w wysokości ok. 10 000 zł pochodziło ze środków 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. 
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Ponadto, w ubiegłym roku wykonano roboty budowlane związane z przebudową 

i modernizacją ponad 9,5 km dróg gminnych poprzez wykonanie nowej nawierzchni 

asfaltowej. Zakres zamówienia obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej. 

Modernizacja dróg przeprowadzona została w następujących miejscowościach: Strzałków, 

Szczytniki, Prusy, Smogorzów, Topola, Skrobaczów, Szczeglin, Zaborze, Mietel. Wartość 

umowy z Wykonawcą opiewała na kwotę blisko 1 040 000 zł.  

Na dostawę kruszywa w celu uzupełnienia nawierzchni dróg kamiennych oraz utwardzenia 

dróg gruntowych przeznaczono 340 000 zł. W rezultacie realizacji zamówienia obejmującego 

dostawę kruszywa zmodernizowano ponad 5 km dróg gminnych. 

Inwestycje z dziedziny ochrony środowiska  

W 2019 r. zawarta została umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuchary. 

W rezultacie zrealizowania operacji, której zakończenie nastąpiło w I kwartale 2020 r. 

wybudowanych zostało blisko 6 km sieci kanalizacyjnej do której przyłączonych zostanie 

60 nieruchomości (220 mieszkańców). Całkowita wartość robót wyniosła ponad 2,2 mln 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 2019 r. 

przeznaczono na ten cel ponad 90 000,00 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; 
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Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stopnica, zadanie: Uporządkowanie gospodarki 

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

 

Infrastruktura edukacyjna 

Jak co roku duże środki finansowe przeznaczone zostały na infrastrukturę edukacyjną. 

W sąsiedztwie przedszkola w Stopnicy wybudowany został plac zabaw dla najmłodszych 

dzieci. Na placu zabaw zamontowano dwa wielofunkcyjne zestawy zabawowe, karuzelę 

platformową, huśtawki, piaskownicę oraz inne urządzenia zabawowe dostosowane do potrzeb 

najmłodszych milusińskich uczęszczających do przedszkola. 

 

Zakończono również prace modernizacyjne związane z wymianą nawierzchni w hali sportowej. 

Stare i wysłużone drewniane panele sportowe zostały zastąpione systemową podłogą 

wykończoną wykładziną Omnisports Reference. Jest to winylowa nawierzchnia sportowa 

o wysokich parametrach, która została zatwierdzona przez największe federacje sportowe 

i stanowi idealne rozwiązanie do wielofunkcyjnych obiektów sportowych, szkolnych 

i publicznych. Na nowej nawierzchni zostały naniesione linie pozwalające na uprawianie kilku 

dyscyplin sportowych m.in. mini piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, 

badminton. W jednym czasie możliwe jest rozgrywanie siatkówki na trzech lub badmintona na 

pięciu boiskach. Przedsięwzięcie stanowi element projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”, który uzyskał dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  
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Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę blisko 630 000 zł. Głównym celem projektu jest 

podniesienie jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej poprzez: budowę windy osobowej 

w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, wymianę parkietu w hali sportowej oraz 

doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w szkole podstawowej. Planowany termin 

zakończenia realizacji projektu to grudzień 2020 r. 

W ubiegłym roku wykonano również nową, bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw 

w Stopnicy. W rezultacie realizacji zadania wykonana została wielokolorowa nawierzchnia 

syntetyczna oraz kilka modułów gier w postaci nadruku na nawierzchni (gra w klasy, alfabet), 

dotychczasowe urządzenia zabawowe zostały odnowione. 
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Całkowity koszt w/w inwestycji wyniósł ponad 400 000 zł, z czego dofinansowanie 

ze środków UE wyniosło ponad 100 000 zł. 

[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]. 

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

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

uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu było 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 obejmował: zakup komputerów przenośnych, tabletów, 

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

uczniów i nauczycieli, zakończone uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 

Komputerowych. 

Ponad 260 uczniów Szkoły Podstawowej w Stopnicy wzięło udział w szkoleniu 

pt.: „Cyfrowe narzędzia gromadzenia, współdzielenia danych, komunikacja w e-grupie, 

z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa”. Aby uczniowie mogli w pełni skupić się na 

prowadzonych zajęciach, Wykonawca musiał zapewnić im transport oraz pełne wyżywienie. 

Każdy z uczestników otrzymał też materiały szkoleniowe, pendrive, kalkulatory oraz certyfikat 

potwierdzający nabycie nowych umiejętności. 

Szkoleniem objęci byli również nauczyciele. W pierwszym szkoleniu, pt.: „Narzędzie 

i funkcjonalności TIK w pracy nauczyciela”, każdy z 40 uczestników mógł poznać zalety 

i możliwości nowego wyposażenia placówki.  

Ponadto 10 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach, które pozwoliły na podniesienie 

kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 

Komputerowych ECDL, aż w trzech kategoriach: „Współpraca on-line”, „Podstawy pracy 

w sieci”, „Zaawansowana grafika managerska i prezentacyjna”. Łącznie przeprowadzono 

aż 288 godzin szkoleń dla 300 uczestników. 

Projekt realizowany był w okresie: styczeń-październik 2019 r. Całkowita wartość 

projektu opiewała na kwotę ponad 355 000 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 

wyniosło 85%. 
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Komputery najnowszej generacji w ilości 25 szt. wraz z oprogramowaniem 

edukacyjnym zostały zakupione w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne 

Województwa Świętokrzyskiego”, którego liderem było Województwo Świętokrzyskie. 

Do Szkoły Podstawowej w Stopnicy, w formie pomocy rzeczowej trafił również zestaw 

robotów edukacyjnych do nauki programowania. Projekt współfinansowany był ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

jego wartość wyniosła ponad 83 000 zł przy dofinansowaniu w wysokości 75%. 

[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]. 

Wsparcie jednostek OSP 

W listopadzie 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Stopnicy odebrała fabrycznie nowy średni 

samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo. 

Całkowita wartość zakupu wyniosła blisko 760 000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu 

Gminy Stopnica opiewa na kwotę 399 847 zł. Pozostała kwota pochodzi ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz 

budżetu państwa. 
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W marcu 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Smogorzowie otrzymała sfinansowany 

ze środków budżetu gminy samochód ratowniczo-gaśniczy. Wartość zakupu wyniosła 

73 000 zł. Lekki samochód gaśniczy marki Ford, jest pojazdem sześcioosobowym, posiada 

napęd 4x4, moc 135 KM oraz zbiornik na wodę. 
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Jednostki OSP działające na obszarze Gminy Stopnica, zostały również wyposażone w ramach 

realizacji projektu pn. „Doposażenie OSP w celu zwiększenia potencjału bojowego”. Całkowita 

wartość projektu w wysokości 35 000 zł, została dofinansowana w wysokości 15 000 zł 

w ramach konkursu pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie 

potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” ze środków Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego. 

Gmina Stopnica corocznie wspiera finansowo wszystkie funkcjonujące na jej obszarze 

jednostki OSP: Stopnica, Czyżów, Suchowola, Smogorzów, Bosowice, Mietel, przeznaczając 

na ten cel środki finansowe, nie tylko na zapewnienie gotowości bojowej, ale również 

na wyposażenie, remonty i inwestycje. W latach 2018-2019 na funkcjonowanie oraz 

wyposażenie wszystkich jednostek OSP funkcjonujących na obszarze Gminy Stopnica 

z budżetu gminy przeznaczono blisko 600 000 zł.   

Z budżetu gminy w 2019 r. przeznaczono ponad 64 000 zł, na pokrycie kosztów związanych z 

zapewnieniem gotowości bojowej (ekwiwalenty [36,3 tys. zł], szkolenia, badania lekarskie, 

zakup wyposażenia i paliwa, koszty ubezpieczeń osób i mienia). 

Działalność jednostek OSP nie ogranicza się tylko do gaszenia typowych pożarów. 

Współczesność postawiła inne wyzwania, którym muszą sprostać strażacy-ratownicy: 

ratownictwo chemiczne, drogowe oraz pomoc społeczeństwu w okresie klęsk żywiołowych 

(powodzi, lokalnych podtopień) również w sąsiednich gminach. 

Wsparcie finansowe czynione na rzecz jednostek OSP, stanowi swego rodzaju inwestycję 

w bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców gminy oraz mienia. Strażacy ochotnicy, zazwyczaj 

jako pierwsi stawiają czoło niebezpieczeństwu z narażaniem zdrowia i życia, ratują życie 

i dobytek mieszkańców. 

Fundusz sołecki 

W budżecie na 2019 r. wyodrębniono fundusz sołecki dla 26 sołectw o łącznej wartości 

450 589,44 zł. Z 38 zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć zrealizowano 35 zadań 

o łącznej wartości 326 400,01 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 2019 r. zakończono realizację 7 spośród 16 wieloletnich zadań inwestycyjnych 

tj. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Bosowice i Zaborze – 

opracowanie projektu budowlanego, Rolnik w sieci-zarejestruj cudzoziemca w ramach projektu 

Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług, Szkolne 

pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WŚ), Rozbudowa 

infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej na obszarze Gminy Stopnica, 

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Stopnica, Przedszkole podstawowym ogniwem 

procesu edukacji – wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego 
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w Gminie Stopnica, TIK-TAK! Rozwój kompetencji informacyjno-komunikacyjnych oraz 

zakup narzędzi informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy.  

 Harmonogram realizacji pozostałych wieloletnich zadań inwestycyjnych zakłada, 

iż zakończone one zostaną w latach: 2020 (6 zadań), 2021 (3 zadania), 2023 (1 zadanie). 

Realizacja większości zadań uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych, głównie 

z budżetu Unii Europejskiej.  

Stopień realizacji zadań współfinansowanych z UE w 2019 r. w stosunku do planu 

wydatków danego roku, wyniósł 87,37 %. Stopień realizacji zadań wieloletnich na koniec 2019 

r. w stosunku do całkowitego planu wydatków w okresie realizacji przedsięwzięć wyniósł 25,40 

%. 

 W ramach realizacji jednorocznych zadań inwestycyjnych zrealizowano 37 z 39 

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 3 mln zł. W rezultacie poczynionych 

nakładów finansowych modernizacji poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej lub 

utwardzenie drogi kruszywem poddano łącznie ponad 25 km dróg gminnych. Pozostałe zadania 

związane były z rozbudową oświetlenia ulicznego, zakupem nieruchomości, 

zagospodarowaniem przestrzeni przy obiektach użyteczności publicznej.  

Inwestycje i projekty w realizacji 

Kompleks rehabilitacyjno-opiekuńczy, którego zakończenie budowy zaplanowane jest 

na czerwiec 2020 r., powstanie nakładem 6 mln złotych. Realizacja inwestycji jest odpowiedzią 

na oczekiwania mieszkańców w zakresie rehabilitacji oraz opieki senioralnej. 

W budynku we wszystkich pomieszczeniach wykonano wylewki, zakończono również 

roboty elewacyjne. Na ukończeniu są roboty instalacyjne branży sanitarnej oraz instalacji 

niskoprądowych. Do wykonania wewnątrz budynku pozostaje wykończenie ścian i podłóg. 

Obecnie trwa proces wyposażania budynku w meble. 

Kompleks składał się będzie 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,  

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, którym 

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. 
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Gmina Stopnica przystąpiła również do realizacji projektu pn. "Podniesienie jakości 

obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na 

poprawę efektywności i dostępności e-usług".  

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. 

Projekt, składa się z czterech głównych komponentów:  

komponent 1: związany z utworzeniem portalu interesanta. Obejmuje on również utworzenie 

35 e-usług. Powstanie portalu interesanta umożliwi dwukierunkową interakcję między 

urzędem, a mieszkańcem, a więc złożenie wniosku oraz otrzymanie decyzji administracyjnej 

za pośrednictwem sieci internetowej. Korzystając z funkcjonalności portalu załatwić będzie 

można między innymi sprawy z zakresu: deklaracji podatkowych, zwrotu podatku 

akcyzowego, złożenie deklaracji o odpadach, złożenie wniosku o zajęcie pasa drogowego, 

wniosku o warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Dostęp do 

w/w usług możliwy będzie z urządzeń stacjonarnych i mobilnych po uprzednim zalogowaniu 

się do portalu; 

komponent 2 – e-woda: zakłada wymianę wodomierzy, których odczyt odbywać się będzie 

w sposób zdalny, drogą radiową. We wszystkich nieruchomościach, wymienione zostaną 
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liczniki wodociągowe, a ich odczyt nie będzie wiązał się z koniecznością odwiedzenia każdej 

posesji. Zapłata za pobraną wodę, odprowadzone ścieki będzie mogła zostać uregulowana z 

wykorzystaniem e-usług na podstawie przesłanej elektronicznie faktury i skorzystanie z 

płatności elektronicznej. Zadanie zrealizowane w ponad 56 %.; 

komponent 3: zakup komputerów, serwerów, innych urządzeń komputerowych niezbędnych 

do wdrożenia założeń projektu (e-usług). Zadanie zakończone.; 

komponent 4 – modernizacja systemów dziedzinowych: zakłada wymianę księgowych 

programów i systemów informatycznych związanych z działalnością gminy. 

Wnioskodawcą, a zatem liderem projektu jest Gmina Stopnica. Wniosek uzyskał bardzo 

wysoką ocenę zajmując ex aequo 1 miejsce na liście rankingowej. Projekt realizowany jest 

w partnerstwie sześciu gmin. Wartość projektu opiewa na kwotę: 7 290 935,70 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wynosi: 5 556 410,17 zł. Projekt realizowany będzie 

w latach: 2019-2020.  

Gmina Stopnica pozyskała również dofinansowanie w wysokości 433 950,00 zł 

na realizacje projektu pn. „Wspieranie rozwoju gospodarczego gminy Stopnica poprzez 

inwestycje w infrastrukturę służącą przetwarzaniu produktów rolnych – Inkubator 

Przetwórstwa Rolnego”. Wsparcie finansowe pochodzi z budżetu Unii Europejskiej w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji 

przedsięwzięcia: VIII.2020-VIII.2021  

 

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 
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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, susz z warzyw i owoców itp.  

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

Przetwórstwa Rolnego, Karta projektu nr 8 – Druga młodość rolnictwa]. 
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2. Zakres tematyczny uchwał podjętych przez Radę Miejską w Stopnicy 

i ich realizacja przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica 

 

W 2019 r. Rada Miejska podjęła 68 uchwał spośród których: 

a) 6 dotyczyło zmian w budżecie gminy na 2019 r., 

b) 6 – zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023, 

c) 3 – udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu, 

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.  

Uchwały dotyczące pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego obejmowały dofinansowanie 

ze środków gminy inwestycji polegającej na przebudowie dróg powiatowych na odcinku 

od Skrobaczowa do Stopnicy o długości ponad 6 km oraz na odcinku Kąty Stare-Folwarki 

o długości blisko 2 km. Przebudowa pierwszego odcinka rozpoczęła się w 2019 r., ale pierwsze 

płatności z tego tytułu nastąpią w 2020 r. Rozpoczęcie i zakończenie przebudowy odcinka drogi 

powiatowej Kąty Stare-Folwarki, planowane jest na 2020 r. Z przeznaczeniem na realizacje 

w/w zadań inwestycyjnych planuje się udzielenie w 2020 r. pomocy finansowej Powiatowi 

Buskiem w wysokości ponad 1,2 mln zł. 

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 2020 r., 

e) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025, 

Zakres rzeczowy budżetu gminy na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, uwzględnia 

oczekiwania mieszkańców, potencjał finansowy gminy, możliwości pozyskania dofinansowania 

ze środków zewnętrznych. Wykonanie przedmiotowych uchwał rozpoczęło się od stycznia 

2020 r. 

f) 3 – spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem organu stanowiącego 

gminy oraz wykonawczego sołectwa, 

g) 4 – wysokości podatków i opłat lokalnych, 

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

obniżyła górne stawki podatków ustalone przez Ministra Finansów na 2020 r. 

Cenę żyta do celów wymiaru podatku rolnego zmniejszono z kwoty 58,46 zł do kwoty 45 zł 

za 1 kwintal, tak więc stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy obniżona została z poziomu 

146,15 zł do kwoty 112,50 zł. W budżetach gospodarstw rolnych pozostanie ponad 290 000 zł 

Z podatku od nieruchomości całkowicie zwolniono budynki mieszkalne, co pozwoli 

zaoszczędzić mieszkańcom 180 000 zł, a stawki podatku od gruntów nimi zabudowanych 

obniżono o 40% (z 0,50 zł do 0,30 zł za m2), oszczędność dla mieszkańców 160 000 zł. 
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Skutki obniżeń podatków związanych z działalnością gospodarczą, w tym podatków od środków 

transportowych sięgają blisko 110 000 zł (obniżenie stawek podatkowych ustalonych przez 

Ministra Finansów). 

Zastosowane obniżenie górnych stawek podatków i opłat lokalnych powoduje, iż ponad 1,3 mln 

złotych pozostanie w kieszeniach mieszkańców. 

h) 7 – gospodarki nieruchomościami (sprzedaż i zakup nieruchomości oraz określenia 

wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów), 

W 2019 r. dokonano sprzedaży 3 nieruchomości za kwotę 26 962,10 zł oraz zakupu 

5 nieruchomości za kwotę 42 187,02 zł. 

i) 5 – poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

j) 6 – związanych z funkcjonowaniem oświaty (m.in. w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, ustalenia średniej ceny jednostki paliwa 

dla potrzeb zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz 

rodziców, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2020, za kształcenie 

nauczycieli), 

k) 1 – zastosowania dopłat do wybranych grup taryfowych (zbiorowe odprowadzenie 

ścieków komunalnych), 

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

2,80 zł netto za 1 m3 ścieków, podczas gdy stawka uchwalona przez Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie ustalone zostało na poziomie 8,04 zł netto za 1 m3. Różnica w cenie 

pokrywana jest z budżetu gminy. Opłaty za ścieki komunalne będą niższe o ok. 600 000 zł.  

l) 8 – w sprawie przyjęcia/ zmiany planów, programów, (m.in. programów 

profilaktycznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, osłonowych „Posiłek 

w szkole i w domu”, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi), 

m) 4 – dotyczyły zawarcia porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

(w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego 

na zakup energii elektrycznej, gazu ziemnego; w sprawie wspólnego przygotowania 

i realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy" oraz 

współpracy w zakresie obsługi informatycznej MGOPS), 

n) 3 – związane z udzieleniem absolutorium, 

o) 3 – związane z rozpatrzeniem skarg,  

p) pozostałe 7 uchwał dotyczyło: połączenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Stopnicy z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy; przyjęcia stanowiska 

dotyczącego trudnej sytuacji w rolnictwie oraz zmian dokonanych w zakresie ustalenia 

obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania; trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego; ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia; zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach; ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2019; udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
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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 2018/2019 

 

Struktura organizacyjna oświaty 
 

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Stopnica była organem prowadzącym dla Zespołu 

Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy, w skład którego wchodziła: 

• Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy z oddziałami 

gimnazjalnymi, 

• Przedszkole w Stopnicy. 

 

Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół w roku szkolnym 2018/2019. 

Wyszczególnienie 
Liczba w tym: 

Oddziałów Uczniów I II III IV V VI VII VIII 

Szkoła Podstawowa im. 

Batalionów Chłopskich w 

Stopnicy 22 495 50 67 45 64 87 48 

 

 

66 

 

 

68 

Oddziały gimnazjalne  3 77 0 0 77 
     
     

Ogółem 25 572      

W roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów uległa zmniejszeniu o 20 osób, a także liczba 

oddziałów zmniejszyła się o jeden w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. 

 

Tabela Nr 2. Stan organizacji przedszkola publicznego w roku szkolnym 2018/2019. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci ogółem 

1. Przedszkole w Stopnicy 9 212 

 

W roku szkolnym 2018/2019 liczba oddziałów przedszkolnych, a tym samym liczba 

wychowanków przedszkola uległa znaczącemu zwiększeniu (tj. o 6 oddziałów, 

137 wychowanków). Zaistniała sytuacja była wynikiem otworzenia z dniem 1 września 2018 r. 

nowo wybudowanego budynku przedszkola przy ul. Kazimierza Wielkiego 23D. 

 

Tabela Nr 3. Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2018/2019. 

Lp. Wyszczególnienie  
Ilość uczniów 

korzystających z 

dożywiania 

Ogółem 

liczba 

uczniów 

1. 
Szkoła Podstawowa im. Batalionów 

Chłopskich w Stopnicy 
323 495 

2. Oddziały gimnazjalne 20 77 

3. Przedszkole w Stopnicy 210 212 

 

Tabela Nr 4. Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019.  

Lp. Wyszczególnienie  
Ilość dzieci 

korzystających z 

dowożenia 

Ogółem liczba 

uczniów 

1. 
Szkoła Podstawowa im. 

Batalionów Chłopskich w Stopnicy 
319 495 
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2. Oddziały gimnazjalne 53 77 

3. Przedszkole w Stopnicy* 51 212 

 

*Do Przedszkola w Stopnicy dowożono dzieci 5 i 6-letnie zgodnie z ustawowym obowiązkiem 

(art. 32 ust. 5 – Prawo oświatowe). 

 

• Baza lokalowa 
 

Tabela Nr 5. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2018/2019 

Placówka 

oświatowa 

Pomieszczenia (ilość) 

Budynki 
Sale 

lekcyjne 

Pracownie 

Sale 

gimnastyczne 
Gabinety 

lekarskie 
Świetlice 

Kuchnia 

i 

stołówka 
Kompu-

terowe 
językowe 

1. 
Przedszkole 

w Stopnicy 
1 9* - - - - - 1 

2. 
Szkoła 

Podstawowa 

w Stopnicy 
3 26 3 2 2 2** 3 3 

Ogółem 4 35 3 2 2 2 3 4 

* 2 oddziały w budynku szkoły podstawowej 

** Gabinety: pielęgniarski i stomatologiczny. 

 

• Inwestycje oświatowe i remonty obiektów szkolnych 

 
W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy 

przeprowadzono kilka inwestycji i remontów na łączną kwotę 112 931,74 zł. Najważniejsze 

z nich to: modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy poprzez 

rozbudowę sieci informatycznej i elektrycznej, zakup pieca konwekcyjno-parowego na 

potrzeby kuchni, a także modernizację placu zabaw przy budynku szkoły podstawowej poprzez 

wykonanie nowej nawierzchni syntetycznej. 

W okresie sprawozdawczym (rok szkolny 2018/2019) Gmina Stopnica wraz z Zespołem 

Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy realizowała następujące projekty współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: „Przedszkole podstawowym ogniwem procesu edukacji 

– wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Stopnica” 

(całkowita wartość projektu: 700 000 zł, finansowy wkład własny zabezpieczony przez gminę 

– 15%), „TIK – TAK! Rozwój kompetencji informacyjno-komunikacyjnych oraz zakup 

narzędzi informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy” (całkowita 

wartość projektu: 355 000 zł, wkład gminy – 15%), „Szkolne Pracownie Informatyczne 

Województwa Świętokrzyskiego” (całkowita wartość projektu: ponad 83 000 zł, wkład gminy 

– 20%). Ponadto w okresie roku szkolnego 2018/2019 udzielono zamówień publicznych na 

realizację następujących zadań inwestycyjnych: zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw 

przy budynku przedszkola oraz wykonanie nawierzchni syntetycznej hali sportowej w Stopnicy 

o łącznej wartości ponad 300 000 zł (w tym dofinansowanie ze środków UE – 105 000 zł). 
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• Struktura zatrudnienia w szkołach w roku szkolnym 2018/2019 
 

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy 

prowadzonym  przez Gminę Stopnica pracowało 56 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty 53,32) 

oraz 26 pracowników administracji i obsługi (18,73 etatu). Wśród zatrudnionych nauczycieli 

zdecydowanie przeważają pedagodzy z wyższym wykształceniem oraz przygotowaniem 

pedagogicznym posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego (73,2%).  

 

• Realizacja zadań oświatowych na rzecz uczniów i szkół 
 

 W roku szkolnym 2018/2019 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. 

 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 2018/2019 rozpatrzono 6 wniosków, na łączną sumę 48 336,35 zł. Na realizację 

zadania otrzymano dotację z budżetu państwa. 

 Realizując obowiązki wynikające z art. 30a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela, po analizie 

średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2018, w miesiącu styczniu 2019 r. wypłacono 

jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli kontraktowych. Łączny koszt 

jednorazowego dodatku uzupełniającego wyniósł 11 835,49 zł, w całości pokryty ze środków 

własnych Gminy.  

 

• Finansowanie zadań oświatowych 
 

 Zarówno wydatki, jak i dochody dotyczące oświaty i wychowania stanowią bardzo 

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

szkolnym 2018/2019 (od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 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 

2018/2019. 

Lp. Źródło dochodu Wysokość uzyskanych środków 

1. Subwencja oświatowa 5 762 505 

2. Dotacja przedszkolna 205 691 

Łącznie 5 968 196 
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Tabela Nr 7. Wydatki na oświatę i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019. 

Lp. Wyszczególnienie 
Ogółem 

poniesione koszty 
Uwagi 

1. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Stopnicy 
7 310 591 zł 

Płace wraz z pochodnymi -

5 204 888 zł, 

Pozostałe koszty – 

2 105 703 zł 

2. 

Zwrot kosztów za dzieci 

chodzące do przedszkoli na 

terenie innych gmin 

96 308 zł  

Łącznie 7 406 899 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 2018/2019 szkoły podstawowe po raz pierwszy po reformie oświatowej 

przeprowadziły egzamin 8-klasistów.  

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy przeprowadzono po raz pierwszy 

egzamin 8-klasisty oraz po raz ostatni egzamin gimnazjalny. Uzyskane wyniki (w procentach) 

przedstawiają poniższe tabele. 

 

Tabela Nr 8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzone w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Stopnicy w 2019 r. 

 

Tabela Nr 9. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzone w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Stopnicy w 2019 r. 

Egzamin 

Oddziały gimnazjalne 

w Szkole 

Podstawowej 

w Stopnicy 

Powiat Województwo Kraj 

Język polski 55 62,1 58 59 

Historia i WOS 54,8 58,6 63 63 

Matematyka 37,4 39,2 49 49 

Przedmioty przyrodnicze 45,9 47,3 42 43 

Język angielski poziom podstawowy 59,2 62,4 66 68 

Język angielski poziom rozszerzony 42,8 46 50 53 

Język niemiecki poziom podstawowy 37 50,9 49 51 

 

Egzamin 

Szkoła 

Podstawowa 

w Stopnicy 

Powiat Województwo Kraj 

Język polski 63,6 66 63 63 

Matematyka 37,9 44 44 45 

Język angielski 52 55 57 59 
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4. Polityka społeczna realizowana na obszarze Miasta i Gminy Stopnica 

 

a) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  

 

W ramach przedsięwzięć z zakresu profilaktyki, rodzice i uczniowie Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Stopnicy, uczestniczyli w: 

 

 programie profilaktycznym „Archipelag skarbów” 

 Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki, 

 Szkolnych Dniach Bez Przemocy, 

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

Dni Walki z AIDS”, „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019”, „Dziecko jako 

badacz”, „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”, 

„Bezpieczny przedszkolak”, „Nie daj się wkręcić-Krusikowo”, „Bezpieczny Puchatek”, 

„Potrafię dbać o zdrowie, a TY!”, „Wybieram zdrowy styl życia”, „Bezpieczeństwo raz 

jeszcze”, „Bezpieczeństwo w Sieci”, 

 zorganizowaniu i przygotowaniu następujących projektów, konkursów, programów, 

pogadanek, spotkań edukacyjnych dla uczniów np.: „Program Domowych Detektywów 

– Jaś i Małgosia na tropie”, „Bezpieczne ferie”, „Zdrowy styl życia -TAK!”, „Zdrowe 

odżywianie”, „Używkom mówimy-STOP!”, „Ziemia Planeta Życia”, „W naszym 

przedszkolu sport i zabawa to ważna sprawa”, „Powiedz Nie przemocy”, „Zdrowy 

wypoczynek- tak”, „Aktywna i bezpieczna przerwa”, „Niezwykła lekcja o tolerancji 

i akceptacji”, „W krainie przyjaźni i dobrych słów”, „Alkohol droga donikąd”, „Ruch 

to zdrowie”, „Cyberprzemoc, cyberprzestępczość oraz odpowiedzialność prawna 

nieletnich”, „W krainie przyjaźni i dobrych słów”, 

 organizowanych zajęciach profilaktyczno-wychowawczych, multimedialnych, 

koncertach i spektaklach profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa, cyberprzemocy, 

promowania zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień dla uczniów, 

 zorganizowanej wychowawczo-profilaktycznej wywiadówce dla rodziców uczniów 

oraz radzie szkoleniowej dla nauczycieli w ramach programu profilaktycznego 

„Archipelag skarbów”. 

 

W 2019 r. odbyło się 14 posiedzeń Zespołu Orzekającego Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Rozpatrzono 37 wniosków o skierowanie osób na leczenie 

odwykowe. Wobec 13 osób komisja wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Busku-

Zdroju celem uzyskania orzeczenia o zastosowaniu przymusowego leczenia odwykowego w 

stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego, 15 osób Komisja zobligowała do 

uczestnictwa w zajęciach grupy terapeutycznej w Buskim Ośrodku Trzeźwości, wobec 4 osób 

komisja uznała bezzasadne stawianie zarzutu nadużywania alkoholu, wobec 5 osób rodzina 

wycofała wnioski o leczenie odwykowe. 

Udzielono Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury w Stopnicy, dotacji celowej na 
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promowanie różnorodnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień w świetlicach 

wiejskich. 

Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dofinansowano pobyt na zimowisku w Zakopanem 15 dzieciom pochodzącym z rodzin 

dysfunkcyjnych w ramach zadania „Dotacja dla organizacji pozarządowych, którym powierza 

się realizację zadań publicznych w trybie określonym w art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie – zorganizowanie wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin 

dysfunkcyjnych”. Oferentem dotacji była Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła 

w Stopnicy, ul. Plac Piłsudskiego 1, 28-130 Stopnica. 

 Środki finansowe GKRPA zostały wykorzystane również na pokrycie kosztów badań 

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

komisji. 

Uchwałą Nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 r. został 

przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. Głównym celem programu 

jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej, które w efekcie ma doprowadzić do przywrócenia zdolności 

prawidłowego funkcjonowania i zapewnić prawidłowy rozwój wzrastających w nich dzieci.  

W 2019 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 2019” w wysokości 6 197 zł oraz środków własnych w wysokości 

21 617 zł. 

Asystent pracował z 9 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.  

 

b) Zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Stopnicy w liczbach 

1. Zadania zlecone gminie z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 

oraz świadczenia „dobry start”:  

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 58 osób na kwotę 58 000 zł; 

 specjalny zasiłek opiekuńczy – 27 osób na kwotę 184 126 zł; 

 świadczenie pielęgnacyjne – 39 osób na kwotę 758 404 zł; 

 świadczenie rodzicielskie – 17 osób na kwotę 134 642 zł; 

 zasiłek dla opiekuna – 24 osoby na kwotę 158 440 zł; 

 zasiłek pielęgnacyjny – 217 osób na kwotę 447 571 zł; 

 zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – 356 rodzin na kwotę 1 176 889 zł; 

 fundusz alimentacyjny – 25 rodzin na kwotę 187 170 zł; 

 świadczenie dobry start (300+) – 612 rodzin na kwotę 262 200 zł; 

 świadczenie wychowawcze (500+) – 801 rodzin na kwotę 6 085 489 zł. 
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Na realizację w/w zadań środki finansowe w 100% pochodziły z budżetu państwa. 

 

2. W ramach realizacji zadań własnych tj. 

 stypendium szkolne – 37 rodzin na kwotę 72 359 zł (z czego 63 767 zł dotacja z budżetu 

państwa, a 8 592 zł z budżety gminy Stopnica), 

 zasiłek szkolny – 1 rodzina na kwotę 1 240 zł (środki własne gminy). 

 

3. 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 

na kwotę 16 416 zł. 

4. W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej udzielono następującej 

pomocy: 

 przyznano i wypłacono zasiłki okresowe – 22 osobom na kwotę 44 813 zł;  

 przyznano i wypłacono zasiłki celowe (w tym na dożywianie) – 125 osobom na kwotę 

136 827 zł; 

 przyznano i wypłacono zasiłki stałe – 30 osobom na kwotę 200 223 zł; 

 przyznano i wypłacono zasiłki specjalne celowe – 32 osobom na kwotę 19 527 zł; 

 udzielono pomocy w formie dożywiania – 88 dzieci na kwotę 44 535 zł; 

 poniesiono odpłatność za pobyt 3 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej na 

kwotę 77 755 zł (w tym opłatę za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, kwotę 

w wysokości 8 538 zł wniósł członek rodziny). 

 

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% z budżetu Gminy Stopnica. 

 

Długotrwale z pomocy społecznej korzysta 164 osoby. 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 2019 rok oraz ocenie zasobów pomocy społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Stopnica 

 

26 

 

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 sprzętu do uprawiania 

sportu oraz organizacja turnieju halowego - „Trening 

czyni mistrza. Stopnicka jesień z piłką nożną”.  

90 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

10 000,00 zł 

2. 

Fundacja 

Słoneczna 

Przyszłość  

w Busku-Zdroju 

Profilaktyka i promocja zdrowia poprzez organizację 

przesiewowych badań w zakresie profilaktyki 

onkologicznej u dzieci dla 180 dzieci z obszaru 

Miasta i Gminy Stopnica 

19 190,67 zł 

 

3. 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

Św. Ap. Piotra i 

Pawła w Stopnicy 

Dofinansowanie zimowiska dla 15 dzieci 

pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. 

4 000,00 zł 

4. OSP Stopnica 

Zakup samochodu strażackiego 

 

Dofinansowanie zakupu okna i drzwi znajdujących 

się w boksie garażowym OSP Stopnica w celu 

utrzymania gotowości bojowej 

 

Zakup umundurowania w ramach gotowości bojowej 

399 847,00 zł 

 

3 700,00 zł 

 

 

 

410,00 zł 

5. OSP Suchowola Zakup umundurowania 410,00 zł 

6. OSP Smogorzów Zakup umundurowania 410,00 zł 

7. OSP Bosowice 

Remont dachu nad garażem budynku OSP Bosowice 

w celu zapewnienia gotowości bojowej 

 

Zakup umundurowania  

10 000,00 zł 

 

 

775,00 zł 

8. OSP Czyżów Zakup umundurowania 410,00 zł 

9. OSP Mietel Zakup umundurowania 1 610,00 zł 

10. 

Wojewódzki 

Szkolny Związek 

Sportowy w 

Kielcach 

Współuczestnictwo w programie „Szkolny Klub 

Sportowy”. 

600,00 zł 
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11. 

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 2019 

20 000,00 zł 

12. 

Wojewódzki 

Szkolny Związek 

Sportowy w 

Kielcach 

Współuczestnictwo w programie „Umiem pływać” 600,00 zł 

  RAZEM 561 962,67 

 

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 2019 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 zobowiązane są do 

uiszczania 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 niepogorszonym, 

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.  
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7. Działalność instytucji kultury 

Działalność instytucji kultury w 2019 r. 

a) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy: 

1. Liczba woluminów – 15 365 sztuk, zbiory specjalne (np. filmy) – 26 sztuk, w tym 

15 audiobooków; 

2. Liczba wypożyczeń w 2019 r. – 12 215; 

3. Liczba wydarzeń kulturalnych odbywających się w bibliotece (organizowane przez 

MCK w Stopnicy) – 11, liczba osób uczestniczących w tych wydarzeniach – 264. 

b) Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy w 2019 r. zorganizowało 25 wydarzeń, 

w tym min.: 

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

- dwie zbiórki krwi, 

- projekcje filmów animowanych dla dzieci i filmów (historycznych, obyczajowych) dla 

młodzieży i dorosłych, 

- Obchody Dnia Kobiet, 

- Obchody Urodzin Króla Kazimierza Wielkiego, 

- Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

- Obchody Dnia Dziecka, 

- Międzypokoleniowy Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, 

- Dni Stopnicy oraz Miejsko-Gminne Dożynki, 

- „Narodowe Czytanie”,  

- Kampanię edukacyjno-informacyjną na temat ochrony powietrza atmosferycznego,  

- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania,  

- Międzygminny Bieg Przełajowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, 

- Wycieczkę krajoznawczą dla seniorów do Zalipia, 

- Obchody Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

- Miejsko-Gminny Mikołajkowy Turniej Badmintona, 

- Wieczór Kolęd i Pastorałek, 

- Spektakl o tematyce ekologicznej dla dzieci z Miasta i Gminy Stopnica, 

- Warsztaty o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej dla młodzieży zamieszkałej na 

obszarze Miasta i Gminy Stopnica. 

 

Ponadto, organizowane były popołudniowe zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci 

i młodzieży (badminton, tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka nożna, bilard), zajęcia plastyczne, 

rękodzielnicze, wokalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz spotkania z pisarzami dla 

seniorów. Zorganizowano również zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji dla dzieci 

i młodzieży, w tym spotkania informacyjno-szkoleniowe z Policją, Strażą Pożarną. 

MCK zorganizowało też 16 wydarzeń w świetlicach wiejskich, były to: zajęcia sportowe (tenis 

stołowy, bilard, szachy i warcaby), zajęcia rękodzielnicze, plastyczne, kulinarne oraz pikniki 

wiejskie. 

Ze zorganizowanych imprez skorzystało 4 979 osób. Zamek odwiedziło około 3 000 osób 

(turyści). 
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MCK zarządza również basenem miejskim, który odwiedziło od czerwca do końca sierpnia- 

6 719 osób oraz lodowiskiem, które odwiedziło w sezonie zimowym ponad 7000 osób (nie 

licząc uczniów ZSP w Stopnicy). 

 

Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zawarte są w sprawozdaniu finansowym 

instytucji kultury za 2019 rok. 
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8. Sytuacja finansowa gminy 

 

Dochody gminy w 2019 r. zrealizowano w 99,54 % w stosunku do planu. Dochody własne 

gminy zrealizowano w 101,33 %, stanowią one 29,98 % dochodów wykonanych ogółem. 

 

Wydatki gminy w 2019 r. zrealizowano w 92,47 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe 

wykonano w 93,63 % w stosunku do planu. Stanowią one 20,28 % wydatków wykonanych 

ogółem. 

 

Zadłużenie ogółem na koniec 2019 r. wyniosło 2 627 173,75 zł, z tego 2 627 173,75 zł z tytułu 

kredytów i pożyczek. 

 

Łączna kwota środków na koniec 2019 r., możliwa do wprowadzenia do budżetu w 2020 r. to 

5 310 944,08 zł. 

 

Na koniec 2019 r. różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi 

nadwyżkę budżetu w kwocie 809 261,63 zł, przy planowanym deficycie 1 900 000,00 zł.  

 

Dochody gminy: 

 

Dochody ogółem wykonano w kwocie 36 156 723,94 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 

34 750 687,88 zł, a majątkowe w kwocie: 1 406 036,06 zł, w tym dochody ze sprzedaży 

majątku 36 027,02 zł 

 

Struktura wykonanych dochodów gminy w 2019 r.: 

 

 z tytułu dochodów własnych – 10 839 379,01 zł, w tym z tytułu udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 4 271 813,66 zł, 

 z tytułu subwencji: 11 752 982,00 zł, 

 z tytułu dotacji: 11 637 357,53 zł, 

 z tytułu środków ze źródeł zagranicznych i innych źródeł zewnętrznych: 

1 927 005,40 zł, 

 

Wydatki ogółem wykonano w kwocie: 35 347 462,31 zł, z tego bieżące w kwocie: 

28 179 724,24 zł., a majątkowe: 7 167 738,07 zł. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Stopnica na lata 2019-2025 obejmuje 7 letni 

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

2019 do 2025 r., zgodnie z umowami o zaciągnięciu kredytów i pożyczek i zgodnie 

z harmonogramami spłat oraz z tytułu planowanej do zaciągnięcia na okres 2021-2025 

pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach: 

 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: 3 749 027,09 zł,  

 na koniec roku 2022 – zadłużenie gminy: 2 704 634,29 zł, 

 na koniec roku 2023-  zadłużenie gminy:  1 482 204,34 zł, 

 na koniec roku 2024-  zadłużenie gminy:     682 204,34 zł, 

 na koniec roku 2025 – po spłacie ostatniej raty: 0,00 zł; 
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W kwocie zadłużenia o której mowa powyżej, wliczona jest kwota dofinansowania w 

wysokości 2 632 204,34 zł, uzyskanego w formie preferencyjnej pożyczki, która zgodnie z 

założeniami programu podlega umorzeniu do 50 % jej wartości. Rada Miejska w Stopnicy 

jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem dofinansowania.  Pożyczka udzielona została na 

realizację inwestycji obejmującej budowę ponad 6 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej do 

której przyłączonych zostanie ponad 50 nieruchomości (ok. 150 mieszkańców). Planowany 

okres realizacji inwestycji: 09.2020-10.2021 r. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia na koniec 2019 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 2025 r. 

 

 

Szczegółowe informacje w zakresie sytuacji finansowej gminy zawarte są w sprawozdaniu 

finansowym z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2019 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 31.12.2019 r. 

 

 


