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Wstęp 

Ustawą z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli  

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 

wprowadzono nową instytucję raportu o stanie gminy, który burmistrz co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie miejskiej. Raport ma obejmować podsumowanie działalności  burmistrza w roku 

poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady 

miejskiej.  Konsekwencją przedstawienia raportu o stanie gminy jest obowiązek podjęcia przez radę 

miejską uchwały w sprawie wyrażenia burmistrzowi wotum zaufania. Tym samym, rada miejska mocą 

komentowanej nowelizacji uzyskała nowe uprawnienia kontrolne względem organu wykonawczego. 

Procedura rozpatrywania raportu o stanie gminy zawiera również niezwykle istotny element 

partycypacji społecznej przejawiający się w możliwości udziału mieszkańców w dyskusji  

nad raportem. Zgodnie z artykułem 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym  udział mieszkańców 

w debacie możliwy jest wyłącznie po uprzednim pisemnym zgłoszeniu takiego zamiaru 

przewodniczącemu rady. Zgłoszenie to należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, 

podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. W zgłoszeniu powinno się znaleźć imię  

i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz podpis mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie. 

Ponadto musi ono zostać poparte podpisami co najmniej 20 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18676326?cm=DOCUMENT
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1. CHARAKTERYSKA GMINY 

Miejsko-wiejska Gmina Włoszczowa położona jest w centralnej części powiatu 

włoszczowskiego, w zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Gmina Włoszczowa zajmuje 

28 % powierzchni powiatu i zamieszkuje w niej 19.659 mieszkańców (wg stanu w dniu 31.12.2018r.). 

Terytorium Gminy obejmuje obszar 253,7 km
2
, gęstość zaludnienia wynosi 77 osób/ km

2
. Gmina 

Włoszczowa sąsiaduje od północy z Gminą Kluczewsko, od północnego-wschodu z Gminą Krasocin, 

od południa z Gminą Radków, od południowego-zachodu z Gminą Secemin, od wschodu z Gminą 

Małogoszcz (Powiat Jędrzejowski), od zachodu z Gminą Koniecpol (Powiat Częstochowski - 

Województwo Śląskie), od zachodu z Gminą Żytno (Powiat Radomszczański - Województwo 

Łódzkie). W skład gminy wchodzi 25 jednostek pomocniczych - Sołectw: Bebelno Kolonia, Bebelno 

Wieś, Boczkowice, Czarnca, Danków Duży, Danków Mały, Dąbie, Gościencin, Jeżowice, Kąty, 

Konieczno, Kurzelów, Kuzki, Ludwinów, Łachów, Międzylesie, Motyczno, Nieznanowice, Ogarka, 

Przygradów, Rogienice, Rząbiec, Silpia Duża, Wola Wiśniowa i Wymysłów. 

Gmina Włoszczowa jest dobrze skomunikowana, położona jest w ciągu drogi wojewódzkiej 786 

relacji Kielce-Częstochowa oraz ma dostęp do linii kolejowej międzynarodowej E65, przystosowanej 

do ruchu pasażerskiego. Niewątpliwie atutem Gminy Włoszczowa jest linia kolejowa o znaczeniu 

międzyregionalnym, która przebiega przez środek gminy z północnego-wschodu na południowy-

zachód, od strony zachodniej miasta Włoszczowa. Linia kolejowa numer 4, stanowiąca obiekt będący 

w zasobach kolejnictwa Unii Europejskiej (symbol E6 C65) aktualnie dostosowana jest do kursowania 

pociągów z prędkością od 200 do 250km/h.  

Mocną stroną Gminy Włoszczowa jest bardzo duża lesistość terenu, lasy stanowią bowiem 45% 

powierzchni gminy. Czyste środowisko, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz liczne obiekty 

dziedzictwa kulturowego mają korzystny wpływ na rozwój infrastruktury rekreacyjnej  

i turystycznej. Gmina promuje zdrowy tryb życia i aktywnością fizyczną. Ma to wpływ na rosnące 

zainteresowanie aktywnym spędzaniem wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz prowadzeniem 

zdrowego trybu życia. Atrakcją jest zalew Klekot, który w tym roku czeka duża metamorfoza. 

Zwolennikom aktywnego spędzania wolnego czasu polecamy szlaki rowerowe i trasy Nordic 

Walking.  Nadzieją i szansą na dalszy rozwój gminy jest otwarte i dobrze wykształcone młode 

pokolenie. Dla nich inwestujemy w infrastrukturę kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną: 

szkoły, biblioteki, świetlice, boiska sportowe, basen i place zabaw. W 2018 roku Gmina Włoszczowa 

otrzymała tytuł Lidera Edukacji. Do sukcesu gminy przyczynił się szereg inwestycji w oświacie, 

zrealizowanych w ostatnich latach. Wystarczy wymienić chociażby otwarcie w 2017 roku dwóch 

nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w mieście za blisko 2 miliony 

złotych łącznie, z czego około 700 tysięcy pozyskano z Unii Europejskiej i od fundacji „dwójki”. 

Wybudowane zostało za 9 milionów złotych nowoczesne przedszkole z oddziałem integracyjnym  

dla 170 dzieci wraz z pierwszym w historii miasta żłobkiem dla maluchów.  
Do dalszego rozwoju Gminy Włoszczowa niezbędne jest pobudzenie aktywności gospodarczej 

mieszkańców. Aby wykorzystać w pełni potencjał gminy podejmowane są działania polegające na 

podniesieniu jej atrakcyjności. Gmina pozyskała środki finansowe na realizację projektu 

„Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej 

przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz 

przedsiębiorczości mieszkańców”.  
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2. MIESZKAŃCY GMINY  

 

Od wielu lat w Polsce trwa niezmienny przepływ ludności z miast małych do dużych. Wyjeżdżają 

głównie ludzie młodzi w poszukiwaniu pracy, o którą dużo łatwiej w większych ośrodkach miejskich. 

Często wyjazdy te początkowo mają na celu tylko kontynuowanie nauki – w szkole średniej lub na 

studiach. Jednak po kilku latach spędzonych w większym mieście absolwenci nie wracają już do 

swoich rodzinnych miejscowości. Ludność również emigruje, by pracować za większe pieniądze i tym 

samym poprawić warunki życiowe. W Gminie Włoszczowa odnotowuje się również spadek liczby 

mieszkańców, w 2018 roku w stosunku do 2017 roku o 116 osób. Zgodnie z danymi Ewidencji 

Ludności w Gminie Włoszczowa według stanu w dniu  31.12.2018r.  zameldowanych na stałe było 

19.659 osób, w mieście 10.121.  

1) Struktura mieszkańców 

Strukturę mieszkańców w podziale na grupy wiekowe, płeć i miejsce zameldowania przedstawiono w 

poniższej tabeli. 
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Tabela 1. Struktura mieszkańców 

          Miejscowość Razem Wiek<18 Dorośli    0  -   6     7 -  15    16  -  19 

  20 - 

60 

  20 - 

65  Pow. 60 Pow. 65 RAZEM 

        K      M K      M    K        M        K        M        K       M   K         M 

BEBELNO - KOLONIA 428 95 333 24 17 23 21 12 9 109 134 51 29 219 209 

BEBELNO -WIEŚ 396 68 328 11 19 13 12 7 12 104 142 53 23 188 208 

BOCZKOWICE 204 32 172 2 8 3 13 3 4 56 81 21 13 85 119 

CZARNCA 676 123 553 18 21 33 34 16 20 165 218 97 54 329 347 

DANKÓW DUŻY 289 58 231 8 12 22 12 12 7 74 101 28 13 144 145 

DANKÓW MAŁY 244 49 195 11 9 10 14 3 6 68 78 30 15 122 122 

DĄBIE 321 56 265 12 9 12 17 5 5 89 111 35 26 153 168 

EWINA 38 6 32 4 0 1 1 0 0 13 9 5 5 23 15 

GOŚCIENCIN 317 68 249 13 15 14 19 10 3 76 99 38 30 151 166 

HANDLARKA 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3 

JAMSKIE 49 8 41 1 4 1 1 2 0 9 18 8 5 21 28 

JEŻOWICE 203 43 160 11 9 7 12 5 6 62 49 29 13 114 89 

KĄTY 203 34 169 6 9 4 10 4 6 57 79 19 9 90 113 

KNAPÓWKA 65 8 57 0 3 1 3 3 1 21 25 6 2 31 34 

KONIECZNO 964 175 789 31 32 37 51 21 24 270 314 130 54 489 475 

KURZELÓW 1087 209 878 38 45 50 51 20 32 311 328 140 72 559 528 

KUZKI 239 58 181 6 15 15 15 5 5 66 76 24 12 116 123 

LUDWINÓW 190 35 155 6 6 7 13 2 3 47 60 27 19 89 101 

ŁACHÓW 617 116 501 18 23 26 32 18 10 177 204 68 41 307 310 

MCHOWIE 27 5 22 0 1 2 1 0 1 7 7 5 3 14 13 

MICHAŁÓW 40 7 33 0 0 2 4 1 1 9 17 4 2 16 24 

MIĘDZYLESIE 243 40 203 7 12 7 9 4 5 79 76 29 15 126 117 

MOŚCISKA 18 1 17 0 0 0 0 1 1 6 6 3 1 10 8 

MOTYCZNO 246 61 185 8 10 15 19 8 8 62 79 24 13 117 129 
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NIEZNANOWICE 379 79 300 12 16 16 23 10 9 107 114 46 26 191 188 

OGARKA 135 16 119 1 2 8 4 0 3 32 46 23 16 64 71 

PODLIPIE 136 29 107 2 8 6 10 1 3 33 48 16 9 58 78 

PRZYGRADÓW 420 49 371 7 15 11 11 4 6 104 159 66 37 192 228 

ROGIENICE 210 35 175 3 6 12 12 1 4 64 67 30 11 110 100 

RZĄBIEC 321 75 246 9 18 13 25 6 12 82 98 34 24 144 177 

SILPIA DUŻA 85 18 67 0 4 7 3 3 1 17 25 15 10 42 43 

SILPIA MAŁA 53 11 42 2 3 2 3 1 1 15 17 6 3 26 27 

WŁOSZCZOWA 10121 1618 8503 299 321 414 401 164 201 2897 3202 1524 699 5298 4823 

WOLA WIŚNIOWA 596 119 477 17 32 26 33 12 9 158 186 79 45 291 305 

WYMYSŁÓW 54 11 43 2 4 3 1 0 1 13 16 9 5 27 27 

WYMYSŁÓW 

KURZELOWSKI 41 7 34 2 1 1 3 0 0 13 17 2 2 18 23 

 RAZEM 19659 3422 16237 591 709 824 893 364 419 5473 6309 2724 1356 9975 9684 
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W strukturze mieszkańców 51% stanowią kobiety,  17 % osoby niepełnoletnie, 24 % osoby powyżej 

60 roku życia i 7 % dzieci do 6 roku życia. 

Gmina Włoszczowa ma ujemny przyrost naturalny wynoszący 45. W 2018 roku urodziło się 188 

dzieci: 82 dziewczynki i 106 chłopców. Zmarły 233 osoby. 

2) Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 

Rejestr Stanu Cywilnego jest rejestrem centralnym prowadzonym przez ministra właściwego ds. 

informatyzacji. Służy do prowadzenia spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego. W Rejestrze 

Stanu Cywilnego gromadzone są akty urodzenia, małżeństwa i zgonu, a także rejestr uznań  

i zapewnień. Akt stanu cywilnego to wpis o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu 

cywilnego uzupełniony o treść późniejszych wpisów, które mają wpływ na treść lub ważność tego 

aktu. Akt stanu cywilnego sporządza się z chwilą dokonania wpisu o urodzeniu, małżeństwie albo 

zgonie w rejestrze stanu cywilnego. Akty sporządzone przed 01.032015 r. przenoszone są z ksiąg do 

rejestru elektronicznego. Zadanie to realizuje gmina jako zlecone z zakresu administracji rządowej.  

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane informacje dotyczące USC. 

Tabela 2. Statystyki USC 

Wyszczególnienie 2018 rok 

Sporządzone akty urodzenia w tym:  

- zagraniczne 

 - dzieci, które urodziły się we Włoszczowie 

71 

23 

48 

Sporządzone akty małżeństwa w tym: 

 - konkordatowe  

- cywilne  

- zagraniczne 

143 

100 

35 

8 

Sporządzone akty zgonu 415 

Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami  

za długoletnie pożycie małżeńskie 40 

Ilość wyroków rozwodowych wpisanych do ksiąg małżeństw 30 

  

 

W 2018 r.  czterdzieści par świętowało we Włoszczowie jubileusz 50-lecia małżeńskiego. Jubilaci 

otrzymali medale za pół wieku pożycia małżeństwa przyznane przez Prezydenta Polski Andrzeja 

Dudę. W imieniu Prezydenta odznaczenia wręczył Burmistrz.     

3. OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 

 

W celu umożliwienia kobietom powrotu na rynek pracy w 2018 r. Gmina Włoszczowa 

utworzyła żłobek samorządowy. Obecnie w większości rodzin praca zawodowa kobiety jest konieczna 

ze względu na potrzeby rodzinnego budżetu. Zawodowe zaangażowanie kobiet w sposób oczywisty 

wiąże się z potrzebą organizacji opieki nad najmłodszymi dziećmi, a żłobki pełnią także funkcje 

edukacyjne. W dniu 27 listopada 2018 r. Samorządowy Żłobek we Włoszczowie został wpisany  

do Rejestru Żłobków. Żłobek przystosowany jest do przyjęcia i zapewnienia opieki dla 20 dzieci. 
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Wybudowany został w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„MALUCH plus” realizowanego w roku 2018. 

Koszty realizacji zadania przedstawiony został poniżej. 

Tabela 3. Koszt budowy żłobka 

Lp. Wyszczególnienie koszty 

1. 
Całkowity koszt realizacji zadania (wydatki 

kwalifikowalne), z tego: 

1 197 232,06 zł 

1.1.  środki własne gminy  797 232,06 zł 

1.2.  kwota dotacji 400 000,00 zł 

4. OŚWIATA  

 

Edukacja to spójny system wychowania i kształcenia, w którym uczestniczą dzieci, młodzież  

i dorośli. Wysokiej jakości system edukacji jest bardzo ważny dla rozwoju dzieci i młodzieży. 

Doskonalenie systemu edukacji jest procesem długofalowym i opiera się zarówno na inwestycjach  

w kapitał ludzki jak również na inwestycjach infrastrukturalnych. Gmina Włoszczowa inwestuje  

w obydwa obszary. 

Ustawodawca zawarł szereg obowiązków ciążących na gminach, a związanych z realizacją 

zadań z zakresu edukacji, w tym edukacji publicznej. Dotyczą one odpowiedniej organizacji sieci 

placówek oświatowych w gminie, warunków świadczenia usług edukacyjnych, dokonywania oceny 

wiedzy uczęszczających do nich dzieci oraz organizacji pracy zatrudnionych w nich nauczycieli. Rada 

gminy ustala – biorąc pod uwagę zarówno potrzeby w tym zakresie, jak i swoje możliwości finansowe 

– sieć szkół, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach 

podstawowych. Sieć ta powinna zapewniać wszystkim dzieciom zamieszkałym na obszarze gminy 

możliwość spełniania obowiązku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego.  

1) Oświata w liczbach 

Rok 2018 rozpoczął ostatni etap reformy oświatowej, 1 września 2018 r. do gimnazjów trafiły 

ostatnie klasy III, a w szkołach podstawowych po raz pierwszy rozpoczęły kształcenie klasy VIII.  

Gmina Włoszczowa w ramach realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego prowadziła: 

 2 samodzielne przedszkola: Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie oraz Przedszkole 

Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie wraz z podporządkowanym mu 

oddziałem zamiejscowym,  

 3 przedszkola wchodzące w skład zespołów placówek oświatowych: Samorządowe Przedszkole  

w Łachowie (Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie), Przedszkole Samorządowe 

w Koniecznie (Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie) oraz Przedszkole Samorządowe  

w Kurzelowie (Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie), 

 5 oddziałów w szkołach podstawowych w: Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego  

we Włoszczowie (1 oddział), Szkole Podstawowej Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej 
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we Włoszczowie (2 oddziały), Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Koniecznie  

(1 oddział), Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy (1 oddział). 

W zakresie szkolnictwa podstawowego Gmina Włoszczowa prowadziła: 

 2 samodzielne szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi 

Włoszczowskiej we Włoszczowie oraz Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy, 

 3 szkoły podstawowe wchodzące w skład zespołów placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa 

Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie, wraz z Filią w Łachowie (Zespół Placówek 

Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie), Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza  

w Koniecznie (Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie) oraz Szkoła Podstawowa im. Jana 

Brożka w Kurzelowie (Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie). 

Ponadto do 31 sierpnia 2019 r. Gmina Włoszczowa będzie organem prowadzącym  

dla 3 gimnazjów wchodzących w skład zespołów placówek oświatowych: Publicznego Gimnazjum  

Nr 1 we Włoszczowie (Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie), Publicznego 

Gimnazjum w Koniecznie (Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie), Publicznego Gimnazjum w 

Kurzelowie (Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie) oraz oddziałów gimnazjalnych przy 

Szkole Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie. 

Mocą reformy oświatowej na mapie jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Włoszczowa pozostały 3 zespoły placówek oświatowych: Zespół Placówek Oświatowych Nr 1  

we Włoszczowie, Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie oraz Zespół Placówek Oświatowych 

w Kurzelowie. Uchwałą nr XXVIII/246/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 września 

2017r. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie  został przekształcony w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie. Sieć placówek 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa przedstawia schemat nr 1. 
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Schemat 1. Sieć placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszczowa (do 31 sierpnia 2019 r.)
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Poza gminnymi placówkami oświatowymi, na terenie Gminy Włoszczowa działają  

2 niepubliczne przedszkola: Niepubliczne Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Woli Wiśniowej oraz 

Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Ogród” we Włoszczowie, Publiczne Przedszkole „Tęczowa 

Kraina w Bebelnie oraz Szkoła Podstawowa im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie, 

prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „Nasze dzieci w naszej 

szkole”. 

W 2018 r. zawierają się częściowo 2 lata szkolne (2017/2018 do sierpnia 2018 r. i 2018/2019  

od września do grudnia 2018 r.), wobec czego informacje dotyczące liczby uczniów, wychowanków  

i etatów nauczycielskich przedstawione zostaną na podstawie danych przekazywanych do Systemu 

Informacji Oświatowej według stanów na dzień 31 marca i 30 września 2018 roku. 

Według danych ujętych w Systemie Informacji Oświatowej do placówek oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Włoszczowa uczęszczała następująca liczba uczniów: 

Tabela 4. Stan organizacji przedszkoli publicznych (SIO 31 marca 2018 r.). 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

wychowanków 

1. 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie, os. J. 

Brożka 14 
6 145 

2. 
Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi we Włoszczowie, ul. Partyzantów 102 
7 163 

3. Przedszkole Samorządowe w Koniecznie, Konieczno 162 2 45 

4. Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie, ul. J. Brożka 7A 3 54 

5. Samorządowe Przedszkole w Łachowie, Łachów 1 25 

RAZEM 19 432 

Tabela 5.  Stan organizacji przedszkoli publicznych (SIO 30 września 2018 r.). 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

wychowanków 

1. 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie, os. J. 

Brożka 14 
6 141 

2. 
Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi we Włoszczowie, ul. Partyzantów 102 
7 161 

3. Przedszkole Samorządowe w Koniecznie, Konieczno 162 2 40 

4. Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie, ul. J. Brożka 7A 3 69 

5. Samorządowe Przedszkole w Łachowie, Łachów 1 23 

RAZEM 19 434 
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Tabela 6. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów (SIO 31 marca 2018 r.). 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 1 we Włoszczowie, ul. Partyzantów 

24 
25 537 24 75 24 81 109 74 67 83 

2. 
Szkoła Podstawowa Nr 1 we Włoszczowie – Filia w 

Łachowie, Łachów 75 
2 17   6 5 6         

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włoszczowie, ul. Różana 16 19 382 41 34 21 63 62 55 49 57 

4. Szkoła Podstawowa w Czarncy, Czarnca ul. Szkolna 16a 8 81 20 7 4 6 17 13 7 7 

5. Szkoła Podstawowa w Koniecznie, Konieczno 80 10 172 22 19 2 36 28 17 24 24 

6. 
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie, Kurzelów, ul. J. Brożka 

7 
8 157   22 19 29 19 22 20 26 

RAZEM 72 1346 107 163 75 221 235 181 167 197 

1. 
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie, ul. 

Partyzantów 24 
8 188     81 107 

 

 

2. 
Oddziały gimnazjum przy SP Nr 2 we Włoszczowie, ul. 

Różana 16 
5 110     52 58 

3. Publiczne Gimnazjum w Koniecznie, Konieczno 80 2 42     16 26 

 4. 
Publiczne Gimnazjum w Kurzelowie, Kurzelów, ul. J. 

Brożka 7 
2 41     20 21 

RAZEM 17 381 0 0 169 212 

OGÓŁEM 89 1727                 
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Tabela 7.  Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów (SIO 30 września 2018 r.). 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII VIII 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 1 we Włoszczowie, ul. Partyzantów 

24 
28 604 24 65 72 24 87 109 73 67 83 

2. 
Szkoła Podstawowa Nr 1 we Włoszczowie – Filia w 

Łachowie, Łachów 75 
2 21   10 7 4         

 

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włoszczowie, ul. Różana 16 21 434 42 47 34 20 65 64 55 49 58 

4. Szkoła Podstawowa w Czarncy, Czarnca ul. Szkolna 16a 9 86 14 11 7 4 6 17 13 7 7 

5. Szkoła Podstawowa w Koniecznie, Konieczno 80 11 194 20 22 19 2 37 29 17 24 24 

6. 
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie, Kurzelów, ul. J. Brożka 

7 
9 172   15 22 19 29 19 22 20 26 

RAZEM 80 1511 100 170 161 73 224 238 180 167 198 

1. 
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie, ul. 

Partyzantów 24 
4 81       81           

2. 
Oddziały gimnazjum przy SP Nr 2 we Włoszczowie,  

ul. Różana 16 
2 52       52   

    

3. Publiczne Gimnazjum w Koniecznie, Konieczno 80 1 15       15   
    

4. 
Publiczne Gimnazjum w Kurzelowie, Kurzelów, ul. J. 

Brożka 7 
1 20       20   

    

RAZEM 8 168 0 0 0 168   
    

OGÓŁEM 88 1679   
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Liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina 

Włoszczowa  kształtowała się w 2018 r. odpowiednio do SIO na 31 marca i 30 września 2018 r. 

następująco: 

 Szkoła Podstawowa im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie: 70 uczniów i 81 uczniów, 

 Publiczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Bebelnie: 27 wychowanków i 35 wychowanków, 

 Niepubliczne Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Woli Wiśniowej: 58 wychowanków  

i 53 wychowanków, 

 Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Ogród” we Włoszczowie: 32 wychowanków  

i 29 wychowanków. 

 Zatrudnienie w placówkach oświatowych (w przeliczeniu na etaty) przedstawiają poniższe 

tabele: 

Tabela 8. Struktura zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego (SIO 31 

marca 2018 r.). 

Wyszczególnienie  

Liczba stosunków pracy nauczycieli  

ogółem  
bez 

stopnia  
stażysta  kontraktowy  mianowany  dyplomowany  

1 2 3 4 5 6 7 

Stopień doktora 

lub doktora 

habilitowanego, 

dyplom 

ukończenia 

studiów 

magisterskich i 

przygotowanie 

pedagogiczne  

zatrudnieni w 

pełnym 

wymiarze  

175 0 3 6 10 156 

za
tr

u
d
n
ie

n
i 

w
 

n
ie

p
eł

n
y
m

 w
y
m

ia
rz

e licz

ba  
87 0 1 9 7 70 

w 

tym 

etat

u  

36,54 0 0,56 3,3 4,89 27,79 

Razem etaty:  211,54 0 3,56 9,3 14,89 183,79 

 Dyplom 

ukończenia 

studiów 

magisterskich bez 

przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom 

ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych i 

przygotowanie 

zatrudnieni w 

pełnym 

wymiarze 

6 0 0 0 5 1 

za
tr

u
d

n
ie

n
i 

w
 

n
ie

p
eł

n
y
m

 w
y
m

ia
rz

e licz

ba  
4 0 0 0 3 1 

w 

tym 

etat

u 

1,42 0 0 0 1,04 0,38 
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pedagogiczne Razem etaty:  7,42 0 0 0 6,04 1,38 

Dyplom 

ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych bez 

przygotowania 

pedag., dyplom 

ukończenia 

kolegium 

nauczycielskiego, 

dyplom 

ukończenia kol. 

jęz. obcych  

zatrudnieni w 

pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

za
tr

u
d

n
ie

n
i 

w
 

n
ie

p
eł

n
y
m

 w
y
m

ia
rz

e licz

ba  
2 0 0 0 2 0 

w 

tym 

etat

u 

1,13 0 0 0 1,13 0 

Razem etaty:  1,13 0 0 0 1,13 0 

Pozostałe 

kwalifikacje  

zatrudnieni w 

pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

za
tr

u
d
n
ie

n
i 

w
 

n
ie

p
eł

n
y
m

 w
y
m

ia
rz

e licz

ba  
0 0 0 0 0 0 

w 

tym 

etat

u 

0 0 0 0 0 0 

Razem etaty:  0 0 0 0 0 0 

Ogółem  

zatrudnienie w 

pełnym 

wymiarze 

181 0 3 6 15 157 

za
tr

u
d

n
ie

n
i 

w
 

n
ie

p
eł

n
y
m

 w
y
m

ia
rz

e licz

ba  
93 0 1 9 12 71 

w 

tym 

etat

u 

39,09 0 0,56 3,3 7,06 28,17 

Razem etaty:  220,09 0 3,56 9,3 22,06 185,17 
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Tabela 9. Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego (SIO 30 

września 2018 r.). 

Wyszczególnienie  

Liczba stosunków pracy nauczycieli  

ogółem  
bez 

stopnia  
stażysta  kontraktowy  mianowany  dyplomowany  

1 2 3 4 5 6 7 

Stopień doktora 

lub doktora 

habilitowanego, 

dyplom 

ukończenia 

studiów 

magisterskich i 

przygotowanie 

pedagogiczne  

zatrudnieni w 

pełnym 

wymiarze  

185 0 0 3 13 169 

za
tr

u
d

n
ie

n
i 

w
 

n
ie

p
eł

n
y
m

 w
y
m

ia
rz

e licz

ba  
59 1 2 11 4 44 

w 

tym 

etat

u  

21,42 0,06 0,67 4,16 1,59 15,13 

Razem etaty:  206,42 0,06 0,67 7,16 14,59 184,13 

 Dyplom 

ukończenia 

studiów 

magisterskich bez 

przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom 

ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych i 

przygotowanie 

pedagogiczne 

zatrudnieni w 

pełnym 

wymiarze 

6 0 0 0 3 3 

za
tr

u
d
n
ie

n
i 

w
 

n
ie

p
eł

n
y
m

 w
y
m

ia
rz

e licz

ba  
1 0 0 0 1 0 

w 

tym 

etat

u 

0,71 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 

Razem etaty:  6,71 0,00 0,00 0,00 3,71 3,00 

Dyplom 

ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych bez 

przygotowania 

pedag., dyplom 

ukończenia 

kolegium 

nauczycielskiego, 

dyplom 

ukończenia kol. 

zatrudnieni w 

pełnym 

wymiarze 

1 0 0 0 1 0 

za
tr

u
d
n
ie

n
i 

w
 

n
ie

p
eł

n
y
m

 w
y
m

ia
rz

e licz

ba  
0 0 0 0 0 0 

w 

tym 

etat

u 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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jęz. obcych  Razem etaty:  1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Pozostałe 

kwalifikacje  

zatrudnieni w 

pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

za
tr

u
d

n
ie

n
i 

w
 

n
ie

p
eł

n
y
m

 w
y
m

ia
rz

e licz

ba  
0 0 0 0 0 0 

w 

tym 

etat

u 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem etaty:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ogółem  

zatrudnienie w 

pełnym 

wymiarze 

192 0 0 3 17 172 

za
tr

u
d
n
ie

n
i 

w
 

n
ie

p
eł

n
y
m

 w
y
m

ia
rz

e licz

ba  
60 1 2 11 5 44 

w 

tym 

etat

u 

22,13 0,06 0,67 4,16 2,30 15,13 

Razem etaty:  214,13 0,06 0,67 7,16 19,30 187,13 

 

 

2) Baza lokalowa 

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie dysponuje przekazanymi w trwały zarząd 

trzema budynkami, w których prowadzona jest działalność oświatowa: 

 przy ulicy Partyzantów nr 24, w którym mieści się Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa 

Piłsudskiego we Włoszczowie wraz z oddziałem przedszkolnym oraz Publiczne Gimnazjum Nr 1 

we Włoszczowie (do 31 sierpnia 2019 r.). W 2018 r. w budynku uczyły się dzieci oddziału 

przedszkolnego, klas IV-VIII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum. Uczniowie mają możliwość 

skorzystania ze stołówki przygotowującej posiłki oraz z opieki świetlicowej. Szkoła posiada 

wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykówkę wraz z bieżnią. Na potrzeby 

zajęć wychowania fizycznego szkoła korzysta z Hali sportowej, której zarządcą jest OSiR 

Włoszczowa. 

 przy ulicy Wiśniowej nr 8, w którym uczą się dzieci klas I-III, 

 w Łachowie nr 75, w którym mieści się Samorządowe Przedszkole oraz Filia Szkoły Podstawowej 

Nr 1 we Włoszczowie, do której uczęszczają dzieci klas I-III. Placówka posiada własną stołówkę, 

która przygotowuje posiłki dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkola. 
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Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie prowadzi 

działalność w budynku przy ulicy Różanej nr 16. Uczą się w nim dzieci w oddziałach przedszkolnych, 

w klasach I-VIII szkoły podstawowej i w klasach II-III gimnazjum. Szkoła zapewnia wszystkim 

uczniom opiekę na świetlicy oraz prowadzi stołówkę szkolną, w której przygotowywane są posiłki dla 

uczniów szkoły, gimnazjum i oddziału przedszkolnego. Przy szkole powstał nowoczesny kompleks 

boisk: do gry w piłkę nożną o sztucznej nawierzchni oraz wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, 

siatkową, koszykówkę, kort tenisowy i dwie bieżnie o różnej długości. W budynku szkolnym 

mieszczą się również dwie sale gimnastyczne. 

Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie dysponuje 2 budynkami: 

 w Koniecznie nr 80, w którym mieści się Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza  

w Koniecznie, w której uczą się dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-VIII oraz 

Publiczne Gimnazjum w Koniecznie, dla uczniów klas II i III. W szkole uczniowie SP, gimnazjum 

i oddziału przedszkolnego korzystają ze stołówki oraz opieki świetlicowej. Szkoła posiada salę 

gimnastyczną oraz zewnętrzne boisko, które w niedługim czasie będzie remontowane. 

 Przedszkola Samorządowego w Koniecznie nr 162. W przedszkolu zorganizowana jest stołówka 

zapewniająca dzieciom posiłki. 

Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie posiada w trwałym zarządzie również dwa 

budynki z przeznaczeniem na: 

 Szkołę Podstawową im. Jana Brożka w Kurzelowie, przy ulicy Jana Brożka nr 7a, do której 

uczęszczają uczniowie klas I-VIII oraz Publiczne Gimnazjum w Kurzelowie dla uczniów klas II-

III. W szkole działa świetlica oraz stołówka, w której przygotowywane są posiłki dla uczniów SP, 

gimnazjum i Przedszkola. Szkoła posiada salę gimnastyczna oraz zewnętrzne boisko, które  

w najbliższym czasie będzie remontowane. 

 Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie przy ulicy Jana Brożka nr 7. 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy mieści się przy ul. Szkolnej 16a. 

Uczęszczają do niej uczniowie klas I-VIII i oddziału przedszkolnego. W szkole uczniowie mają 

możliwość skorzystania z posiłków w stołówce szkolnej. W szkole znajduje się niewielka sala 

gimnastyczna oraz zewnętrzne boisko, które w najbliższym czasie będzie remontowane. 

Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie korzysta z budynku znajdującym się na 

osiedlu Jana Brożka nr 14. 

Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie w 2018 r. 

mieściło się przy ulicy Partyzantów 102. W 2018 roku ukończono budowę nowej siedziby tego 

przedszkola przy ulicy Różanej 18. Budynek powstał na prawie hektarowej działce, w sąsiedztwie 

Szkoły Podstawowej nr 2 we Włoszczowie. Architektura budynku spełnia najwyższe normy związane 

z budową i projektowaniem tego typu obiektów z  nowoczesnymi salami do nauki i zabawy, 

szatniami, łazienkami, strefą gastronomiczną, zapleczem administracyjne z pokojami dla personelu 

oraz pomieszczeniami technicznymi. Na terenie posesji znajduje się funkcjonalny plac zabaw. 

Przedszkole wybudowane zostało w  ramach Projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, całkowita wartość projektu: 7 995 115,05zł. Wartość 

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 500 000,00 PLN   

 

3) Finansowanie zadań oświatowych. 

Podstawowym źródłem finansowania oświaty w Gminie Włoszczowa jest subwencja oświatowa, 

stanowiąca część subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostki samorządu terytorialnego. 
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Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego ma charakter obligatoryjny i dla gmin 

składa się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa środki niezbędne do realizacji zadań oświatowych 

jednostek samorządu terytorialnego na zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, kształcenia 

specjalnego i profilaktyki społecznej przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym na 

wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, 

powinny być w całości zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.  

W praktyce wygląda to inaczej, a środki przekazywane Gminie Włoszczowa są niewystarczające, co 

obrazuje tabela 7. Przekazywana subwencja pokrywa ok. 70% ogółu wydatków na prowadzenie szkół 

podstawowych i gimnazjów. 

Część oświatowa subwencji jest konsekwencją przeniesienia na szczebel samorządowy zadań 

związanych z funkcjonowaniem edukacji bez zapewnienia odpowiednich dochodów własnych. Część 

oświatowa subwencji ogólnej jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, 

z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w 

ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawie z dnia 29 listopada 2017 r. o 

finansowaniu zadań oświatowych. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na dofinansowanie zadań 

w zakresie szkół podstawowych i gimnazjów oraz od 2017 r. na wychowanie 6-latków w 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Innym źródłem finansowania oświaty są dotacje. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia  

2009 r. o finansach publicznych, dotacje definiuje się jako zasoby finansowe podlegające szczególnym 

zasadom rozliczania i pochodzące z budżetu państwa, budżetu JST albo  

z państwowych funduszy celowych przekazanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

publicznych. W budżetach JST dotacje tworzą zaraz za subwencjami drugie, co do wysokości, 

wsparcie finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych. 

Dotacje przeznaczane są również na różnego rodzaju zadania własne, realizowane przez JST. W 

2018 roku dla Gmina Włoszczowa w dziedzinie oświaty budżet państwa przekazał na zadania pomoc 

w ramach dotacji na: wychowanie przedszkolne, pomoc materialną dla uczniów, na zapewnienie 

uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, program „Wyprawka 

Szkolna” i inne. 

Poniższe zestawienie przedstawia udział subwencji i dotacji w wydatkach ponoszonych na 

poszczególne jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Włoszczowa. 
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Tabela 10.  Wydatki subwencjonowane. 

Nazwa placówki oświatowej 

Wysokość 

subwencji w 

2018r. 

Wydatki wykonane w 

2018 r. 

Środki Gminy 

dokładane do 

subwencji 

Procent pokrywania 

przez subwencję 

wydatków 

subwencjonowanych  

Zespół Placówek 

Oświatowych Nr 1 we 

Włoszczowie 

Szkoła Podstawowa Nr 1 we 

Włoszczowie - 80101 
3 405 509,84 5 109 269,32 1 703 759,48 66,65% 

Filia w Łachowie 195 657,28 199 657,28 4 000,00 98,00% 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 we 

Włoszczowie - 80110 
1 031 650,22 1 310 904,28 279 254,06 78,70% 

Razem 4 632 817,34 6 619 830,88 1 987 013,54 69,98% 

Szkoła Podstawowa Nr 2 we 

Włoszczowie 

Szkoła Podstawowa Nr 2 we 

Włoszczowie - 80101 
2 589 837,34 3 846 748,69 1 256 911,35 67,33% 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 we 

Włoszczowie - 80110 
845 273,91 868 829,86 23 555,95 97,29% 

Razem 3 435 111,25 4 715 578,55 1 280 467,30 72,85% 

Zespół Placówek 

Oświatowych w Koniecznie 

Szkoła Podstawowa w 

Koniecznie - 80101 
1 458 427,06 2 175 774,80 717 347,74 67,03% 

Publiczne Gimnazjum w 

Koniecznie - 80110 
289 134,78 304 064,79 14 930,01 95,09% 

Razem 1 747 561,84 2 479 839,59 732 277,75 70,47% 
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Zespół Placówek 

Oświatowych w Kurzelowie 

Szkoła Podstawowa w 

Kurzelowie - 80101 
1 454 217,72 1 916 943,95 462 726,23 75,86% 

Publiczne Gimnazjum w 

Kurzelowie - 80110 
261 452,49 349 727,45 88 274,96 74,76% 

Razem 1 715 670,21 2 266 671,40 551 001,19 75,69% 

Szkoła Podstawowa w 

Czarncy 

Szkoła Podstawowa w Czarncy - 

80101 
608 689,66 1 365 353,56 756 663,90 44,58% 

Razem 608 689,66 1 365 353,56 756 663,90 44,58% 

 

OGÓŁEM 12 139 850,30 17 447 273,98 5 307 423,68 69,58% 

 

Tabela 11. Wydatki subwencjonowane i dotowane. 

Nazwa placówki oświatowej 

Wysokość 

subwencji w 

2018r. 

Dotacja na 

wychowanie 

przedszkolne  

 w 2018r. 

Wydatki wykonane  

w 2018 r. 

Wydatki Gminy na 

wychowanie przedszkolne 

Zespół Placówek 

Oświatowych Nr 1 we 

Włoszczowie 

Oddział przedszkolny - 80103 11 717,97 24 660,00 156 708,86 120 330,89 

Samorządowe Przedszkole w 

Łachowie - 80104 
58 589,86 19 180,00 172 098,73 94 328,87 

Razem 70 307,83 43 840,00 328 807,59 214 659,76 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
Oddział przedszkolny - 80103 27 341,93 46 580,00 307 391,81 233 469,88 
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we Włoszczowie Razem 27 341,93 46 580,00 307 391,81 233 469,88 

Zespół Placówek 

Oświatowych w Koniecznie 

Oddział przedszkolny - 80103 100 668,03 1 370,00 87 754,55 -14 283,48 

Przedszkole Samorządowe w 

Koniecznie - 80104 
0,00 60 280,00 395 227,85 334 947,85 

Razem 100 668,03 61 650,00 482 982,40 320 664,37 

Zespół Placówek 

Oświatowych w Kurzelowie 

Przedszkole Samorządowe w 

Kurzelowie - 80104 
58 589,86 58 910,00 525 563,25 408 063,39 

Razem 58 589,86 58 910,00 525 563,25 408 063,39 

Szkoła Podstawowa w 

Czarncy 

Oddział przedszkolny - 80103 43 143,44 12 330,00 105 193,50 49 720,06 

Razem 43 143,44 12 330,00 105 193,50 49 720,06 

Przedszkole Samorządowe 

Nr 2 we Włoszczowie  

Przedszkole Samorządowe Nr 2 

we Włoszczowie  - 80104 
208 615,41 193 855,00 1 953 437,99 1 550 967,58 

Razem 208 615,41 193 855,00 1 953 437,99 1 550 967,58 

Przedszkole Samorządowe 

Nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi we 

Włoszczowie 

Przedszkole Samorządowe Nr 3 

we Włoszczowie - 80104 
541 157,24 211 665,00 2 090 354,94 1 337 532,70 

Razem 541 157,24 211 665,00 2 090 354,94 1 337 532,70 

 

OGÓŁEM 1 049 823,74 628 830,00 5 793 731,48 4 115 077,74 
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 Poza wskazanymi wydatkami Gmina Włoszczowa ponosi również wydatki związane z 

dotowaniem placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż 

jst. 

 W 2018 r. wydatki te wyniosły: 

 dotacja dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie: 1 080 202,37 zł, przy otrzymanej na tę szkołę 

subwencji w wysokości 768 697,44 zł. 

 dotacja dla Publicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bebelnie – 333 374,53 zł, przy 

otrzymanej na to przedszkole subwencji w wysokości 47 937,16 zł oraz dotacji w wysokości 

23 290 zł. 

 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” w Woli Wiśniowej – 498 550,17 zł, 

przy otrzymanej na to przedszkole subwencji w wysokości 53 263,51 zł oraz dotacji w wysokości 

57 540 zł. 

 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ogród” we Włoszczowie – 283 114,23 zł, 

przy otrzymanej na to przedszkole dotacji w wysokości 46 580 zł. 

 

Na realizację zadań związanych z oświatą ze środków własnych Gmina Włoszczowa w 2018r. 

wydała 25.096.761,68 zł  

 

4) Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki socjalne)  
Dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki socjalne) 

wyniosła 136 487 zł, minimalny 20% wkład własny Gminy Włoszczowa 34 215 zł. w sumie 

wnioskodawcy (rodzice uczniów lub pełnoletni uczniowie) otrzymali 170 702 zł w postaci stypendiów 

i zasiłków socjalnych. 

Tabela 12.  Liczba uczniów, którzy skorzystali z pomocy materialnej w 2018 r. 

II semestr 2017/2018 I semestr 2018/2019 

Stypendium 

szkolne 
Zasiłek szkolny 

Stypendium 

szkolne 
Zasiłek szkolny 

180 uczniów 10 uczniów 160 uczniów 15 uczniów 

Razem uczniów: 190 Razem uczniów: 175 

101 

wnioskodawców 
8 wnioskodawców 84 wnioskodawców 14 wnioskodawców 

Razem wnioskodawców: 109 Razem wnioskodawców: 98 

 

 Na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych dla uczniów Gmina Włoszczowa otrzymała 176 499,68 zł. 

 W ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” kwotę 5 566,09 zł – ze względu na 

specyfikę Programu – otrzymali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
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5) Stypendia Burmistrza dla gimnazjalistów 

Uchwałą XI/63/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5.07.2007r. ustanowione zostały stypendia 

Burmistrza dla uczniów gimnazjów oraz zasady ich udzielania. W 2018 r. stypendium Burmistrza za 

osiągnięcia w nauce otrzymało 47 uczniów na kwotę 35 400 zł.  

6) Egzamin gimnazjalny 

 

Tabela 13. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 w Gminie Włoszczowa 

Przedmiot 
Średni wynik 

Liczba 

zdających 

Liczba uczniów  

z wynikiem 

Liczba szkół  

z wynikiem 

w 

punktach 

w 

procentach 
niskim średnim wysokim niskim średnim wysokim 

Język polski 22,05 68,9 205 44 109 52 0 3 1 

Historia  

i WOS 
17,2 55,7 205 56 106 43 0 3 1 

Matematyka 14,85 51,2 205 32 126 47 0 3 1 

Przedmioty 

przyrodnicze 
14,72 52,6 205 49 121 35 0 3 1 

Język 

angielski PP 
26,45 66,1 184 29 125 30 0 3 1 

Język 

angielski PR 
19,58 48,9 184 36 119 29 - - - 

Język 

niemiecki PP 
18,67 46,7 21 8 6 7 0 1 0 

Język 

niemiecki PR 
16,33 40,8 3 0 3 0 - - - 
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Tabela 14. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 w Gminie Włoszczowa w porównaniu do wyników w powiecie, województwie i kraju 

Szkoła Miejscowość Egzamin 

W szkole 

g
m

in
ie

 

p
o

w
ie

ci
e 

w
o

je
w

ó
d

zt
w

ie
 

k
ra

ju
 

Liczba 

zdających  
Wyniki egzaminu w % punktów 

Publiczne Gimnazjum nr 1 Włoszczowa 
Język angielski 

PP 
104 62 66 65 66 68 

Publiczne Gimnazjum nr 1 Włoszczowa 
Język angielski 

PR 
104 46 49 47 49 52 

Publiczne Gimnazjum nr 1 Włoszczowa 
Język niemiecki 

PP 
2 78 47 50 49 52 

Publiczne Gimnazjum nr 1 Włoszczowa 
Język niemiecki 

PR 
2 44 41 33 48 42 

Publiczne Gimnazjum nr 1 Włoszczowa Historia i WOS 106 53 56 56 58 59 

Publiczne Gimnazjum nr 1 Włoszczowa Język polski 106 68 69 67 68 68 

Publiczne Gimnazjum nr 1 Włoszczowa Matematyka 106 48 51 51 51 52 

Publiczne Gimnazjum nr 1 Włoszczowa 
Przedmioty 

przyrodnicze 
106 51 53 54 55 56 

Szkoła Podstawowa nr 2 Włoszczowa 
Język angielski 

PP 
35 72 66 65 66 68 

Szkoła Podstawowa nr 2 Włoszczowa 
Język angielski 

PR 
35 54 49 47 49 52 
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Szkoła Podstawowa nr 2 Włoszczowa 
Język niemiecki 

PP 
18 41 47 50 49 52 

Szkoła Podstawowa nr 2 Włoszczowa Historia i WOS 53 57 56 56 58 59 

Szkoła Podstawowa nr 2 Włoszczowa Język polski 53 67 69 67 68 68 

Szkoła Podstawowa nr 2 Włoszczowa Matematyka 53 55 51 51 51 52 

Szkoła Podstawowa nr 2 Włoszczowa 
Przedmioty 

przyrodnicze 
53 51 53 54 55 56 

Publiczne Gimnazjum w Koniecznie Konieczno 
Język angielski 

PP 
24 69 66 65 66 68 

Publiczne Gimnazjum w Koniecznie Konieczno 
Język angielski 

PR 
24 51 49 47 49 52 

Publiczne Gimnazjum w Koniecznie Konieczno 
Język niemiecki 

PP 
1 85 47 50 49 52 

Publiczne Gimnazjum w Koniecznie Konieczno 
Język niemiecki 

PR 
1 35 41 33 48 42 

Publiczne Gimnazjum w Koniecznie Konieczno Historia i WOS 25 57 56 56 58 59 

Publiczne Gimnazjum w Koniecznie Konieczno Język polski 25 70 69 67 68 68 

Publiczne Gimnazjum w Koniecznie Konieczno Matematyka 25 50 51 51 51 52 

Publiczne Gimnazjum w Koniecznie Konieczno 
Przedmioty 

przyrodnicze 
25 58 53 54 55 56 

Publiczne Gimnazjum w ZPO w 

Kurzelowie 
Kurzelów 

Język angielski 

PP 
21 76 66 65 66 68 
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Publiczne Gimnazjum w ZPO w 

Kurzelowie 
Kurzelów 

Język angielski 

PR 
21 52 49 47 49 52 

Publiczne Gimnazjum w ZPO w 

Kurzelowie 
Kurzelów Historia i WOS 21 64 56 56 58 59 

Publiczne Gimnazjum w ZPO w 

Kurzelowie 
Kurzelów Język polski 21 77 69 67 68 68 

Publiczne Gimnazjum w ZPO w 

Kurzelowie 
Kurzelów Matematyka 21 61 51 51 51 52 

Publiczne Gimnazjum w ZPO w 

Kurzelowie 
Kurzelów 

Przedmioty 

przyrodnicze 
21 60 53 54 55 56 
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6) Stypendia Burmistrza dla studentów 

W 2018 r. stypendium Burmistrza za osiągnięcia w nauce przyznano 18 studentom na kwotę 

18.600,00zł. O stypendium za wyniki w nauce mogą ubiegać się zamieszkujący w Gminie 

Włoszczowa studenci uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 25 lat oraz uzyskali za dwa ostatnie 

semestry średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4,5. Takie zasady ustalone zostały  uchwałą  

NR XVII/152/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad 

przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów Burmistrza dla zamieszkałych w Gminie 

Włoszczowa studentów uczelni wyższych.  

 

5. POMOC SPOŁECZNA 

 

Pomoc społeczna to instytucja polityki społecznej mająca na celu pomoc osobom i rodzinom w 

przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie do usamodzielnienia. 

W ramach systemu pomocy społecznej wyróżnia się pomoc: 

 w instytucjach opiekuńczych typu: domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-

wychowawcze, 

 środowiskową, m.in. świetlice środowiskowe, ośrodki wsparcia (tj. domy dziennego pobytu, 

noclegownie, schroniska dla bezdomnych, środowiskowe domy samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi), 

 finansową, usługową i rzeczową świadczoną przez ośrodki pomocy społecznej. 

 

Do zadań w zakresie pomocy społecznej na poziomie gminy należy realizacja zadań własnych i 

zleconych z zakresu administracji rządowej. Realizacją tych zadań zajmuje się Ośrodek Pomocy 

Społecznej we Włoszczowie jako jednostka organizacyjna gminy.  
 

1) Świadczenia pomocy społecznej 

Świadczenia pomocy społecznej w roku 2018 udzielane były na wniosek osoby 

zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby oraz z urzędu. Przyznawanie świadczeń 

z pomocy społecznej następowało w formie decyzji administracyjnej. Wyjątek stanowiły m.in. 

świadczenia w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej oraz poradnictwa. Wydawanie decyzji 

o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej wymagało, zgodnie z 

przepisami ustawy o pomocy społecznej, każdorazowo przeprowadzenia rodzinnego wywiadu 

środowiskowego.  

W 2018 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 4085 wniosków, z czego: 

 1039 wniosków w ramach ustawy o pomocy społecznej, wydano  1782 decyzji; 

 1250  wniosków w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych, wydano 1976 decyzji; 

 1439 wniosków w ramach ustawy o świadczeniach wychowawczych, wydano 1486 decyzji; 

 74 wnioski w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wydano 92 decyzji; 

 57 wniosków w ramach ustawy o karcie dużej rodziny; 

 152 wnioski w ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych, wydano 157 decyzji; 

 33  wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, wydano 34 decyzji; 

 39 wniosków o potwierdzenie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, wydano 45 decyzji  

z czego potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 29 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_spo%C5%82eczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(socjologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_pomocy_spo%C5%82ecznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awietlica_%C5%9Brodowiskowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodek_pomocy_spo%C5%82ecznej
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 2 wnioski  w zakresie przyznania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u 

którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne  upośledzenie, które powstały w prenatalnym 

okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydano 2 decyzje. 

 

W 2018 r. 553 osoby, w tym długotrwale korzystający 336  korzystały ze świadczeń pomocy 

społecznej (przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej).W stosunku do 2017 r. 

odnotowano spadek, liczby te wynosiły odpowiednio: 629 i 423. Za osoby długotrwale korzystające ze 

świadczeń z pomocy społecznej uznaje się osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) 

korzystały z systemu świadczeń pomocy społecznej, przez co najmniej 18 miesięcy. 

Główne przyczyny udzielania świadczeń z pomocy społecznej: 

 Niepełnosprawność – 170, 

 Bezrobocie – 141, 

 Długotrwała lub ciężka choroba – 137, 

 Potrzeba ochrony macierzyństwa – 62, 

 Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym wielodzietność – 46, 

 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 

32, 

 Ubóstwo – 32, 

 Alkoholizm – 27, 

 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 4, 

 Bezdomność – 3, 

 Przemoc w rodzinie – 3, 

 Zdarzenie losowe – 1. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia w ramach zadań własnych oraz zleconych: 

Zadania zlecone: 

 Środowiskowy Dom Samopomocy – 28  

 Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 25 

 Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych – 29 

 Dodatek energetyczny – 14 

 Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 795 

 Zasiłki pielęgnacyjne – 57 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy – 32 

 Zasiłek dla opiekuna – 4 

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 152 

 Świadczenie rodzicielskie – 81 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 63 ( dla 90 uprawnionych) 

 Świadczenie wychowawcze „500+” – 1451 ( na 2122 dzieci) 

 Świadczenie „Dobry start” – 1602 (na 2277 dzieci) 

 Karta Dużej Rodziny – 39 (dla 191 osób) 

Zadania własne: 

 Zasiłek stały – 92 

 Zasiłek okresowy – 116 

 Schronienie – 1 
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 Posiłek – 312 

 Usługi opiekuńcze – 18 

 Zdarzenie losowe – 1 

 Sprawienie pogrzebu – 1 

 Zasiłek celowy i w naturze – 215 

 Dom pomocy społecznej – 20 

 Dodatki mieszkaniowe – 98. 

W 2018 roku pracownicy socjalni podpisali z klientami 30 kontraktów socjalnych, 22 rodziny 

usamodzielniły się w związku z podjęciem pracy, 26 osób odbywało prace społecznie użyteczne 

(jedna osoba odmówiła wykonywania prac). Prace trwały od lutego 2018 r. do grudnia 2018 roku.  

 

2) Dożywianie dzieci w szkole i wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin 

Na dożywianie dzieci w szkole i wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, z przeznaczeniem na 

zakup żywności wydatkowano 170.141,34 zł (z dotacji rządowej w ramach programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”). 

Tabela 15.  Ilość dzieci dożywianych w ramach Programu. 

Szkoła 
Liczba 

dzieci 
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie 40 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej we 

Włoszczowie 33 

Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie 25 

Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie 38 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie – filia w 

Łachowie 3 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy 13 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie 13 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie 13 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie 12 

Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie 8 
Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we 

Włoszczowie 4 

Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Oddział 

Zamiejscowy 7 
Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie 11 
Przedszkole Samorządowe w Koniecznie 3 
Samorządowe Przedszkole w Łachowie 6 
Niepubliczne Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Woli Wiśniowej 1 

Publiczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Bebelnie 4 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skarżysku-Kamiennej 1 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach 1 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie 2 

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Zielonkach 1 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku 1 

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach 1 
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej 1 
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna PINOKIO w Częstochowie 1 
Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach 1 
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie 1 

RAZEM: 245 
 

3) Środowiskowy Dom Samopomocy 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy 

do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. Placówka 

funkcjonuje zgodnie z przyjętym przez Wojewodę Świętokrzyskiego planem pracy oraz programem 

działalności środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Uczestnicy objęci są między innymi treningami samoobsługi i treningami umiejętności społecznych, 

w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji 

społecznej. 

Uczestnik ponosi miesięczną odpłatność za korzystanie z usług środowiskowego domu samopomocy 

w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w 

rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 

kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego osoby samotnej – 701 zł (2103zł – 300%), 

osoby w rodzinie – 528 zł (1584 zł – 300%). 

W 2018 roku wsparciem objętych było 28 uczestników, z czego 8 ponosiło częściową odpłatność za 

korzystanie z usług. 

Liczba miejsc w ośrodkach wsparcia w Środowiskowym Dom Samopomocy – 25 

4) Świetlica Środowiskowa „Przyjaźń”  

Świetlica Środowiskowa „Przyjaźń” prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na 

os. Broniewskiego 7a. W 2018 roku uczęszczało do niej 20 dzieci. Pobyt w placówce jest nieodpłatny. 

Świetlica czynna jest w godzinach (10
00 

– 18
00

), z wyjątkiem wakacji i ferii kiedy czynna jest od 7
00

 – 

15
00

).  

Do głównych zadań świetlicy należy: 

 zapewnienie opieki wychowawczej; 

 pomoc w nauce i wyrównywanie braków edukacyjnych; 

 rozwijanie zainteresowań wychowanków; 

 pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych, osobistych i społecznych; 

 budowanie odpowiedzialności grupowej, integracja z grupą; 

 współpraca z rodziną, szkołą, pracownikami socjalnymi; 

 wdrażanie programów profilaktycznych celem przeciwdziałania uzależnieniom i innym 

zagrożeniom; 

 organizowanie czasu wolnego wychowanków.  

 

Wychowawcy świetlicy środowiskowej ściśle współpracują z nauczycielami i pedagogami szkolnymi, 

w rozwiązywaniu trudności edukacyjnych i wychowawczych dzieci uczestniczących w zajęciach 

świetlicowych. 

Liczba miejsc wsparcia – 20.  

5) Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej 

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki  

i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem własnym 

Gminy Włoszczowa. 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej 

pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy 

społecznej. Domy pomocy świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające  
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i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie  i formach wynikających  

z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązek wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy 

społecznej osób skierowanych, ciąży na gminie w wysokości różnicy między średnim kosztem 

utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu i osobami 

zobowiązanymi (tj. małżonek, zstępni przed wstępnymi). 

W  2018 r. ponoszone były opłaty za 20 pensjonariuszy przebywających w niżej 

wymienionych placówkach: 

 

 

Tabela 16.  Ilość Pensjonariuszy, za pobyt których ponoszone są opłaty. 

Lp. Nazwa Domu Pomocy Społecznej Liczba osób 

1. Dom  Pomocy Społecznej we Włoszczowie 6 

2. Dom  Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej 2 

3. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Grabowiecka 1 

4. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 2 

5. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej 2 

6. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 3 

7. Rodzinny Dom Pomocy w Błogoszowie 2 

8. Dom Pomocy Społecznej w Końskich 2 

 

 

6. POLITYKA SENIORALNA 

 

Gmina Włoszczowa wdrożyła model polityki senioralnej polegającej na kształtowaniu 

pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, uczestnictwa w życiu społecznym oraz 

wspieraniu wszelkich form aktywności seniorów, tworzenia warunków umożliwiających 

wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego. W 

ramach tej polityki dla mieszkańców gminy wprowadzona została „Włoszczowska Karta Seniora 

60+”, która cieszy się dużą popularnością wśród osób starszych. Karta uprawnia do korzystania ze 

zniżek na bilety wstępu min.: do kina, na basen oraz  na usługi medyczne, kulturalne, sportowe, 

fryzjerskie i kosmetyczne. Do końca grudnia 2018 r. wydano łącznie 690 kart, natomiast w 2018 roku 

- 73 karty. Do programu przystąpiło 23 partnerów, z którymi Gmina podpisała umowy uprawniające 

do zniżek.  

W 2018 roku powstała Gminna Rada Seniorów składająca się z przedstawicieli osób starszych, która 

ma na celu pobudzenie oraz wspieranie form aktywności obywatelskiej, społecznej i kulturalnej 

seniorów. Rada pełni rolę konsultacyjną, doradczą i inicjatywną dla władz gminy w sprawach 

dotyczących seniorów. 

Utworzony został również Klub Senior+ po to, aby osoby starsze mogły aktywnie i atrakcyjnie 

spędzać czas.   W 2018r.  w ramach działalności Klubu Senior+ realizowano  poniższe zadania: 

 Zajęcia rozwijające zdolności i pasje: robótki ręczne, warsztaty kulinarne, plastyczne oraz 

sportowe; 

 Wyjścia do kina, na basen: uczestnictwo seniorów w seansach w kinie „Muza” we Włoszczowie 

oraz zajęciach na krytej pływalni „Nemo” we Włoszczowie; 

 Spotkania okolicznościowe; 
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 Spotkania tematyczne m. in. z przedstawicielami różnych instytucji, artystami; 

 Udział w Senioraliach: wyjazd seniorów na spotkanie zorganizowane przez Urząd Wojewódzki w 

Kielcach; 

 Wycieczki krajoznawcze. 

 

7. OCHRONA ZDROWIA 

 

Ochrona zdrowia publicznego jest jednym z zadań własnych realizowanych przez gminę. Gmina 

oprócz zadań własnych  w zakresie ochrony zdrowia publicznego realizuje także zadania zlecone. 

1) Ubezpieczenie zdrowotne 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach 

określonych w ustawie mają prawo osoby inne niż ubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie  

i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, 

określone w przepisach o pomocy społecznej. 

Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków 

publicznych następuje na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego na wniosek 

świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony po udzieleniu świadczenia. 

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. 

Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej, a jego celem jest ustalenie, 

czy osoba zainteresowana spełnia kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej oraz 

czy nie występują dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu  

a sytuacją majątkową osoby. 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że 

w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty innym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli istnieje 

konieczność dalszego leczenia dłuższego niż 90 dni może zostać wydana kolejna decyzja.  

Do Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie wpłynęło 39 wniosków o potwierdzenie prawa do 

ubezpieczenia zdrowotnego, wydano 45 decyzji z czego potwierdzających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej 29. 

 

2) „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego(HPV) na 

lata 2015-2018”. 

Wirusy HPV, czyli wirusy brodawczaka ludzkiego, są szeroko rozpowszechnione w populacji 

ludzkiej. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, na całym świecie wirusem HPV 

zakażonych jest 10-20% osób w wieku 15-49 lat, w tym niemal 40% kobiet poniżej 25 roku życia. 

Łatwość, z jaką zakażają skórę i błonę śluzową narządów płciowych sprawia, że infekcje HPV są 

obecnie najczęstszymi chorobami przenoszonymi drogą płciową na świecie. Z tych względów w 

ramach profilaktyki zdrowotnej gmina realizuje program wdrożony uchwałą nr XL/372/14 Rady 

Miejskiej we Włoszczowie w dniu 18.09.2014 r. w sprawie przyjęcia „Program profilaktyki zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego(HPV) na lata 2015-2018”. W ramach realizacji Programu 

przeprowadzono: 

 akcję informacyjno-edukacyjną dot. działania szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka 

ludzkiego (HPV) wśród rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych programem podczas 

zebrań rodziców w szkołach na terenie Gminy Włoszczowa; 

 lekcje higieniczne dla uczniów objętych programem; 
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 szczepienia ochronne dziewcząt urodzonych w 2005 r., zamieszkałych na terenie Gminy 

Włoszczowa. Zaszczepionych zostało 38 dziewcząt, co stanowi 43% grupy zakwalifikowanej do 

szczepień w 2018 r. 

3) „Z Amazonkami do zdrowia”. 

W ramach zadania dotyczącego ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, realizowane było zadanie pn.: 

„Z Amazonkami do zdrowia”. Projekt ten trwał w okresie od dnia 15 kwietnia 2018 r. do dnia 30 

listopada 2018 r. i miał na celu poprawę stanu psychofizycznego osób biorących udział w zajęciach, 

poprawę komfortu życia, profilaktykę antynowotworową oraz zwiększenie świadomości i wiedzy u 

mieszkańców Gminy Włoszczowa na temat choroby nowotworowej piersi. W trakcie realizacji 

zadania odbyły się dwa wykłady profilaktyczne związane z tematyką raka piersi oraz ćwiczenia. 

4) Spotkanie z seniorami 

Z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów we Włoszczowie zorganizowane zostało spotkanie na temat 

profilaktyki zdrowia w wieku senioralnym.  

 

W spotkaniu uczestniczyły osoby starsze. Spotkanie prowadził Zbigniew Kołba - fizjoterapeuta i autor 

książki „Krioterapia. To warto wiedzieć”. Prowadzący podzielił się wiedzą na tematy zdrowotne i 

żywieniowe. Wskazał sposoby m.in.:  

 na uniknięcie lub zminimalizowanie objawów chorób występujących w starszym wieku;  

 prawidłowe leczenie niską temperaturą  

 zwiększenie przyswajalności minerałów i witamin przez organizm. 

 

5) Profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 

Zadaniem własnym gminy jest również prowadzenie działań związanych z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii. 

Zadania te obejmują w szczególności: 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, 

udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania,   

 pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży, 

 ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolę 

przestrzegania zasad obrotu tymi napojami,                                                                                  

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. 

Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnych programów: 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii we Włoszczowie na lata 2017-2022. 

Źródłem finansowania zadań ujętych w Programach były środki finansowe, pochodzące z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które w 2018 r. wyniosły 332.146,62 zł. 

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 256.399,88zł., a na realizację Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii   8.529,99 zł.  

http://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/zdrowie/artykuly/
http://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/zdrowie/artykuly/
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Ważną rolę w realizacji programów odegrały placówki oświatowe Gminy i Powiatu Włoszczowskiego 

oraz Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w następujących obszarach: 

 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu, w ramach którego zrealizowano: 

 w ramach zawartego porozumienia ze Zdzisławem Ogonkiem prowadzącym NZOZ „Nowe 

Życie” we Włoszczowie udzielonych zostało 489 porad terapeutycznych dla mieszkańców 

Gminy Włoszczowa (dofinansowanie ze strony Gminy Włoszczowa w kwocie 4.000 zł);  

 złożono do sądu 14 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego w zakładzie leczniczym. 

Wszystkie osoby, których wnioski dotyczyły, poddane zostały ponadto badaniom przez 

biegłego sądowego; 

 współpraca i pomoc w organizacji działań grupy samopomocowej AA „Płomień” 

z Włoszczowy dla mieszkańców Gminy Włoszczowa. 

 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, działania na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - 

wychowawczych i socjoterapeutycznych. W ramach zadania realizowane były: 

 Porady psychologiczne i pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym udzielane nie tylko 

w poradni, ale także przez psychologa, zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej 

we Włoszczowie; 

 Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania przemocy (procedura 

„Niebieskiej Karty”). Trzej członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych we Włoszczowie uczestniczyli w grupach roboczych, utworzonych przez Zespół 

Interdyscyplinarny Gminy Włoszczowa; 

 Pomoc prawna dla osób uzależnionych i współuzależnionych, podopiecznych Ośrodka Pomocy 

Społecznej, świadczona przez prawnika zatrudnionego przy OPS we Włoszczowie; 

 Projekt: „Akcja Zimowa” realizowany był w okresie od dnia 9 stycznia 2018 r. do dnia 23 lutego 

2018 r.  Jego celem było zorganizowanie i uatrakcyjnienie wolnego czasu dzieciom i młodzieży. 

W organizację akcji zaangażowane były wszystkie placówki oświatowe prowadzone przez Gminę 

Włoszczowa oraz jednostki organizacyjne i instytucje, w tym Dom Kultury we Włoszczowie, 

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, Parafia bł. J. Pawłowskiego we Włoszczowie. W 

realizację projektu zaangażowała się także Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie, 

przygotowała ciekawe konkursy, rozgrywki sportowe oraz spotkania z dziećmi na temat 

bezpieczeństwa w czasie ferii. Łącznie w akcji uczestniczyło około 386 dzieci, na jej 

dofinansowanie Gmina Włoszczowa przeznaczyła 7 476,30 zł . 

 W okresie wakacji zorganizowano „Akcję letnią 2018 – W wiosce Smerfów”, w której 

uczestniczyło 60 zakwalifikowanych dzieci, dla których zorganizowano wypoczynek na obozie w 

Międzywodziu. Jednym z elementów turnusu była realizacja programu profilaktycznego pn. „Ja i 

mój świat”. Akcja organizowana była przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka 

Hufiec Szczekocińsko-Włoszczowski – jej dofinansowanie wyniosło 35 000,00 zł, 

 W okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia 2018 r. prowadzone były 

w Zespole Placówek Oświatowych w Kurzelowie, Zespole Placówek Oświatowych w Koniecznie 

oraz w Szkole Podstawowej w Czarncy zajęcia świetlicowe z programem profilaktycznym. Dzieci 

uczestniczące w zajęciach świetlicowych oprócz ciekawych zajęć i rekreacji, mogły skorzystać z 
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dożywiania (z wyjątkiem uczniów ZPO w Koniecznie), pomocy w odrabianiu lekcji, uczestniczyć 

w realizowanych w trakcie zajęć programach profilaktycznych.  

 Prowadzenie przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie Placówki Wsparcia Dziennego 

Świetlicy Środowiskowej „Przyjaźń”. Z oferty świetlicy korzystało 19 osób – dzieci i młodzieży, 

w tym 15 osób korzystało z dożywiania. Działalność świetlicy finansowana była ze środków 

przeznaczonych na realizację programu oraz środków własnych Ośrodka. W ramach realizacji 

zadania pn.: „„Z profilaktyką za pan brat” – wsparcie i profilaktyka dzieci w Gminie 

Włoszczowa” w okresie od dnia 3 kwietnia do dnia 31 grudnia 2018 r. zorganizowano liczne 

konkursy, spotkania, warsztaty, wycieczki czy zajęcia sportowe, które przyczyniły się do 

częściowego zniwelowania zaniedbań wychowawczych i bytowych u podopiecznych oraz do 

wypracowania prawidłowych postaw w szczególności w zakresie profilaktyki alkoholowej, 

narkotykowej, przemocowej, rozwiązywania konfliktów czy szkodliwości wyrobów tytoniowych. 

 Pomoc udzielana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we 

Włoszczowie, która podejmowała działania wobec osób borykających się z problemem 

uzależnienia od alkoholu m.in. kierując do sądu wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego (14 wniosków) oraz pomoc w 

skierowaniu na terapię ambulatoryjną, w tym osób współuzależnionych; 

 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizował Zespół Interdyscyplinarny 

Gminy Włoszczowa. W roku 2018 wszczęto  52 sprawy w ramach procedury „Niebieska karta”, z 

czego 45 procedur zostało wszczętych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji we 

Włoszczowie, 7 przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Pracą z 

rodzinami dotkniętymi zjawiskiem przemocy w rodzinie zajmowały się powołane do każdej 

sprawy grupy robocze. W ramach prowadzonych postępowań Zespół Interdyscyplinarny 

skierował do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włoszczowie 12 

wniosków w sprawie o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, 3 zawiadomienia 

o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie. 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy domowej i rówieśniczej, prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i  socjoterapeutycznych 

organizowane przez różne podmioty, w tym: 

 Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia i kształtujących przekonanie o 

szkodliwości alkoholu i narkotyków – poprzez organizację masowych, pozalekcyjnych sportowo-

rekreacyjnych zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa, 

stanowiących alternatywną formę spędzania wolnego czasu, realizowane w następujących 

projektach: 

 „MŁODZIEŻOWY KLUB HETMANA – organizacja masowych zajęć pozalekcyjnych 

o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa, 

stanowiących alternatywną formę spędzania wolnego czasu””. Program realizowany był w 

okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2018 r., adresowany do  dzieci i młodzieży. Zadanie 

miało na celu prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, propagowanie aktywnego i 

zdrowego stylu życia. Przekazano kwotę – 75 000,00 zł 

 „Zachowaj trzeźwy umysł. Postaw na sport” III”.  Program realizowany był w okresie od dnia 1 

sierpnia do dnia 31 grudnia 2018 r. Zadanie miało na celu promocję aktywności sportowej wśród 
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dzieci i młodzieży oraz profilaktykę uzależnień. W ramach realizacji zadania zorganizowano 

m.in. olimpiadę sportową „Orły i orliki”. Przekazano kwotę 5 000,00zł 

 „Przedszkole Hetmana” – zajęcia wakacyjne o charakterze rekreacyjno-sportowym, połączone ze 

wstępnym szkoleniem sportowym” – projekt realizowany w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 

grudnia 2018 r. opierał się na realizacji zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym i turniejów 

sportowych, promujących aktywne oraz bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Przekazano kwotę 

– 15 298,72 zł 

 Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem nowatorskich metod edukacji 

międzykulturowej, mająca na celu podniesienie poziomu kulturalnego jako alternatywa wobec 

używania substancji psychoaktywnych (konkursy, koncerty, festyny, kółka zainteresowań, 

warsztaty, spotkania integracyjne, spektakle teatralne i filmowe itp.) organizowana na terenie 

Gminy Włoszczowa, poprzez następujące projekty:  

 „Akademia Wolnego Czasu 2018” – cykl zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 we 

Włoszczowie, propagujących wśród dzieci i młodzieży racjonalne wykorzystanie czasu 

wolnego, wspomagających podnoszenie poziomu kultury i wiedzy, zdrowy rozwój fizyczny i 

kształtowanie osobowości”. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej i obejmowały 

sześć bloków tematycznych: rozwijanie pasji językowych, zajęć plastycznych, czytelnictwa, 

rozwijające zdolność koncentracji, uwagi, literackie i fizyczne. Zadanie realizowane było w 

okresie od dnia 1 maja do dnia 15 grudnia 2018 r. Przekazano kwotę – 5 000,00 zł. 

 „Wygraj z nudą 3!” – projekt miał na celu zagospodarowanie czasu wolnego  poprzez 

organizację zajęć w formie kółka czytelniczo-aktorskiego, muzyczno-ruchowego oraz 

plastyczno-technicznego połączonych z realizacją programu profilaktycznego. Projekt był 

realizowany w okresie od dnia 9 kwietnia do 15 grudnia 2018 r. Przekazano kwotę – 5 000,00 

zł. 

 Organizacja programów profilaktycznych, warsztatów, spektakli dla dzieci i młodzieży 

we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa, w tym m.in. 

spektakle pt. „Wspomnienia narkomanki”, „Naprzeciw przemocy + Nie dam się uzależnieniom”, 

„Dekalog Twoim Drogowskazem. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej”. 

Na warsztaty profilaktyczne przeznaczono kwotę: 6 380,00 zł.  

 Organizacja warsztatów profilaktyczno-muzycznych, koncertów profilaktyki uzależnień pt.: „Broń 

się nie trać wiary” dla młodzieży placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Włoszczowa, 

 Organizacja usługi edukacyjnej - „Edukacyjnego namiotu profilaktycznego”, obejmującej zajęcia 

profilaktyczno-animacyjne w formie warsztatów/konsultacji profilaktycznych, pogadanek, 

ćwiczeń, zabawy w zakresie tematycznym dotyczącym alkoholu, dopalaczy, narkotyków, 

uzależnienia od Internetu, radzenia sobie ze stresem, dobrej komunikacji i współdziałania w 

grupie. 

 Współorganizacja konkursów o charakterze profilaktycznym - IX edycji Powiatowego Konkursu 

Profilaktycznego o Uzależnieniach i Chorobie AIDS „Razem przeciwko AIDS”; 

 Współorganizacja wykładu profilaktyczno-edukacyjnego dla młodzieży pt. „Bądź bezpieczny w 

dobie HIV/AIDS z uwzględnieniem ryzykownych zachowań seksualnych”, 

 Edukacja publiczna dotycząca problematyki alkoholowej oraz przeciwdziałania   przemocy. 

 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, grup i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 
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 Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  przy realizacji 

zadań, 

 Współorganizacja spotkań i wyjazdów integracyjnych dla Grupy AA „Płomień”; 

 Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włoszczowie 

w szkoleniach oraz w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa; 

 Zakup opasek odblaskowych dla Gminy Włoszczowa, wykorzystywanych przy różnych akcjach 

profilaktycznych, w tym prowadzonych z innymi instytucjami. 

6) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

W 2018 r. Rada Miejska we Włoszczowie podjęła dwie uchwały dotyczące sprzedaży napojów 

alkoholowych tj.: 

 uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Włoszczowa, 

 uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Włoszczowa miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych.  

W ciągu roku wydano ogółem 79 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Powstało 6 nowych 

punktów sprzedaży, 4 przedsiębiorców złożyło wnioski o wygaszenie zezwoleń, w wyniku których 

wygaszono 10 zezwoleń.  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Włoszczowa zarejestrowane były 63 punkty sprzedaży 

napojów alkoholowych.  

Dochody Gminy z tytułu pobranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w 2018 roku wyniosły 332.146,62 zł. Z czego 256.399,88 zł  wykorzystano na 

realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

8. SPORT 

 

Sport jest dobrem społecznym i dzięki wszystkim swym formom aktywności społecznej sprzyja 

tworzeniu związków społecznych, dobremu samopoczuciu psychicznemu i poprawie sprawności 

fizycznej. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi 

zadanie własne gminy. Zadanie to realizowane jest zarówno przez jednostki organizacyjne jak również 

poprzez przekazywanie dotacji klubom sportowym zgodnie z regulaminem ich udzielania.  

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie  
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie jest jednostką organizacyjną, którego zadaniem jest 

organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zarządzanie komunalnymi obiektami 

sportowo-rekreacyjnymi.  

Ośrodek dysponuje czterema obiektami: 

 Basenem „NEMO”, 

 Halą sportową, 

 Stadionem, 

 Zbiornikiem wodnym „Klekot”. 

 

 

        W 2018r. Pływalnię Nemo odwiedziło 82097 osób tj. o 2224 więcej w porównaniu do 2017 roku.  
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Poniższa tabela przedstawia wzrost liczby osób uczęszczających na Pływalnię w oparciu o 

poszczególne taryfy. 

Tabela 17. Liczba osób odwiedzających Pływalnię 

 2017 rok 

Liczba osób 

2018 rok 

Liczba osób 

Wzrost w stosunku 

do 2017 roku o 

Młodzież ze szkół 

podstawowych i średnich 
7789 8300 

511 osób 

Dzieci i dorośli uczęszczający 

do szkółki pływackiej Nemo 
390 410 

20 osób 

Dzieci uczestniczące w 

projekcie powszechnej nauki 

pływania „Umiem Pływać” 

430 450 
20 osób 

Seniorzy 5568 5619 51 osób 

 

Pływanie jest jednym ze sportów, który można uprawiać przez całe życie. Regularne pływanie 

pozwala rozwinąć harmonijnie całe ciało, wzmocnić kondycję, a po urazach bądź operacjach, może 

pomóc powrócić do pełnej sprawności ruchowej. W celu zachęcenia mieszkańców do korzystania z tej 

formy czynnego wypoczynku podejmowane są działania promocyjne. 

Oprócz organizacji imprez na Pływalni NEMO corocznie w miesiącach marzec – czerwiec 

realizowany jest Program powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” w województwie 

świętokrzyskim dla uczniów szkół podstawowych klas III dofinansowany z Ministerstwa Sportu i 

Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Naukę pływania na  

basenie w 2018r. odbyło 450 dzieci z województwa świętokrzyskiego.  

Gmina Włoszczowa od stycznia 2014 roku wprowadziła Włoszczowską Kartę Dużej 

Rodziny w ramach, której w 2018 r. 1659 osób skorzystało z wejść na basen z 50% zniżką ze strony 

Gminy Włoszczowa do obowiązującej ceny biletu wstępu. 

Pływalnia Nemo prowadzi również działalność promocyjną polegającą na organizacji spotkań z 

przedstawicielami największych zakładów w Gminie i Powiecie Włoszczowskim. Corocznie 

przygotowuje dla poszczególnych zakładów indywidualne i spersonalizowane oferty na wszystkie 

obiekty OSiR, z których mogą skorzystać pracownicy.  

Pływalnia Nemo pozyskuje corocznie nowych klientów spoza gminy i województwa świętokrzyskiego 

(śląskie, łódzkie). Współpracuje ze szkołami w Szczekocinach, Dobromierzu, Lelowie, Przyrowie, 

Dąbrowie Zielonej, Złotnikach, Kozłowie, Nagłowicach, Koniecpolu, Krasocinie, Przedborzu, Żytnie, 

Nakle, Ślęzanach, Fałkowie, Górach Mokrych, Soborzycach, Kluczewsku, Mieczynie, Irządzach, 

Krzętowie, Zalesicach, Woli Mokrzewskiej.  

Prowadzi również stałą współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Jana 

Brzechwy w Bogumiłku (województwo śląskie). Podopieczni Ośrodka regularnie korzystają z 

basenu  w ramach zajęć rewalidacyjnych, które mają na celu poprawę koordynacji nerwowo-

mięśniowej oraz sprawności fizycznej i wytrzymałości wychowanków.  

W 2018 roku w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. Pływalni NEMO, Hali Sportowej 

(CAW), Stadionie Sportowym oraz nad Zalewem Klekot odbyły się łącznie 34 imprezy sportowo-

rekreacyjne.  

BASEN NEMO 

 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 V Edycja Ligi Pływackiej sezonu 2017/2018 – trzecie spotkanie, 

 Ferie Zimowe na Pływalni NEMO, 
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 Walentynki na Pływalni NEMO, 

 V Edycja Ligi Pływackiej sezonu 2017/2018  – czwarte spotkanie, 

 Zakończenie V Edycji Ligi Pływackiej sezonu 2017/2018, 

 Dni Otwarte Funduszy Europejskich na Pływalni NEMO, 

 X Europejski Tydzień Sportu, 

 Dzień Dziecka na Pływalni NEMO, 

 Piknik Bezpieczeństwa "Mundurowi - Dzieciom" na Pływalni NEMO, 

 Zajęcia wakacyjne razem z NEMO, 

 Profesjonalny Kurs Nauki Pływania – Szkółka Pływacka NEMO sezon 2018/2019,  

 Zajęcia korekcyjne wad postawy w wodzie sezon 2018/2019,  

 VI Edycja Ligi Pływackiej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych sezonu 

2018/2019 – pierwsze spotkanie, 

 Halloween na Pływalni NEMO. 

 

HALA SPORTOWA  

 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 Ferie zimowe w Hali Sportowej (CAW), 

 Halowy Turniej o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki nożnej w Kielcach dla 

rocznika 2009, 

 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Hetman Cup 2018, 

 Turniej Piłki Siatkowej Oldbojów o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza 

Dudkiewicza, 

 Turniej Mini Siatkówki Chłopców, 

 Maraton Fitness z okazji Dnia Kobiet, 

 XIX Memoriał Mariana Górskiego, 

 Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Hali Sportowej , 

 TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Z OKAZJI 100.LECIA ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI, 

 II Andrzejkowy Maraton Fitness, 

 III Włoszczowski Turniej Siłowy. 

 

STADION SPORTOWY IM. MARIANA GÓRSKIEGO 

 XXIII Noworoczny Mecz Piłki Nożnej Żonaci kontra Kawalerowie, 

 Dni Włoszczowy 2018, 

 Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn , 

 Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet i Mężczyzn (miksty), 

 XVIII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. 

 

ZALEW KLEKOT - MIEJSCE OKAZJONALNE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI 

 TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH, 

 Wakacje na Klekocie 2018.  

Poza imprezami uwzględnionymi w oficjalnym Harmonogramie, Ośrodek Sportu i Rekreacji 

współorganizuje również imprezy sportowo – rekreacyjne z miejscowymi klubami sportowymi, 

stowarzyszeniami, fundacjami (Hetman, DEKO, Arka, Victoria, Sprawniejsi.pl, ZPUE, Włoszczowski 

Klub Rekreacji i Ratownictwa Wodnego). 

Zalew Klekot to 25-hektarowy zbiornik wodny z wyspą pośrodku, który od lat stanowi ulubione 

miejsce letniego wypoczynku mieszkańców Włoszczowy i okolicznych miejscowości. Ze wszystkich 

stron otoczony jest lasami, a na jego brzegach rośnie trzcina.  Od południa na długości kilkudziesięciu 

metrów ciągnie się piaszczysta plaża. Tam również zostały  wyznaczone  miejsca okazjonalnie 
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wykorzystywane do kąpieli, gdzie w godz. 10-18 w sezonie letnim czuwają ratownicy. Przy 

zachodnim brzegu jest drewniany pomost, a obok wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych. 

Zalew Klekot stanowi nieodłączną część szlaku turystycznego i edukacyjnego dla osób 

przybywających do historycznej Czarncy.  

Od 2014 roku OSiR umową użyczenia przekazał akwen dla celów wędkarskich Włoszczowskiemu 

Towarzystwu Wędkarstwa Sportowego Big Fish. 

 

W ramach  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, zbiornik Klekot 

czekają zmiany, które mają na celu poprawę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Powstaną dwie 

altany (mała i duża) z wyposażeniem (ławki i stoły biesiadne). Ich podłoże zostanie wyłożone kostką 

brukową. Wykonany zostanie również grill murowany z cegły klinkierowej. Pojawią się schody 

skarpowe, stojak na rowery, przebieralnia plażowa.  Będzie chodnik z kostki brukowej na grobli, nowe 

kosze na śmieci i ławki oraz tablice informujące o faunie tego akwenu. 

 

2) Dotacje dla klubów sportowych 

Uchwałą nr VII/39/2011 Rada Miejska we Włoszczowie w dniu 12 maja 2011r. określiła warunki 

i tryb udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.  

W ramach realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną  w obszarze sportu udzielono dotacji na 

realizację następujących projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w kwocie 159 000,00 zł w 

tym: 

 „Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej z 

terenu Gminy Włoszczowa, udział we współzawodnictwie sportowym” – projekt realizowany 

był w okresie od dnia 13 marca do dnia 31 grudnia 2018 r. przez Parafialny Uczniowski Klub 

Sportowy „DEKO” Włoszczowa. Głównymi celami projektu było propagowanie zdrowego i 

sportowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie rozwoju fizycznego oraz 

upowszechnianie piłki nożnej wraz z poszanowaniem zasad fair play w walce sportowej – 

26 000,00 zł 

 „Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa. Organizacja i prowadzenie 

szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej dziewcząt” - projekt realizowany był w 

okresie od dnia 13 marca do dnia 31 grudnia 2018 r. przez Uczniowski Klub Sportowy 

„VICTORIA” przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie. Głównymi celami projektu 

było kształtowanie przez sport pozytywnych cech charakteru i osobowości młodej osoby, 

wytrwałości, opanowania, umiejętności współpracy w grupie, systematyczności, niezbędnych 

w osiąganiu sukcesów w życiu dorosłym – 24 000,00 zł 

 „Rozwój, promocja sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym poprzez piłkę nożną 

na terenie Gminy Włoszczowa” – projekt realizowany był od dnia 13 marca do dnia 31 grudnia 

2018 r. przez Klub Sportowy „Hetman” Włoszczowa. Głównymi celami projektu było 

upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym, popularyzacja gry w piłkę 

nożną wśród młodzieży szkolnej czy popularyzacja wzorców kulturalnego zachowania się 

młodzieży na imprezach sportowych – 55 000,00 zł 

 „Rozwój, promocja sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym poprzez piłkę 

siatkową na terenie Gminy Włoszczowa” - projekt realizowany był od dnia 13 marca do dnia 

31 grudnia 2018 r. przez Klub Sportowy „Hetman” Włoszczowa. Głównymi celami projektu 

było upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym, popularyzacja gry w 
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piłkę siatkową wśród młodzieży szkolnej czy popularyzacja wzorców kulturalnego zachowania 

się młodzieży na imprezach sportowych – 40 000,00 zł 

 „„Marzenia się spełniają HETMANKI w piłkę grają” – popularyzacja piłki nożnej kobiecej na 

terenie Gminy Włoszczowa””- projekt realizowany był od dnia 13 marca do dnia 31 grudnia 

2018 r. przez Uczniowski Klub Sportowy „Hetmanki” Włoszczowa. Głównym celem projektu 

było promowanie i upowszechnienie kobiecej piłki nożnej – 14 000,00 zł 

3) Zakup nagród i pucharów w konkursach 

W ramach promocji sportu współfinansowano zakup nagród i pucharów w konkursach i turniejach 

sportowych tj.: Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa, 

XIX Memoriał im. Mariana Górskiego w piłce nożnej halowej, zawody wędkarskie dla dzieci 

zorganizowane na zbiorniku Klekot w ramach cyklu „Bezpieczne wakacje z wędką 2018”, czy 

Otwarte Powiatowe Zawody Strzeleckie z okazji Święta Wojska Polskiego oraz w turniejach 

organizowanych przez placówki oświatowe z terenu Gminy Włoszczowa. Łącznie przeznaczono na 

zakup nagród i pucharów kwotę– 5 354,15 zł; 

 Sfinansowano wykonanie nadruków na strojach sportowych drużyny piłkarskiej z Dąbia w kwocie 

319,80 zł.; 

 Sfinansowano zakup dyplomów i koszty opieki medycznej podczas zawodów sportowych w 

kwocie 320,00 zł.; 

 Udzielono dotacji na budowę boiska w Bebelnie w kwocie 207 743,00 zł. 

  

9. PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY 

 

Zapewnienie publicznego transportu zbiorowego na szczeblu lokalnym należy do zadań własnych 

gminy.  

W ramach realizacji tego zadania w 2018r.: 

 udzielono 3 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym: 

 zezwolenie nr 1/7/2018 w ramach linii regularnej Włoszczowa – Włoszczowa, przez 

Rząbiec – Przygradów – Ogarka – Konieczno, 

 zezwolenie nr 2/8/2018 w ramach linii regularnej Włoszczowa – Włoszczowa, przez 

Ewina – Kąty – Knapówka – Łachów, 

 zezwolenie nr 3/9/2018 w ramach linii regularnej Włoszczowa – Włoszczowa, przez 

Motyczno – Kurzelów – Jeżowice – Gościencin – Silpia Mała.  

 dokonano 8 uzgodnień na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 

Włoszczowa, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/276/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 

listopada 2017r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 

19 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 

korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Włoszczowa.    

 zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe: 

 2 na terenie miasta, 

 4 na terenie gminy. 

 udzielono 3 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

taksówką na obszarze Gminy Włoszczowa. 
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       Tabela 18. Obszary o ograniczonej dostępności transportowej 

 

Sołectwa do których nie dociera komunikacja zbiorowa 

 

w dni robocze 

(dni nauki szkolnej) 

w  dni robocze 

(wakacje i ferie) 
soboty niedziele 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- Danków Mały 

- 

- 

- Jeżowice 

- Kąty 

- 

- 

- 

- Łachów 

- Międzylesie 

- Motyczno 

- 

- Ogarka 

- 

- 

- 

- Silpia Duża 

- 

- Wymysłów 

- Bebelno Kolonia 

- Bebelno Wieś 

- Boczkowice 

- Danków Mały 

- Dąbie 

- Gościencin 

- Jeżowice 

- Kąty 

- Konieczno 

- Kuzki 

- Ludwinów 

- Łachów 

- Międzylesie 

- Motyczno 

- Nieznanowice 

- Ogarka 

- Przygradów 

- Rogienice 

- Rząbiec 

- Silpia Duża 

- Wola Wiśniowa 

- Wymysłów 

- Bebelno Kolonia 

- Bebelno Wieś 

- Boczkowice 

- Danków Mały 

- Dąbie 

- Gościencin 

- Jeżowice 

- Kąty 

- Konieczno 

- Kuzki 

- Ludwinów 

- Łachów 

- Międzylesie 

- Motyczno 

- Nieznanowice 

- Ogarka 

- Przygradów 

- Rogienice 

- Rząbiec 

- Silpia Duża 

- Wola Wiśniowa 

- Wymysłów 

 

Liczba przystanków: 

 ogółem: 246, będących własnością: 43, będących w zarządzie: 203, 

 na obszarze wiejskim: 196, będących własnością: 38, będących w zarządzie: 158. 

10. ZAOPATRZENIE W WODĘ 

 

Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi określa 

ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Na terenie Gminy 

Włoszczowa zadanie to jest realizowane przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 

o.o. we Włoszczowie. Zakres i zasady usług, określiła Rada Miejska we Włoszczowie Uchwałą Nr 

XXXVIII/280/09 z dnia 21.08.2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włoszczowa. Uchwała nr IV/24/18 z dnia 28.12.2018r. 

Rada Miejska uchwaliła nowy regulamin. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków musi odbywać 

się na podstawie umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym a 

odbiorcą usług.  

1) Wodociągi 

Stan zwodociągowania we Włoszczowie kształtuje się na poziomie 100%, przedstawiony 

został w poniższej tabeli. Dla porównania przedstawiony został również stan skanalizowania. 



47 

 

Tabela 19. Stan zwodociągowania w mieście  

MIESZKAŃCY W MIEŚCIE WŁOSZCZOWA 

L.p. ULICA 
LICZBA 

MIESZKAŃCÓW WODOCIĄG KANALIZACJA 

1. 1 Maja 108 108 108 

2. Adolfa Dygasińskiego 45 45 45 

3. Aleksandra Fredry 119 119 119 

4. Cypriana Kamila Norwida 36 36 36 

5. Czarnieckiego 62 62 62 

6. Dębowa 49 49 49 

7. Dworcowa 71 71 71 

8. Elizy Orzeszkowej 45 45 45 

9. Ewina 84 84 84 

10. Głowackiego 53 53 53 

11. Góral 149 149 149 

12. Ignacego Kraszewskiego 168 168 168 

13. Jana III Sobieskiego 227 227 227 

14. Jędrzejowska 584 584 575 
15. Jodłowa 49 49 49 

16. Juliana Tuwima 23 23 23 

17. Kilińskiego 36 36 36 

18. Kochanowskiego 11 3 3 

19. Kolejowa 114 110 88 

20. Koniecpolska 225 225 225 

21. Konopnickiej 77 77 77 

22. Kornela Makuszyńskiego 48 48 48 
23. Kościuszki 17 17 17 

24. Krótka 0 0 0 

25. Ks. Biskupa Jaworskiego 87 87 87 

26. 
Ks. Kard. S. 
Wyszyńskiego 17 17 17 

27. Ks. Kazimierza 
Biernackiego 

82 82 82 

28. Kusocińskiego 52 52 52 

29. Kwiatowa 0 0 0 
30. Leśna 151 151 151 

31. Mickiewicza 29 29 29 

32. Mleczarska 26 26 26 

33. Młynarska 135 135 135 

34. Niecała 0 0 0 

35. Nowa 4 4 4 

36. Ogrodowa 189 189 189 

37. Osiedle Armii Krajowej 404 404 404 

38. Osiedle Broniewskiego 1597 1597 1597 

39. Osiedle Brożka 1329 1329 1329 

40. Osiedle Tartak 72 72 72 

41. Partyzantów 568 568 553 

42. 
Plac Majora Mieczysława 

Tarchalskiego 
0 0 0 

43. Plac Wolności 47 47 47 
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Tabela 20. Dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach Sołectw  

MIESZKAŃCY W SOŁECTWACH 

L.p. SOŁECTWO 
LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 
WODOCIĄG KANALIZACJA 

1. Bebelno - Kolonia   429  429   

2. Bebelno Wieś   396  396   

3. Boczkowice   204  204   

4. 

Czamca   763  763   

Czarnca 676  676    

Handlarka (przysiółek) 4 

 

4 

   

Knapówka 65  65    

Mościska (przysiółek) 18 

 

18 

   

5. Danków Duży   289  289   

6. Danków Mały   244  244   

7. Dąbie   321  321   

8. Gościencin   317     

9. Jeżowice   203     

10. Kąty   203  203   

11. Konieczno   964  964  750 

12. 

Kurzelów   1128  1128  240 

Kurzelów 1087  1087  240  

Wymysłów 

Kurzelowski 41 

 

41 

   

13. 

Kuzki   277  277  38 

Kuzki 239  239    

Ewina 38  38  38  

14. Ludwinów   190  165   

15. Łachów   612  612  560 

16. 

Międzylesie   270  0  0 

Międzylesie 243      

Mchowie 27      

17. 

Motyczno   295  0  0 

Motyczno 246      

Jamskie (przysiółek) 49      

18. Nieznanowice   379  379   

19. Ogarka   135  135   

20. Przygradów   420  420   

21. Rogienice   210  210   

22. Rząbiec   321     

23. 

Silpia Duża   138  0  0 

Silpia Duża 85      

Silpia Mała 53      

24. Wola Wiśniowa   732  732  732 
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Wola Wiśniowa 596  596  596  

Podlipie (przysiółek) 136  136  136  

25. 

Wymysłów (k. 

Rząbca) 

  94  0  0 

Wymysłów 54      

Michałów (przysiółek) 40      

 RAZEM  9534  7871  2320 

% zwodociągowania 82,56  

% skanalizowania 24,33 
 

Warunkiem funkcjonowania i rozwoju gospodarki wodnej na obszarach wiejskich jest odpowiednie 

wyposażenie ich w infrastrukturę wodno-ściekową. Inwestycje w zakresie infrastruktury 

wodociągowej przedstawione zostały poniżej. 
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2) Inwestycje w infrastrukturę wodociągową  

Tabela 21.Inwestycje w infrastrukturę wodociągową 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

Data 

zawarcia 

umowy / 

przedmiot 

umowy 

Nazwa zadania i zakres rzeczowy/ Nr umowy  

i data zawarcia  

Wartość całkowita zadania 

(brutto zł) wg umowy z 

Wykonawcą 

 

 

 

Wydatki poniesione w 

2018 r. 

Data odbioru 

robót 

 

 

Dofinansowanie z 

Unii Europejskiej 

1  2 3 4  5  6 

1 

2017  

roboty 

budowlane 

Projekt: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

aglomeracji Włoszczowa”, 

Zadanie 3: Modernizacja sieci wodociągowej w ul. 

Wiśniowej i na os. Brożka we Włoszczowie 

PE  Ø250, Ø160, Ø110, Ø90, Ø75, Ø63, Ø40 – 1,305 km 

452 564,07 

 

 

 

452 564,07 

 

22.01.2018  

234 268,30 

POIiS 2014-2020 

2 

2018 

roboty 

budowlane 

Budowa przyłącza wodociągowego na os. Tartak we 

Włoszczowie do bloku mieszkalnego(działka nr ewid. 

5098/6) 

PE Ø110, Ø50 – 115,55 m 

20 295,00 

 

 

20 295,00 18.04.2018 Środki własne 

2 

2017  

usługi 

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla 

miejscowości Międzylesie i Motyczno wraz z wykonaniem 

polaczenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem 

Włoszczowa, gmina Włoszczowa – projekt  

139 000,00 

 

 

139 000,00 28.09.2018 Środki własne 

3 

2017  

roboty 

budowlane 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin 

i Jeżowice, gmina Włoszczowa: 

Część 1 zadanie 1 Budowa sieci wodociągowej z 

przyłączami do granic posesji w sołectwie Gościencin wraz 

z budową ujęcia wody w Gościencinie, gm. Włoszczowa 

Część 2 zadanie 2 Budowa sieci wodociągowej z 

przyłączami do granic posesji w sołectwie Jeżowice wraz z 

budową ujęcia wody w Kurzelowie, gm. Włoszczowa 

Zadanie 1 – PE Ø160, Ø110, Ø90, Ø63, Ø40  – 7,51 km, 

przyłącza – 112 szt. 

Zadanie 2 – PE Ø160, Ø110, Ø125, Ø90, Ø50, Ø40  – 8,18 

Zadanie 1 

2 373 900,00 

Zadanie 2 

2 388 992,86 

 

 

 

Zadanie 1: 

1 621 662,95 

Zadanie 2: 

249 962,83 

 30.08.2019 
1 961 599 

PROW 2014-2020 
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km, przyłącza – 56 szt. 

 

4 

2017  

usługi 

Prowadzenie nadzoru archeologicznego przy pracach 

budowlanych:  

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin 

i Jeżowice, gmina Włoszczowa i  

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Silpia 

Duża i Silpia Mała, gmina Włoszczowa 

 

9 840,00 

 

 

 

0,00 zł 
30.08.2019 

3 039,00 

PROW 2014-2020 

5 

2017  

usługi 

Prowadzenie nadzoru hydrologicznego przy pracach 

budowlanych:  

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin 

i Jeżowice, gmina Włoszczowa: 

Część 1 zadanie 1 Budowa sieci wodociągowej z 

przyłączami do granic posesji w sołectwie Gościencin wraz 

z budową ujęcia wody w Gościencinie, gm. Włoszczowa 

 

4 305,00 

 

 

 

 

4 305,00 
30.08.2019 

1 772,00 

PROW 2014-2020 

6 

2017 

 usługi 

Nadzór autorski nad  pracami budowlanymi:  

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin 

i Jeżowice, gmina Włoszczowa: 

i 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Silpia 

Duża i Silpia Mała, gmina Włoszczowa  

 

15 000,00 

 

 

 

 

11 119,20 30.08.2019 
3 038,00 

PROW 2014-2020 

7 

2017  

roboty 

budowlane 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Silpia 

Duża i Silpia Mała, gmina Włoszczowa 

PE Ø160, Ø90, Ø63, Ø40  – 4,54 km, przyłącza – 75 szt. 

 

676 500,00 

 

 

 

453 327,24  30.08.2019 

 

Środki własne 

8 

 

2017  

usługi 

Wykonanie dokumentacji projektowej: Budowa odcinka 

wodociągu ca l=165 m wraz z przyłączami do budynków                 

w ul. Partyzantów we Włoszczowie 

 

4 500,00 

 

 

 

4 500,00 
28.02.2018 

 

Środki własne 
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9 

2018  

usługi 

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Góral we 

Włoszczowie – projekt budowlany, sieć wodoc. – PE HD  

Ø125, ok. 230 m 

2 000,00 

 

 

2 000,00 25.05.2018 

 

Środki własne 

10 

2018 

usługi 

Opracowanie dokumentacji projektowo -                                     

kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa sieci 

wodociągowej w ul. Jędrzejowskiej i Leśnej we 

Włoszczowie 

ok. 1000 m  

9 000,00 

 

 

0,00 28.06.2019 

 

Środki własne 

11 

2018 

roboty 

budowlane 

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie 

gminy Włoszczowa: 

Zadanie 2: Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami 

do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie, 

Zadanie 2 - PE Ø110, Ø40 - 69,0m, przyłącza – 3 szt. 

 

Zadanie 2: 29 899,85 

 

 

 

Zadanie 2: 29 899,85 

 
28.09.2018 

 

Środki własne 

12 

2018  

usługi 

Opracowanie dokumentacji projektowo -                                       

-kosztorysowej: „Budowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Pękowiec, gmina Włoszczowa” 

8 000,00 

 

 

0,00 02.07.2019 

 

Środki własne 

13 

2018 

usługi 

Opracowanie dokumentacji projektowo -                                     

kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci 

wodociągowej w ul. Wiśniowej i Żeromskiego we 

Włoszczowie” 

ok. 800 m 

14 500,00 

 

 

0,00 21.08.2019 

 

Środki własne 
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Realizując inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej Gmina Włoszczowa stara się jak 

najwięcej pozyskać środków zewnętrznych.  

3) System zaopatrzenia w wodę 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. eksploatuje na terenie gminy 

Włoszczowa: 

 202,9 km sieci  wodociągowych, 

 87,3 km sieci kanalizacyjnych,  

 8 ujęć wody,  

 1 pompownię wody,  

 18 przepompowni ścieków. 

 

Na terenie gminy Włoszczowa Spółka eksploatuje ujęcia wody: 

a) we Włoszczowie: 

 SW I (ul. Czarnieckiego) o wydajności 183 m
3
/h, 

 SW II (ul. Koniecpolska) o  wydajności 94 m
3
/h,   

 przy ul. Jędrzejowskiej  o  wydajności 65 m
3
/h,   

 przy ul. Wiśniowej o wydajności 72,29 m
3
/h, 

 SW V (os. Broniewskiego) o wydajności 130 m
3
/h, 

b) w Dankowie Małym o wydajności 120 m
3
/h, 

c) w Koniecznie: 

 studnia nr 1 o wydajności 91 m
3
/h,  

 studnia nr 2 o wydajności 37 m
3
/h – woda z ujęcia poddawana jest uzdatnianiu (redukcja 

azotanów), 

d) w Dąbiu o wydajności 38,7 m
3
/h, 

Odbiorcy obsługiwani przez WZWiK Sp. z o.o.: 

 4741 odbiorców w poszczególnych zakresach tj.: 

 2600– dostawa wody i odprowadzania ścieków,  

 2067 – dostawa wody,  

 

4) Ujęcia wody 

 

     Obecnie woda jest wydobywana z 9 studni głębinowych na czterech ujęciach wody podziemnej tj.: 

we Włoszczowie, Dankowie Małym, Koniecznie i Dąbiu. Woda na ujęciach we Włoszczowie, 

Dankowie Małym i Dąbiu nie wymaga uzdatniania. Stacje uzdatniania na tych ujęciach wyposażone 

są jedynie  w chloratory typ C-53 i C-52, które służą do okresowej dezynfekcji wody np. w przypadku 

stwierdzenia zanieczyszczeń bakteriologicznych. Dezynfekcja wody prowadzona jest również 

okresowo po wymianie pomp, usuwaniu awarii na stacjach i  sieciach wodociągowych. Chlorator 

uruchamiany jest ręcznie lub automatycznie przy załączeniu pompy głębinowej. Natomiast woda 

ujmowana ze studni na ujęciu wody w Koniecznie wymaga uzdatniania z uwagi na przekroczoną 

dopuszczalną zawartość azotanów (50mgN/dm
3
). Woda jest uzdatniana za pomocą filtrów wymiany 

jonowej. Pomiar azotanów odbywa się przy pomocy urządzenia Nitratax.  

      Woda ze wszystkich studni ujmowana jest pompami głębinowych i dostarczana  rurociągami 

tłocznymi do zbiorników wyrównawczych na stacjach wodociągowych, skąd następnie za pomocą 

zestawów hydroforowych (pomp 2-go stopnia) tłoczona jest do sieci wodociągowej. Pompy głębinowe 

w studniach załączane są za pomocą sygnału poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych. 

Wszystkie ujęcia wody (za wyjątkiem studni os. Brożka i ul. Jędrzejowska we Włoszczowie) działają 

w układzie dwustopniowego pompowania wody, co powoduje ekonomiczną pracę pomp głębinowych.   

 Falowniki zainstalowane w zestawach hydroforowych gwarantują stabilność ciśnienia w sieci 

wodociągowej i jej prawidłową pracę.  

        Sieć wodociągowa z opisanych ujęć pracuje w większości w systemach: rozgałęzieniowym, 

promienistym i częściowo pierścieniowo-promienistym.  Opisane sposoby ujmowania wody ze studni 
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głębinowych oraz technologii jej uzdatniania, a także przesyłu do odbiorcy należy uznać za 

prawidłowe technicznie, ekonomiczne w eksploatacji oraz spełniające wymogi jakości wody pitnej 

pod względem fizyko-chemicznym i  bakteriologicznym. Niemniej jednak problemem są pojawiające 

się okresowo pogorszenia jakości wody pod względem bakteriologicznym, zwłaszcza w studniach SW 

–II (ul. Koniecpolska) i  os. Brożka we Włoszczowie. Powoduje to konieczność ich wyłączania z 

eksploatacji na czas dezynfekcji i płukania aż do  uzyskania pozytywnych wyników badań wody.   

 

 

5) Jakość wody pitnej 

Woda w Gminie Włoszczowa odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym 

fizykochemicznym i organoleptycznym określonym w załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia  z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. 

U. z 2017r. poz. 2294). 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej we Włoszczowie w ramach nadzoru sanitarnego pobrali do badań 

laboratoryjnych z wodociągów na terenie gm. Włoszczowa  26 próbek  wody  w zakresie 

monitoringu parametrów grupy A i 4 w zakresie monitoringu parametrów grupy B.  

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. pobrał do badań 29 próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 6 – w 

zakresie monitoringu parametrów grupy B.  

Wodociąg Włoszczowa zasilany jest w wodę z 5 studni głębinowych. Woda w tym wodociągu nie 

jest uzdatniana.  

Wodociąg Konieczno zasilany jest w wodę z 2 ujęć wody: Konieczno (woda poddawana jest 

procesom uzdatniania polegającym na redukcji azotanów w wodzie) oraz Dąbie, w którym woda 

nie jest uzdatniana. W 2018 r. obserwuje się systematyczny wzrost zawartości azotanów w wodzie 

z ujęcia wody w Dąbiu, który kształtuje się w granicach 43-49 mg/l NO3 (norma <50 mg/l). W 

związku z powyższym w próbkach pobieranych w ramach monitoringu kontrolnego z terenów 

zasilanych przez wodociąg Konieczno dodatkowo badana była zawartość azotanów w wodzie.  

Na podstawie sprawozdania z badań Nr 433/PBHŚ/S/2018 z dnia 06.09.2018r. wody pobranej 

z ujęcia wodociągu Danków Mały w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono krótkotrwałe 

zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami grupy coli. PPIS we Włoszczowie z dnia 

06.09.2018r. unieruchomił wodociąg. Po podjętych działaniach naprawczych przez WZWiK Sp. z 

o.o. uzyskano w dniu 11.09.2018 r. decyzję o dopuszczeniu wody do użytkowania. 

Na podstawie pozostałych sprawozdań z badań wody wykonywanych w ramach nadzoru 

bieżącego przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz przez  WZWiK Sp. z o.o. nie stwierdzono 

przekroczeń badanych parametrów. 

 

11. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO 

 

W dniu 08.01.2015r. podjęta została przez Radę Miejską  we Włoszczowie uchwała  

Nr IV/23/15 w sprawie ustanowienia kierunków działania Burmistrza Gminy Włoszczowa dotyczące 

zaopatrzenia miasta Włoszczowa w energię cieplną.  Wskazano zaopatrzenie miasta Włoszczowa w 

energię cieplną, polegające na wykorzystaniu istniejącej kotłowni zlokalizowanej przy „Stolbud 

Włoszczowa” S.A. wraz z dzierżawą magistrali ciepłowniczej. W celu realizacji tej uchwały w dniu 

10.07.2015r.  podpisana została pomiędzy Gminą Włoszczowa, a Stolbud Włoszczowa S.A. umowa 

dzierżawy na magistralę ciepłowniczą oraz majątek związany z dystrybucją ciepła. 

W ramach podpisanej umowy prowadzone są prace związane z modernizacją, rozwojem oraz 

bieżącą konserwacją majątku związanego z dystrybucją ciepła. 
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Stolbud Włoszczowa S.A posiada koncesję na wytwarzanie ciepła WCC/339/726/U/OT-3/98/WS  

zgodnie z decyzją Prezesa URE OKA/4110.18.2017.2018.AM z dnia 29 maja 2018 r. ważną  

do 31 października  2028 r. , polegającą na wytwarzaniu ciepła w źródle ciepła zlokalizowanym we 

Włoszczowie ul. Jędrzejowska 74 o mocy cieplnej zainstalowanej 19,45 MW wyposażonej w cztery 

kotły wodne w tym dwa  opalane węglem kamiennym i dwa  biomasą.  

W roku 2016 na zlecenie Gminy Włoszczowa został zamontowany i uruchomiony zintegrowany 

system telemetrii  do prowadzenia monitoringu i   sterowania  urządzeń automatyki istniejących 6 

grupowych węzłów cieplnych (GWC). Montaż systemu wprowadził bardziej wydajny i oszczędny 

system przesyłu energii cieplnej. 

W roku 2017 przystąpiono do realizacji zadania związanego z kompleksową modernizacją sieci 

ciepłowniczej. Efektem tych działań jest podpisanie w dniu 8 listopada 2018 roku Burmistrz Gminy 

Włoszczowa umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

przekazanie dotacji celowej na udzielenie dofinansowania na realizację projektu p.n.: „Modernizacja 

sieci ciepłowniczej we Włoszczowie”. 

Planowany zakres przedsięwzięcia obejmuje realizację 2 ww. zadań inwestycyjnych, tj.: 

Zadanie 1 - Przebudowa istniejącej magistrali napowietrznej DN 350 na magistralę w technologii rur 

preizolowanych DN 200 ułożoną w gruncie o długości 2 080 mb. W zakresie przebudowy 

napowietrznej sieci przesyłowej zadanie realizowane będzie we Włoszczowie od wyprowadzenia 

magistrali z Ciepłowni Stolbud wzdłuż ul. Jędrzejowskiej, a następnie wzdłuż ul. Wiśniowej. 

Zadanie 2 - Likwidacja istniejących grupowych węzłów cieplnych oraz wymiana osiedlowych sieci 

niskoparametrowych wykonanych w technologii kanałowej na sieci wysokoparametrowe realizowane 

w technologii rur preizolowanych z systemem sygnalizacji stanów awaryjnych. 

Zakres robót dla Zadania 2 obejmuje likwidację 3 węzłów grupowych w celu stworzenia możliwości 

instalacji 44 węzłów indywidualnych (zakup i zabudowa węzłów indywidualnych w poszczególnych 

budynkach zrealizowana zostanie przez odbiorców ciepła i nie wchodzi w zakres rzeczowy 

niniejszego Zadania). Długość sieci niskoparametrowych przewidzianych do modernizacji w ramach 

zadania wynosi 1 524,50 mb. Średnice istniejących sieci NP objętych zadaniem wynoszą od DN 40 do 

DN 150. Średnice nowo budowanych sieci preizolowanych wyniosą od DN 32 do DN 125. 

Likwidacja GWC oraz wymiana sieci niskoparametrowych na wysokoparametrowe realizowane będą 

w poszczególnych obiektach zlokalizowanych we Włoszczowie na terenie osiedli Brożka 

i Broniewskiego. W zakresie likwidacji węzłów grupowych Projekt obejmuje 3 następujące 

lokalizacje: os. Brożka 3, os. Brożka 16 oraz os. Broniewskiego 4. 

Przedsięwzięcie polegające na modernizacji sieci ciepłowniczej, zakłada wykorzystanie technologii 

rur preizolowanych podziemnych z systemem alarmowym. Technologia ta, przewidziana do 

zastosowania w obu zadaniach, z punktu widzenia obecnego stanu wiedzy technicznej, stanowi 

rozwiązanie optymalne w celu uzyskania zamierzonych efektów, tj.: 

 minimalizacji zużycia energii, 

 optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej, 

 minimalizacji skutków oddziaływania na środowisko procesów energetycznych. 

Jednocześnie dzięki zastosowanym technologiom, Projekt w znaczący sposób podniesie poziom 

bezpieczeństwa energetycznego zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Miasta Włoszczowy. Sieci 

ciepłownicze wykonane z rur preizolowanych charakteryzują się znacznie mniejszą awaryjnością oraz 

mniejszymi stratami ciepła niż tradycyjne sieci kanałowe, co wpływa na zwiększenie pewności dostaw 

ciepła i obniżenie kosztów przesyłu. 

System rur preizolowanych jest systemem zespolonym. Rura preizolowana składa się z: 

 rury stalowej wewnętrznej, 

 pianki izolacyjnej (np. pianka poliuretanowa bezfreonowa), 

 rury osłonowej zewnętrznej (np. twardy polietylen HDPE). 

System rur preizolowanych posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elektronicznego systemu 

alarmowego, którego zadaniem jest wcześniejsze wykrywanie i dokładna lokalizacja wszelkich 

stanów przedawaryjnych mogących pojawić się podczas eksploatacji sieci ciepłowniczej. Przyczynia 
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się to do obniżenia strat na przesyle, zwiększając tym samym niezawodność pracy sieci i komfort 

odbiorców ciepła.Przebudowana magistrala napowietrzna będzie miała pomniejszoną średnicę z DN 

350 do DN 200, natomiast pozostałe budowane sieci wysokoparametrowe będą miały średnice 

mniejsze o 1 dymensję w porównaniu do zewnętrznych instalacji odbiorczych, które obecnie są 

w użytkowaniu. Ma to na celu dostosowanie infrastruktury do rzeczywistego popytu na ciepło, a także 

zmniejszenie strat na przesyle.Indywidualne węzły cieplne instalowane będą przez właścicieli 

poszczególnych budynków i obiektów, do których doprowadzona zostanie sieć wysokoparametrowa. 

Planuje się, że będą to węzły jednofunkcyjne (dla potrzeb c.o.), które będą miały możliwość 

rozbudowy o moduł dotyczący ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Stąd też realizacja Projektu przyczyni 

się do umożliwienia dodatkowej dostawy ciepła dla potrzeb c.w.u., co wpłynie na wzrost 

bezpieczeństwa mieszkańców ze względu na fakt, iż dotychczasowi odbiorcy są narażeni na zatrucia 

tlenkiem węgla spowodowane słabą wentylacja pomieszczeń. Poprawią się także zdolności 

regulacyjne systemu. Dodatkowo nowocześniejsze i dostosowane do zapotrzebowania pompy będą 

zużywały mniejsze ilości energii elektrycznej. Realizowana w ramach Projektu przebudowa magistrali 

ciepłowniczej i likwidacja węzłów grupowych będą wykonywane na terenie Włoszczowy 

z wyłączeniem obszarów Natura 2000. W fazie eksploatacji Projekt będzie miał pozytywny wpływ na 

środowisko. Pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie przesyłu oraz 

ograniczenie emisji CO2 i pozostałych zanieczyszczeń emitowanych w trakcie produkcji ciepła, w 

tym pyłu PM10 i PM 2,5, SO2, NOx i innych.  

W kolejnych latach począwszy od 2021 roku planowa jest dalsza modernizacja sieci cieplnej 

poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „Likwidacja GWC 

wraz z wymianą sieci niskoparametrowej na wysokoparametrowe w preizolacji dla os. Armii 

Krajowej  blok 1,2,3 oraz os Brożka 25, os. Broniewskiego 19.” 

Wszystkie działania związane z modernizacją sieci cieplnej mają za zadanie       

- minimalizację zużycia energii, 

- optymalizację pracy sieci ciepłowniczej, 

-  minimalizację skutków oddziaływania na środowisko procesów energetycznych. 

 Zakończenie całego zadania związanego z modernizacją sieci cieplnej przewidziane jest na 

rok 2022, jeśli zostaną na kolejne etapy pozyskane środki zewnętrzne. 

 

12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Zgodnie z ustawą dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej burmistrz koordynuje 

funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym 

przez wojewodę.  

Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są między innymi: 

 Ochotnicza straż pożarna (na terenie Gminy funkcjonuje 14, z czego 3 należą do krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego);  

 Związek ochotniczych straży pożarnych – oddział miejsko-gminny Związku OSP RP, na czele z 

prezesem – burmistrzem. 

Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy 

ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, 

wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami 

żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 

Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent 

pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały,  obecnie wynosi: 9,00 zł za 

każdą godzinę udziału w działaniu pożarniczym oraz 5,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu.  

Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży 

pożarnej ponosi gmina. W 2018 roku koszty te stanowiły kwotę – 200.060,18 zł.  
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W celu zwiększenia bezpieczeństwa w 2018 roku Gmina wsparła następujące inwestycje, realizowane 

przez ochotnicze straże pożarne: 

 Dofinansowanie remontu strażnicy w Bebelnie – 7 000,00 zł; 

 Dofinansowanie modernizacji garażu w Łachowie – 20 000,00 zł; 

 Dofinansowanie zakupu i montażu bramy garażowej w strażnicy w Międzylesiu - 3 600,00 zł; 

 Modernizacja strażnicy w Przygradowie (II etap) – 16 999,60 zł; 

 Wymiana 4 okien w strażnicy w Woli Wiśniowej – 6 900,00 zł; 

 Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dla OSP w Łachowie (I etap) – 55 000,00 zł. 

 

Tabela 22. Jednostki ochotniczych straży pożarnych w Gminie Włoszczowa 

Lp. Miejscowość 
Rok 

założenia 

Samochód  

bojowy 
Uwagi 

1.  Bebelno 1927 
ratowniczo-gaśniczy – 

JELCZ  

 

2.  Czarnca 1921 
ratowniczo-gaśniczy – 

MAN 

OSP włączona do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  

3.  Danków Duży 1927   

4.  Danków Mały 1972   

5.  Jeżowice 1957   

6.  Konieczno 1918 
ratowniczo-gaśniczy - 

STAR 

 

7.  Kurzelów 1916 
ratowniczo-gaśniczy - 

RENAULT 

OSP włączona do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

8.  Łachów 1929 
ratowniczo-gaśniczy - 

FORD 

 

9.  Międzylesie 1957 
ratowniczo-gaśniczy - 

LANDROVER 

 

10.  Ogarka 1966   

11.  Przygradów 1950   

12.  Rogienice 1956 
ratowniczo-gaśniczy- 

ŻUK 

 

13.  Włoszczowa 1901 
ratowniczo-gaśniczy- 

GAZELA 

 

14.  Wola Wiśniowa 1925 
ratowniczo-gaśniczy – 

MAN 

OSP włączona do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

 

13. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY 

 

Dziedzictwo kulturowe stanowi szczególny zasób wspólnot lokalnych, regionów. To również 

ważny element tożsamości i czynnik integracji społecznej. Jednak ochrona poszczególnych elementów 

dziedzictwa wiąże się z ograniczeniami, które mogą być postrzegane jako przeszkoda w planowaniu i 

zarządzaniu przestrzenią oraz utrudnienie w kreowaniu warunków rozwoju ekonomicznego i 

społecznego. Zachowanie najcenniejszych obiektów dziedzictwa jest nie tylko sprawą ich właścicieli, 

samorządów czy państw, gdyż dziedzictwo stanowi dobro całej ludzkości.  
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1) Ochrona zabytków 

Ochrona zabytków polega na podejmowaniu przez organ działań mających na celu m.in.: zapewnienie 

warunków umożliwiających trwałe zachowanie zabytków, ich zagospodarowanie i utrzymanie, 

zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek na wartości zabytków, udaremnienie 

niszczenia i niewłaściwego korzystania, kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków. 

Uchwałą Nr VL/370/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18.09.2014 r. przyjęty został Gminny 

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Włoszczowa na lata 2014-2018r. Na sesji w dniu16.04.2019r. 

Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu za lata 2017-2018. 

Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę na gminy jest: „uwzględnienie zadań 

ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”. 

Temu zadaniu ma służyć Gminna ewidencja zabytków, prowadzona w formie zbioru kart adresowych 

zabytków ruchomych i zabytków archeologicznych. Ewidencja, oprócz opieki nad zabytkami w 

szczególności skutkuje koniecznością uzgadniania z konserwatorem zabytków decyzji o warunkach 

zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.  

 

2) Ochrona dóbr kultury 
W 2018 roku Gmina Włoszczowa w zakresie działań wpisujących się w ochronę dóbr kultury 

realizowała następujące zadania: 

 Udzielono dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich trzech obrazów olejnych pt.: 

„Ukrzyżowanie”, „ Objawienie Matki Boskiej Św. Stanisławowi Kostce”, „Św. Antoni adorujący 

NM Pannę” – znajdujących się w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP we 

Włoszczowie. Prace obejmowały m.in. oczyszczenie powierzchni obrazów, usunięcie wtórnego 

werniksu i retuszy, uzupełnienie ubytków zaprawy, napięcie obrazów na nowe krosna, 

werniksowanie końcowe. Kwota dofinansowania – 10 000,00 zł.; 

 Udzielono dotacji przekazanej jako pomoc finansowa na budowę pomnika W. Witosa  

w Kielcach – kwota dotacji 5 000,00 zł.; 

 Organizowano uroczystości państwowe, obchody rocznic wydarzeń historycznych  

m.in.  78. Rocznica Zbrodni Katyńskiej, 8. Rocznica katastrofy smoleńskiej,  

76. Rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, 227. Rocznica 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 100. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości,  

74. Rocznica bitwy na Zwierzyńcu, 74. Rocznica bitwy pod Olesznem; 

 Organizowano i wspierano przedsięwzięcia artystyczne (konkursy, koncerty, przeglądy, imprezy 

okolicznościowe), w tym: dofinansowano zakup nagród, upominków, kotylionów, pucharów dla 

uczestników: VI edycji „Biegu Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” we 

Włoszczowie, VI Włoszczowskiego Maratonu Humanistycznego, XII Wojewódzkiego Turnieju 

Sprawności Językowej, XI edycji Międzyszkolnego Konkursu Historycznego „Golgota Wschodu. 

Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1991”, XIII Gminnego Konkursu Ortograficznego „Nie 

taki diabeł straszny…”, Gminnego Konkursu Literackiego „Ślady przeszłości, znaki 

współczesności”, „Konkursu dot. życia i osiągnięć naukowych wielkiego matematyka ks. Jana 

Brożka”, III Terenowego Biegu Zwiadowcy Konnego im. kpt Leona Staroszczyka ps. ”Smolicz”, 

współorganizowano imprezy: „Włoszczowa ryba i lasem stoi …”, „IV Hubertusa Ziemiańskiego 

na Podzamczu”, dofinansowano  transport chóru „Niezastąpieni”, zakupiono materiały na IX 

Plener Malarski „Włoszczowa 2018”, zakupiono statuetki z okazji jubileuszy OSP z terenu Gminy 

Włoszczowa; 
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 Dofinansowano zakup i naprawę instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych  

z Konieczna i Kurzelowa w kwocie 13 330,00 zł, zakupiono statuetki z okazji jubileuszy OSP z 

terenu Gminy Włoszczowa; zakupiono koszulki dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej we 

Włoszczowie w kwocie 984,00 zł. czy zakupiono stroje ludowe dla Kapeli „Włoszczowskie 

Muzykanty” – kwota 4 937,60 zł.; 

 Organizowano IV Dożynki Gminne w Bebelnie oraz współorganizowano Dożynki Wojewódzkie 

we Włoszczowie, a także zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych 

podczas Dni Włoszczowy 2018 – kwota 1 725.77 zł.; 

 Udzielono dotacji na realizację następujących zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego: 

 zadanie pn.: „„A MY CZYTAMY” – organizacja spotkań literackich upowszechniających 

czytelnictwo wśród mieszkańców Gminy Włoszczowa”. Zadanie realizowane było w okresie 

od dnia 1 maja do dnia 15 grudnia 2018 r. przez Fundację Centrum Edukacji dla Rozwoju. 

Kwota dotacji – 3 000,00 zł.; 

 zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie X Rajdu „Śladem ludzi i wydarzeń””. Zadanie 

realizowane było w okresie od dnia 15 sierpnia do dnia 15 października 2018 r. przez Związek 

Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecką im. Stefana Żeromskiego. Kwota dotacji  – 1500 

zł.;  

 zadanie pn.: „Nasza niepodległa”. Zadanie realizowane było w okresie od dnia  

15 sierpnia do dnia 30 listopada 2018 r. przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Kielecką im. Stefana Żeromskiego. Kwota dotacji  – 5 000,00 zł.; 

 zadanie pn.: „BIESIADA LITERACKA W BEBELNIE – organizacja uroczystości 

promujących związki rodziny Stefana Żeromskiego z ziemia włoszczowską”. Zadanie 

realizowane było w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września 2018 r. przez Ochotniczą 

Straż Pożarną w Bebelnie. Kwota dotacji  – 5 000,00 zł.; 

 

W związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego 

ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, 

budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, nastąpiło usunięcie z przestrzeni 

publicznej siedmiu pomników uznanych przez Instytut Pamięci Narodowej za niezgodne z art. 5a tejże 

ustawy, w tym dwa pomniki usytuowane na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa 

(oba w Koniecznie).  

 

 

3) Biblioteka Publiczna we Włoszczowie  

Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, w strukturze której funkcjonuje: 

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia, Filia dla Dzieci, Czytelnia Internetowa, Izba Regionalna 

Ziemi Włoszczowskiej; filie wiejskie w: Czarncy, Koniecznie i Kurzelowie. Biblioteka gromadzi, 

opracowuje  i przechowuje materiały biblioteczne. Udostępnia swoje zbiory na miejscu i wypożycza je 

na zewnątrz. Prowadzi również działalność bibliograficzną, dokumentacyjną, edukacyjną, 

popularyzatorską oraz instrukcyjno – metodyczną.  

Działalność Biblioteki finansowana jest z budżetu Gminy Włoszczowa w formie dotacji podmiotowej. 

Na swoją działalność Biblioteka Publiczna we Włoszczowie pozyskała w 2018 roku fundusze  z 

następujących źródeł zewnętrznych: dotacja na zakup nowości książkowych z programu „Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – 12.969,00 zł, dochody własne Biblioteki – 
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3.580,05 zł. Łącznie otrzymane dotacje i wypracowane dochody własne w 2018 roku stanowiły kwotę 

804.369,05 zł. Wydatki związane z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 

798.054,88zł. 

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie uczestniczyła w realizacji projektu „A my czytamy” – 

organizacja spotkań literackich upowszechniających czytelnictwo i działań promujących Bibliotekę 

Publiczną  we Włoszczowie.  Biblioteka Publiczna we Włoszczowie dysponuje 26 komputerami. Do 

dyspozycji czytelników jest 15 komputerów, w tym  w filiach 6. Liczba komputerów i ich stan 

techniczny zaspokaja potrzeby czytelników. Większość komputerów została zakupiona w ramach 

programu „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”, filie posiadają komputery, które otrzymały dzięki 

udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek.  

Księgozbiór Biblioteki na koniec 2018 roku liczył 54356 woluminów. Księgozbiór gromadzony w 

Bibliotece ma charakter uniwersalny. Jest to przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych, 

literatura piękna dla dzieci i młodzieży oraz literatura popularnonaukowa ze wszystkich dziedzin 

nauki. Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników kupowane są  książki z tzw. „dużymi literami”. 

Dodatkowo zbiór Biblioteki uzupełniają dzienniki i czasopisma (ogółem 35 tytułów). Wśród nich 

znajdują się dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki obejmujące swoją tematyką różne 

dziedziny i odpowiadające na potrzeby czytelnicze. Koszt prenumeraty za 2018 rok wyniósł – 

9.078,70zł. Biblioteka gromadzi i udostępnia także zbiory specjalne. Ogółem zainwentaryzowano na 

31.12.2018r.- 1216 jednostki inwentarzowe, w tym 227 audiobooków. 

W 2018 roku przybyły ogółem 3797 jednostki inwentarzowe, w tym 951 w filiach. 571 wol. książek 

na kwotę 12.969,00 zł zostało zakupionych dzięki środkom pozyskanym z programu Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.  

W ciągu 2018 roku w wyniku selekcji oraz likwidacji filii w Bebelnie wycofano z zasobów  9425 

woluminów, w tym 9316 woluminów w filiach. Były to książki zniszczone, zaczytane, niezwrócone 

przez czytelników oraz zdezaktualizowane. 

Biblioteka obsługuje czytelników z różnych grup wiekowych i o zróżnicowanej strukturze społeczno – 

zawodowej. W roku 2018 zarejestrowano 3914 czytelników. Wskaźnik czytelników na 100 

mieszkańców wyniósł w 2018 roku 20,08 i był wyższy  od wskaźnika  z roku 2017 o 2,28. 

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w wypożyczalniach i czytelniach.W 2018 roku wypożyczono                                

na zewnątrz i udostępniono na miejscu 62827 woluminów zbiorów. Wskaźnik wypożyczeń                      

na zewnątrz i udostępnień na miejscu  na 100 mieszkańców wyniósł w 2018 roku 322,4                           

i był wyższy od wskaźnika z roku 2017 o 9,2. 

Od 2018 roku Biblioteka Publiczna we Włoszczowie oferuje czytelnikom możliwość korzystania z 

serwisu IBUK Libra, udostępnianego przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.                                     

w Warszawie. Każdy zainteresowany czytelnik otrzymał swój indywidualny kod,                                 

który umożliwia dostęp do 1691 pełnotekstowych książek elektronicznych  polskich wydawnictw. 

Według statystyki w 2018 roku zarejestrowano 1593 pobrań tego typu zbiorów. 

W roku 2018 udzielono  2942 informacji bibliotecznych i bibliograficznych. 

Bibliotekę odwiedziło w 2018 roku 48729 użytkowników, w tym 6672 osoby wzięły udział                     

w organizowanych lekcjach bibliotecznych, spotkaniach autorskich, warsztatach, wykładach                 

i innych realizowanych przedsięwzięciach. 

W 2018 roku zorganizowaliśmy 287 imprez edukacyjno-kulturalnych, w których wzięły udział 6672 

osoby. 177 inicjatyw skierowanych było do dzieci i młodzieży, uczestniczyło w nich 4471 osób.  

Od kilku lat realizowane są programy, aby wzmocnić potencjał i poszerzyć ofertę edukacyjną 

bibliotek. Mimo kryzysu czytelnictwa Biblioteka cieszy się popularnością i odnotowuje wzrost liczby 
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korzystających także wśród najmłodszych. Jest to efekt dostosowania oferty do potrzeb czytelników. 

Biblioteka to już nie tylko wypożyczalnia książek ale również ośrodek kultury. 

 

4) Dom Kultury we Włoszczowie 

Podstawowym celem działalności Domu Kultury jest działalność kulturalna  polegająca  na 

tworzeniu,  upowszechnianiu i  ochronie kultury 

Domu Kultury we Włoszczowie organizuje i prowadzi szereg imprez, spotkań, wydarzeń kulturalnych 

oraz zajęć cyklicznych dla różnych grup wiekowych.  

W ciągu całego 2018 roku w Domu Kultury we Włoszczowie zorganizowano 183 imprezy,                         

w których wzięło udział prawie 29 tysięcy osób, m in.: 

 5 wystaw artystycznych, 

 4 festiwale i przeglądy artystyczne, 

 25 koncertów, w tym 5 plenerowych / m.in. Dni Włoszczowy, Majówka, Koncert 

Niepodległościowy/ 

 40 spotkań i prelekcji z różnych dziedzin 

 9 konkursów / m.in. wokalnych, recytatorskich, tanecznych, gier komputerowych/ 

 50 spektakli teatralnych / w tym 15  zostało przygotowanych i zrealizowanych samodzielnie przez 

Dom Kultury we Włoszczowie/ 

 2 konferencje 

 36 spotkań interdyscyplinarnych  

 10 warsztatów /wokalnych, filmowych, realizacji dźwięku i innych/ 

Oprócz wyżej wymienionych działań na rzecz lokalnego środowiska bogatą ofertę dla wszystkich 

chętnych przedstawia, działające przy Domu Kultury we Włoszczowie - Kino „MUZA” . 

W 2018 r. odbyły się 622 seanse filmowe, w tym: 82 filmy polskie, 128 filmów europejskich oraz 412 

filmów innych produkcji. Ogółem na wszystkich seansach było 29.118 widzów. 

Od kilku lat Kino realizuje Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej Kino Szkoła oraz Kino 

Matura, który angażuje wszystkie szkoły i przedszkola naszej gminy oraz gmin ościennych. Z oferty 

tego programu w roku 2018 skorzystało ponad 3500 osób. 

Kolejny już rok w ramach promocji kultury na ekranie kinowym prezentowane są transmisje                         

i retransmisje najwspanialszych spektakli baletowych i operowych oraz koncerty muzyki poważnej, 

połączone z krótką prelekcją znawcy muzyki p. Adama Czopka. 

W 2018 r. były to m.in.: „Jezioro Łabędzie”, „Carmen”, „Hamlet”, „Tosca” i inne 

Przez cały rok w Domu Kultury we Włoszczowie prowadzone były zajęcia skierowane dla osób                       

z różnych grup wiekowych i o różnych zainteresowaniach, w tym: 

 zajęcia plastyczne - 2 grupy  /ok. 30 osób/, 

 zajęcia wokalne /ok. 25 osób/, 

 zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej /ok.30 osób/, 

 Grupy Teatralne PROSCENIUM – trzy grupy /ok. 35 osób/, 

 Studio Tańca – 2 grupy / ok. 35 osób/, 

 nauka gry na instrumentach: keyboard / ok. 15 osób/, skrzypce /ok. 8 osób/, 

 nauka tańca towarzyskiego /ok. 30 osób/, 

 aerobik /ok.15 osób/, 

 Babski Klub ELITA /ok. 40 osób/, 
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 spotkania grupy emerytek ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Oświaty „Pogodna jesień” – 

KRĘCIOŁKI /ok. 8 osób/, 

 Chór Seniora Niezastąpieni  /ok. 30 osób/, 

 Klub Plastyka „DeK-art.” /ok. 25 osób/. 

W roku 2018 oferta zajęć została poszerzona o naukę gry na skrzypcach. 

Ogółem w 2018 roku z zajęć stałych, czyli cotygodniowych korzystało 436 osób. 

W ramach działań Grup Teatralnych PROSCENIUM oraz dzieci ze Studia Tańca w roku 2018 miały 

miejsce dwie premiery sztuk teatralnych: 

 „Żabi Król” , 

 „W Uzdrowisku to jest życie...”. 

Ogólnie zagrano około 15 spektakli, w tym kilka wyjazdowych m.in. w Kurzelowie, Sędziszowie, 

Małogoszczu, Radkowie i Stąporkowie. 

W Domu Kultury w Kurzelowie /od października filia DK we Włoszczowie/ w 2018 r. 

zorganizowano ogółem 52 imprezy, na których było około 3450 uczestników. W tym :  

 3 seanse filmowe  

 3  wystawy  

 6  koncertów  

 30  prelekcji i spotkań  

 3  imprezy turystyczne i rekreacyjne  

 2  pokazy teatralne 

 5  warsztatów 

Przez cały rok prowadzone są zajęcia z których skorzystało około 130 osób: 

 zajęcia plastyczne /ok. 20 osób/ 

 zajęcia taneczne /ok. 30 osób/ 

 aerobik /ok. 15 osób/ 

 zajęcia muzyczne /ok. 30 osób/ 

Na terenie Gminy Włoszczowa działają: 

 3 orkiestry Dęte: 

 Orkiestra Dęta OSP w Kurzelowie – prowadzący instruktor DK we Włoszczowie 

 Orkiestra Dęta OSP w Koniecznie - prowadzący instruktor DK we Włoszczowie 

 Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Domu Kultury we Włoszczowie 

 amatorskie zespoły ludowe: 

 Powiatowa Kapela Włoszczowska 

 Kapela Włoszczowskie Muzykanty 

 Koła Gospodyń Wiejskich w: Czarncy, Bebelnie, Kurzelowie, Dąbiu, Gościęcinie, Jeżowicach, 

Woli Wiśniowej, Przygradowie oraz 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi w  Rząbcu,  

 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Koniecznie,  

 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Motycznie, 

 Stowarzyszenie NIEZNANOWICE.pl w Nieznanowicach, 

 Stowarzyszenie SPRAWNIEJSI.PL. 
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5) Koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia 

Na terenie Gminy działają Koła Gospodyń Wiejskich  i Stowarzyszenia oraz dwa kabarety 

(Bebelno, Motyczno). Celem ich działalności jest dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe 

oraz kultywowanie tradycji kulinarnych. Członkowie Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń 

wkładają mnóstwo energii i serca w rozwój lokalnej społeczności, starając się by podejmowane przez 

nie działania były odzwierciedleniem aktualnych potrzeb mieszkańców. Prężnie uczestniczą w życiu 

swojej wsi i gminy, bowiem leży im na sercu aktywizacja kobiet, integracja mieszkańców i rozwój ich 

„małej ojczyzny”.  To właśnie dzięki ich zaangażowaniu organizowanych jest szereg imprez. Do 

realizowanych przedsięwzięć chętnie zapraszają reprezentantów młodego pokolenia. Największym 

wydarzeniem 2018 roku było przygotowanie Narodowego Czytania „Przedwiośnia S. Żeromskiego w 

Bebelnie, połączone z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej przodkom pisarza oraz wydanie 

śpiewnika na 100.lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości i 20.lecie Województwa 

Świętokrzyskiego pt. „Głosy Ojczyzny”. 

Praca zespołowa przynosi dobre efekty, dynamikę działania i także sukcesy wiejskich organizacji. 

Kabaret Lejdis z Motyczna otrzymał wyróżnienie na Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów 

Obrzędowych w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach ( grudzień 2018r. ). 

Koło Gospodyń Wiejskich z Bebelna promowało świętokrzyskie dziedzictwo kulinarne w Rakowie 

(listopad 2018r). Panie zdobyły też wyróżnienie na Świętokrzyskim Święcie Chleba w Tokarni 

(wrzesień 2018r.). Poprowadziły warsztaty na Pilniku Świętojańskim w Muzeum Wsi Kieleckiej w 

Tokarni (czerwiec 2018r.). Zdobyły laury na III Świętokrzyskim Festiwalu Smaków kwiecień 2018r. – 

zwieńczeniem była publikacja w wydawnictwie regionalnym”.  

KGW z Czarncy i Bebelna brały udział  w Targach Agrotravel 2018r. 

Koło Gospodyń Wiejskich „Wisienka” w Woli Wiśniowej zdobyło II miejsce w wojewódzkim 

konkursie kulinarnym podczas widowiska plenerowego „Moje Wielkie Polskie Wesele” edycja II. 

(lipiec 2018). 

Członkowie Kół Gospodyń Wiejskich są głównymi animatorami życia kulturalnego swojej 

wsi. Jest dla nich naturalne, że w miejscu, gdzie nie ma Domu Kultury to one spełniają tę rolę. W 

organizowanych przez nie świetlicach, dzieci i młodzież mają okazję do aktywnego i kreatywnego 

spędzania czasu oraz realizacji swoich zainteresowań. Świetlice w pewnym stopniu rekompensują 

najmłodszym brak instytucji kultury.  

6) Świetlice wiejskie 

W środowisku wiejskim świetlice oraz remizy pełnią ogromną rolę, niejednokrotnie są jedynym w 

danej społeczności miejscem spotkań.  

W 2018r. w Nieznanowicach otwarta została świetlica. Wybudowanie świetlicy wiejskiej miało na 

celu  stworzenie obiektu pełniącego funkcję publiczną, społeczno - kulturalną. W miejscowości tej nie 

było żadnego obiektu użyteczności publicznej i dzięki wybudowanej świetlicy została podniesiona 

jakość życia mieszkańców wsi. Bez wsparcia finansowego ze strony Gminy Włoszczowa nie 

powstałby ten obiekt. 

Stowarzyszenie NIEZNANOWICE.pl złożyło wniosek do Województwa Świętokrzyskiego o 

dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej na działce stanowiącej własność Gminy Włoszczowa, 

oddanej w użyczenie Stowarzyszeniu. Województwo Świętokrzyskie w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przyznało pomoc finansową Stowarzyszeniu na 

realizację tego celu w wysokości 204 545,00 zł. Ze względu na fakt, iż płatność nastąpiła dopiero po 

zakończeniu inwestycji, Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem do Gminy Włoszczowa o udzielenie 

pożyczki z budżetu Gminy Włoszczowa w wysokości 204 545,00 zł, która została przeznaczona na 

budowę świetlicy wiejskiej. Stowarzyszenie zwróciło się również do Gminy Włoszczowa o udzielenie 

dotacji celowej na realizację zadania pn. „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w 

Nieznanowicach”, pomoc została udzielona. Oprócz wsparcia finansowego pracownicy Urzędu 

Gminy udzielili pomocy merytorycznej w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków. 
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7) Program "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok" 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w 2018 r. ogłosił konkurs "Odnowy Wsi 

Świętokrzyskiej na 2018 rok". Celem konkursu była przede wszystkim aktywizacja i integracja 

lokalnych społeczności. Dawanie poczucia, że mieszkańcy sami mogą decydować o tym jak zmienia 

się otoczenie, w którym żyją 

W ramach: "Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok" zrealizowano następujące zadania: 

 „Modernizacja remizy OSP w Bebelnie”. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 24 180,29 zł, a wartość dotacji celowej 7 899,70 zł. W 

ramach projektu wykonano: wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 5,02m
2
, przebicie 

3 otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej oraz wentylację grawitacyjną z 

wyprowadzeniem rurociągu z PCW o śr. 110 mm o długości łącznej 15,00 m. Rozebrano posadzki 

schodów z płytek ceramicznych na powierzchni 14,54 m2, naprawiono ubytki stopni schodów na 

powierzchni 14,54 m2. Ponadto wykonano licowanie płytkami klinkierowymi schodów zewnętrznych 

Zamontowano drzwi zewnętrzne drewniane dwuskrzydłowe oraz wentylatory wyciągowe do 

przewodów wentylacyjnych o średnicy do fi 150 w pomieszczeniach kuchennych - 3 szt. Dodatkowo 

zmodernizowano elewację o powierzchni 253,47 m2. Wykonano także tynki zewnętrzne na ścianach 

na powierzchni 18,48 m2. W ramach projektu doposażono również pomieszczenia remizy w  patelnię 

elektryczną okrągłą, termos gastronomiczny 20 l i 60 szt. krzeseł.  

 „Modernizacja i doposażenie remizy OSP w Jeżowicach”. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 22 129,60 zł, a wartość dotacji celowej 7 800,00 zł. W 

ramach zadania zmodernizowano sanitariaty i przedsionek.  W pomieszczeniach odbudowano ścianki 

działowe wraz z montażem drzwi. Zostały odtworzone tynki i odmalowane ściany. Na ścianach i 

posadzkach ułożono płytki ceramiczne o  powierzchniach odpowiednio 26,94m
2 

 i 10,40m
2
. 

Wymieniono instalacje elektryczne i wodno - kanalizacyjne oraz  zamontowano armaturę sanitarną 

oraz osprzęt elektryczny. Odnowiono wentylację i zamontowano grzejniki oraz przepływowe 

podgrzewacze w pomieszczeniach. W ramach projektu doposażono pomieszczenia remizy w 2 warniki 

do wody, termos gastronomiczny i wieszak ubraniowy. 

 „Modernizacja remizy OSP w Woli Wiśniowej”.  

Całkowita wartość projektu wyniosła 25 297,00 zł, a wartość dotacji celowej – 7 998,91 zł. W 

ramach projektu zmodernizowano sufit z płyt gipsowo - kartonowych na łącznej powierzchni 6,82m
2 
, 

zdemontowano 3 wentylatory łazienkowe sufitowe, zamontowano drzwi wewnętrzne przesuwne, 

zdemontowano 5 szt. opraw oświetleniowych, usunięto starą farbę ze ścian i wykonano gruntowanie i 

gładzie na powierzchni 12,83m
2 

. Ponadto wykonano gładzie na stropach na powierzchni 6,82m
2
. 

Zamontowano również 3 szt. wentylatorów łazienkowych sufitowych, wykonano dwukrotne 

malowanie ścian i sufitów na powierzchni 19,65m
2 

po wcześniejszym przygotowaniu powierzchni. 

Zamontowano oprawy oświetleniowe i wymieniono 3 baterie zlewozmywakowe. Nastąpiła wymiana 

ustępu z miską porcelanową w ilości 3 kpl., wymiana 3 szt. spłuczek ustępowych z zaworem 

pływakowym, wymiana 3 szt. zaworów przelotowych (przy sedesach), wymiana zlewozmywaka ze 

stali nierdzewnej z oprzyrządowaniem – 1 kpl., demontaż istniejącego i montaż nowego kotła c.o. 

Ponadto wyposażono zmodernizowaną kuchnię w  profesjonalną kuchnię gazową, chłodziarkę i 

kuchnię  mikrofalową. 
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14. FUNDUSZ SOŁECKI 

 

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego, to rozwiązanie w ramach którego o 

części budżetu gminy decydują bezpośrednio mieszkańcy. Odgrywa to pozytywną rolę w ożywieniu 

środowisk wiejskich. Ma wpływ na podniesienie jakości życia na wsi oraz podkreśla znaczenie 

zebrania wiejskiego. Fundusz daje narzędzia, natomiast o powodzeniu poszczególnych działań 

decydują najczęściej sołtysi – lokalni liderzy. Nie wystarczą dobre pomysły, projekty,  nie wystarczą 

pieniądze. Bez liderów, którzy potrafią zainspirować innych do działania, niewiele da się osiągnąć. 

Wspólne podejmowanie decyzji to aktywne uczestnictwo, godzenie sprzeczności, integracja 

społeczności. Dzięki temu mieszkańcy bardziej stają się gospodarzami miejsca, w którym żyją. 

 

Tabela 23. Wysokość Funduszu Sołeckiego dla poszczególnych Sołectw 

lp. Sołectwo wydatkowana kwota  

1 Bebelno Kolonia                          20 516,11 zł  

2 Bebelno Wieś                          19 476,61 zł  

3 Boczkowice                          13 130,33 zł  

4 Czarnca                          32 052,53 zł  

5 Danków Duży                          16 098,57 zł  

6 Danków Mały                          14 603,00 zł  

7 Dąbie                          17 827,13 zł  

8 Gościencin                          16 986,98 zł  

9 Jeżowice                          12 490,46 zł  

10 Kuzki                          15 576,85 zł  

11 Kąty                          13 212,86 zł  

12 Konieczno                          32 784,77 zł  

13 Kurzelów                          25 908,05 zł  

14 Łachów                          26 171,59 zł  

15 Ludwinów                          12 862,45 zł  

16 Międzylesie                          15 743,03 zł  

17 Motyczno                          16 349,63 zł  

18 Nieznanowice                          18 840,93 zł  

19 Ogarka                          10 987,36 zł  

20 Przygradów                          20 559,79 zł  

21 Rogienice                          13 666,60 zł  

22 Rząbiec                          17 235,69 zł  

23 Silpia Duża                          11 348,62 zł  

24 Wymysłów                            9 207,10 zł  

25 Wola Wiśniowa                           28 023,68 zł  

Razem                        451 660,72 zł  

 

W 2018 r. w ramach Funduszu sołeckiego sfinansowane zostały następujące zadania: 

Tabela 24. Zadania zrealizowane z Funduszu sołeckiego 
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SOŁECTWO 

 

ZADANIA W RAMACH FUNDOSZU SOŁECKIEGO 

 

  

  

  

Sołectwo Bebelno Kolonia 

 

  

  

Prace remontowe przy budynku OSP Bebelno 

Organizacja dożynek oraz imprez promujących wieś 

Organizacja zawodów sportowych i imprez kulturalnych 

promujących wieś 

Działalność Koła Gospodyń Wiejskich 

 
Remont dróg polnych (gminnych ) 

  

  

  

  

  

Sołectwo Bebelno Wieś 

 

Przygotowanie dokumentacji na pozwolenia, przekształcenia, 

opinie pod budowę placu zabaw 

Organizacja dożynek oraz imprez promujących wieś 

Organizacja zawodów sportowych, imprez sportowych i 

kulturalnych promujących wieś i gminę 

Prace remontowo-budowlane przy budynku OSP w Bebelnie  

Działalność Koła Gospodyń Wiejskich 

 
Remont dróg polnych 

  

  

Sołectwo Boczkowice 

 

Zakup stołu do gry w tenisa  

Zakup betonu, piasku i niwelacja terenu pod namiot 

 
Zakup kamienia i transport kamienia 

  

  

 Sołectwo Czarnca 

 

  

Kontynuacja remontu świetlicy w OSP, doposażenie kuchni, 

utrzymanie obiektu 

Doposażenie świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich -zakup mebli i 

sprzętu AGD 

Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw 

Zakup kosiarki - traktorka dla Szkoły Podstawowej w  Czarncy 

  

 Sołectwo Danków Duży 

 

Zagospodarowanie terenu (budowa altany, grilla, wykonanie 

chodnika, postawienie ławek , posadzenie krzewów przed remizą 

OSP 

Promocja miejscowości na Dożynkach Gminnych, Parafialnych, 

zorganizowanie wiejskiej imprezy integracyjnej 
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 Sołectwo Danków Mały  

 Doposażenie kuchni świetlicy - zakup sprzętu AGD 

  

  

 Sołectwo Dąbie 

 

  

Zagospodarowanie i dalsze  wyposażenie placu zabaw 

Zakup wyposażenia do prezentacji sołectwa 

Zorganizowanie  imprezy sportowo - kulturalnej promującej wieś 

Utrzymanie boiska sportowego/ paliwo , nawóz wykaszanie 

trawy itp./ 

 
Zakup kamienia na drogi polne 

  

  

 Sołectwo Gościencin 

 

Współudział w dożynkach (organizacja stoiska, wykonanie 

wieńca i potraw regionalnych) 

Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych (np.: Dzień Babci , Dziadka, Święto Kobiet) 

Doposażenie świetlicy oraz utrzymanie świetlicy 

  

  

 Sołectwo Jeżowice 

 

Remont i wyposażenie toalet oraz kuchni w świetlicy OSP 

Współudział w organizacji dożynek gminnych 

  

  

 Sołectwo Kuzki 

 

Zakup namiotu wystawowego 

Organizacja imprez lokalnych promujących wieś 

Zakup krzeseł, stołów na salę zebrań oraz wyposażenie kuchni w 

zastawę kuchenną 

 Zakup kamienia na drogę polną od drogi wojewódzkiej 786 do 

Ewiny 

  

  

  

 Sołectwo Kąty 

 

Projekt zagospodarowania terenu na działce 158 pod plac zabaw i 

siłownię 

Zakup materiałów na wyposażenie boiska do piłki siatkowej, na 

wykonanie bramy i furtki /boisko/ 

Zakup piłek do gry 

Zakup paliwa do utrzymania boiska 

Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia boiska, na brakujące 

materiały na budowę altanki na boisku 

  

  

  

  

Zakup kruszywa pod kostkę i ułożenie kostki przed budynkiem 

OSP 

Zakup namiotu wystawowego dla szkoły 
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 Sołectwo Konieczno 

 

Zakup strojów ludowych dla SGW Konieczno 

 

Organizacja imprez kulturalnych promujących  wieś i gminę 

Wyposażenie świetlicy w budynku OSP 

Utrzymanie porządku na placu wiejskim i wewnątrz świetlicy 

  

  

  

  

  

 Sołectwo Kurzelów 

 

  

  

Koło Gospodyń Wiejskich - współorganizacja lokalnych imprez 

(dzień Kobiet, Dzień Dziecka itp.) 

Dofinansowanie orkiestry  /instrumenty muzyczne zakup i remont  

itp/ 

Organizacja 100-lecia Orkiestry i 60 - lecia Domu Kultury w 

Kurzelowie 

Organizacja Letniego Turnieju Sportowego 

Doposażenie przedszkola 

Organizacja dożynek Parafialnych 

Zagospodarowanie i utrzymanie ternu wokół Domu Kultury 

Mały cmentarzyk- zagospodarowanie i utrzymanie terenu 

Sołectwo Ludwinów Zakup kamienia , nawożenie, wyrównanie i walcowanie na drogę 

koło Lenarta na Mały Ludwinów oraz inne drogi gminne 

  

 Sołectwo Łachów 

 

Zakup paliwa i konserwacja kosiarek  w celu utrzymania terenów 

gminnych 

Urządzenia do ćwiczeń - zakup, montaż wraz z niezbędną 

dokumentacją techniczną 

  

 Sołectwo Międzylesie 

 

Zakup materiałów na organizację imprez okolicznościowych 

promujących wieś i gminę 

Wykonanie prac związanych z remontem sufitu remizy oraz prac 

związanych z malowaniem i utrzymaniem remizy 

  

 Sołectwo Motyczno 

 

Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół budynku 

świetlicy oraz doposażenie świetlicy . 

Organizacja imprez kulturalnych promujących wieś i gminę 

/dożynki, festyn rodzinny, wycieczka itp./ 

  

  

 Sołectwo Nieznanowice 

 

Ogrodzenie działki gminnej oraz wyposażenie nowo budowanej 

świetlicy wiejskiej 

Organizowanie corocznego festynu rodzinnego 

Organizacja imprez promujących sołectwo 
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Sołectwo Ogarka 
Utwardzenie dróg gminnych 

  

 Sołectwo Przygradów 

 

Współudział w dożynkach gminnych, festynie rodzinnym wraz z 

promocją lokalnych tradycji kulinarnych 

Dalsza modernizacja i wyposażenie budynku strażnicy OSP  oraz 

prace modernizacyjne na terenie  OSP Przygradów 

 Sołectwo Rogienice 

 

Zakup materiałów i urządzenia sportowo-rekreacyjnego oraz 

sfinansowanie prac przy wykonaniu ogrodzenia i zatoczki 

parkingowej 

  

  

Sołectwo Rząbiec 

 

Współudział w dożynkach gminnych i festynach 

Zakup paliwa i oleju do kosiarek w celu utrzymania porządku na 

boisku i przy budynku świetlicy 

  

  

Sołectwo Silpia Duża 

 

Współudział w dożynkach ( potrawy regionalne sporządzenie 

wieńca) 

Organizowanie imprez integracyjnych promujących wieś (Dzień 

Dziecka, Mikołajki) 

 
Zakup kamienia na drogi gminne, remont przepustów 

  

 Sołectwo Wymysłów 

 

Prezentacja sołectwa na dożynkach i festynach ( zakup  

materiałów oraz strojów ludowych) 

Zakup drewnianych elementów ogrodzenia 

  

  

 Sołectwo Wola Wiśniowa 

 

Remont budynku OSP (min. wymiana pieca CO) 

Doposażenie budynku OSP oraz promowanie wsi poprzez 

organizowanie dożynek,  Dnia Dziecka, Dnia Kobiet i inne) 

Prace porządkowe na boisku i  koło remizy 

 
Zakup kamienia na drogi polne 

 

 

Oprócz wymiernych efektów uzyskanych w ramach Funduszu sołeckiego dostrzec można również 

pozytywną zmianę w zakresie więzi społecznych. 
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15. WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH  

W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.  

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O 

WOLONTARIACIE  

 

Przepisy prawa nakładają na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery 

publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Uchwałą nr XXXI/274/17 z dnia 30.11.2017 r. Rada Miejska we Włoszczowie przyjęła program 

współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

na 2018r. Program uchwalony został po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tejże ustawy. Głównym celem programu było wspólne 

podejmowanie działań na rzecz lepszego zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podnoszenia poziomu 

życia mieszkańców. 

Najważniejszym i najbardziej intensywnym, elementem współpracy z organizacjami pozarządowymi 

jest zlecanie realizacji zadań w drodze otwartych konkursów ofert. Ustawa określa niezbędne 

elementy oferty, procedurę przeprowadzania konkursów oraz warunki, jakim musi odpowiadać 

umowa zawarta z wyłonioną w tym postępowaniu organizacją pozarządową. 

 Z pojęciem „zlecanie zadań” związana jest procedura, na którą składają się czynności: 

 przeprowadzenie otwartego konkursu ofert i wyłonienie wykonawcy lub wykonawców; 

 zawarcie umowy; 

 przekazanie dotacji budżetowej; 

 kontrola administracyjna w trakcie trwania umowy; 

 sprawozdanie końcowe z realizacji zadania i rozliczenie się z dotacji. 

Współpraca  z organizacjami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności Każda współpraca rozpoczyna się od 

wymiany informacji. Oznacza to, że nie tylko administracja ma obowiązek przekazywania informacji 

organizacjom pozarządowym, ale przepływ informacji powinien następować również w drugą stronę. 

Dialog ułatwia Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego we Włoszczowie, mająca 

charakter konsultacyjny i opiniodawczy. Liczy 12 członków: po trzech przedstawicieli Burmistrza 

Gminy Włoszczowa i Rady Miejskiej oraz sześciu organizacji pozarządowych. Jej kompetencje 

określone są ustawowo i obejmują m.in. takie zadania, jak: opiniowanie projektów strategii i aktów 

prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego, wyrażanie opinii w sprawach 

dotyczących funkcjonowania organizacji i zlecania im zadań publicznych  

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(3)&cm=DOCUMENT
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16. ŚRODOWISKO NATURALNE 
 

 Na terenie Gminy Włoszczowa znajdują się formy ochrony przyrody, objęte ochroną prawną 

wynikającą z ustawy o ochronie przyrody. Są to:  

 Rezerwat faunistyczny „Ługi” o powierzchni 90,23 ha. Jest on jedynym rezerwatem 

ornitologicznym w województwie świętokrzyskim. Został powołany 21.09.1981r. w celu ochrony 

zespołu leśnego oraz wodno-błotno-bagiennego wraz z występującymi tam cennymi gatunkami 

ptaków. Naliczono w rezerwacie ok. 220 gatunków roślin naczyniowych, z tego 16 chronionych. 

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo rzadka rosiczka długolistna. Stwierdzono tu 46 gatunków 

ptaków. Na szczególną uwagę zasługuje 8 gatunków wodno-błotnych: perkozek, krzyżówka, 

cyraneczka, kokoszka wodna, łyska, kszyk, stalugwa i żuraw. 

 Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony 29.09.1995r. w 

celu ochrony wód zlewni Nidy i Pilicy, a także zbiornika wód podziemnych „Niecka 

Miechowska”. Zajmuje powierzchnię 70.389ha, z czego na terenie gminy Włoszczowa leży 

20.587 ha. Istotne funkcje retencyjne tego obszaru zapewnia lesistość terenu, liczne zbiorniki 

wodne, podmokłość i torfowiska. 

 dwa obszary sieci Natura 2000: 

 Nazwa obszaru: Dolina Białej Nidy 

Kod obszaru: PLH 260013 

Powierzchnia:5116,8 ha 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 

Opis: Obszar obejmuje dolinę rzeki Białej Nidy z jej dopływami - lewym rzeką Lipnicą  

i prawym rzeką Kwilanką. Sama dolina Białej Nidy tworzy granicę między Niecką Włoszczowską 

na północy, a znajdującym się na południu Płaskowyżem Jędrzejowskim. Na tym obszarze 

występują zespoły podmokłych siedlisk łąkowych oraz leśnych, a także stawów rybnych 

utworzonych w dolinie Białej Nidy. Stanowią one miejsce bytowania dla wielu rzadkich gatunków 

roślin i zwierząt. Ostoja ta ma za zadanie ochronę dolin i wzniesień wzdłuż Białej Nidy i jej 

dopływów. Występują tu lasy bagienne, głównie łęgi olszowo-jesionowe oraz zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe. Warunki występujące na obszarze ostoi pozwalają na występowanie silnych 

populacji mięczaków takich jak skójka grubo skorupowa czy poczwarówka jajowata. 

 Nazwa obszaru: Dolina Górnej Pilicy 

Kod obszaru: PLH 260018 

Powierzchnia:11195,1 ha 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 

Opis: Jest to obszar położony w Krainie Świętokrzyskiej. Składa się on z naturalnych 

kompleksów leśnych zawierających grądy, lasy mieszane świeże i wilgotne oraz łęgi i olsy  

(w dolinach rzecznych). Pilica jest rzeką meandrującą z licznymi starorzeczami, których brzegi 

porośnięte są zaroślami i lasami wraz z towarzyszącymi im podmokłymi łąkami. Flora i fauna 

występująca na terenie ostoi jest bardzo zróżnicowana i związana z siedliskami wilgotnymi. 

Występują tutaj zbiorowiska łąkowe, bardzo dobrze zachowane lasy łęgowe, bory bagienne, 

rzadziej bory chrobotkowe. Obszar ma też znaczenie dla ochrony starorzeczy. W ostoi 

zlokalizowane są liczne populacje gatunków roślin chronionych i ginących (ponad 60). Do 

ważnych zwierząt występujących w Dolinie Górnej Pilicy można zaliczyć bobra europejskiego, 

traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, minoga ukraińskiego, kozę, głowacza białopłetwego, 

trzeplę zieloną, czerwończyka fioletka i zatoczka łamliwego. Przy czym populacje trzepli zielonej, 

czerwończyka fioletka i zatoczka łamliwego należą do kluczowych w skali kraju. Ostoja posiada 

także imponujący zestaw gatunków owadów i innych organizmów wpisanych na czerwoną listę 

lub wymienianych w załącznikach do konwencji międzynarodowych.  

W "Dolinie Górnej Pilicy" licznie reprezentowane są przyrodniczo cenne gatunki ptaków. 
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Tabela 25 Pomniki przyrody 

Lp. Obiekty Położenie Rok ustanowienia 

1 
Dąb szypułkowy 

 (25 szt.) 

Kurzelów, obok leśniczówki  

w Dronowych Niwach 
2011 

2 Lipa drobnolistna (4 szt.) Czarnca, Park Arboretum 2016 

3 Lipa drobnolistna (4 szt.) Czarnca, obok kościoła 1991 

4 Sosna pospolita Leśnictwo Kurzelów, oddz. 55 b 1996 

5 Topola czarna 
Włoszczowa, ul. Wiśniowa, 40 m na 

W od Domu Kultury 
1996 

6 Dąb szypułkowy Międzylesie, działka nr 453 1996 

7 Dąb szypułkowy (5 szt.) Leśnictwo Pękowiec, oddz. 142 d 1996 

 

W roku 2016 wykonano ekspertyzę dendrologiczną pomników przyrody na terenie gminy 

Włoszczowa, a dodatkowo w 2017r. szczegółową ekspertyzę dendrologiczną pomnika przyrody 

gatunku topola czarna we Włoszczowie.  

Na terenie gminy znajduje się 7 pomników przyrody, są to pojedyncze drzewa oraz grupy drzew. W 

ramach czynnej ochrony przyrody przeprowadzano prace pielęgnacyjne  

i zabezpieczające pomniki w roku 2016. Dodatkowo po wykonaniu ekspertyzy zniesiono dwa drzewa 

gatunku lipa drobnolistna z pomników przyrody, rosnących w Parku Arboretum  

w Czarncy ze względu na utratę wartości przyrodniczych oraz zagrożenie bezpieczeństwa 

powszechnego. 

1) Warunki wodne 

 Wody podziemne  

Gmina Włoszczowa znajduje się na terenie jednolitej części wód podziemnych o kodzie: 

PLGW230097 należącej do JCWPd nr 97 oraz PLGW2200120 należącej do JCWPd nr 120. Północną 

część gminy Włoszczowa obejmuje swoim zasięgiem Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) 

nr 408 „Niecka Miechowska (NW)”, natomiast jej południową część Główny Zbiornik Wód 

Podziemnych (GZWP) nr 409 „Niecka Miechowska (SE)” 

 

 Wody powierzchniowe 

Gmina Włoszczowa leży w dorzeczu rzeki Wisły, przez jej obszar biegnie wododział oddzielający 

od siebie zlewnie Pilicy i Nidy będących lewobrzeżnymi dopływami Wisły. Dopływy Pilicy (Czarna 

Struga, Zwlecza, Jeżówka, Kurzelówka) w północnej części gminy odwadniają jej teren. Taką samą 

rolę w południowej części gminy Włoszczowa pełni Biała Nida, która stanowi także jej południową 

granicę. 

Do zasobów wód powierzchniowych gminy zalicza się także wody stojące obejmujące zbiorniki 

wodne oraz stawy rybne. Z posiadanych danych wynika, że na terenie Gminy Włoszczowy znajdują 

się 33 zbiorniki wodne, w tym 13 będących własnością Gminy. 
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Na terenie Gminy Włoszczowa funkcjonuje Gminna Spółka Wodna dla Miasta i Gminy Włoszczowa 

zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Kielcach.  

W 2018 r. Gmina Włoszczowa udzieliła dotacji w wysokości 20.000,00 zł na utrzymanie  

i konserwację urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie gminy stanowiących obszar 

działania Gminnej Spółki Wodnej we Włoszczowie. W ramach prac dokonano konserwacji rowów 

melioracyjnych w miejscowościach: Czarnca, Knapówka, Jeżowice, Rząbiec. 

2)  Leśnictwo 

Powierzchnia Gminy Włoszczowa obejmuje ponad 25 372 ha, z czego około 45 % stanowią obszary 

leśne. Lasy, na terenie Gminy Włoszczowa składają się w 84 % z drzewostanów iglastych (głównie 

sosnowych), 16% - liściastych. Administratorami lasów na terenie Gminy Włoszczowa są: 

Nadleśnictwo Włoszczowa, Nadleśnictwo Przedbórz, Nadleśnictwo Koniecpol oraz Nadleśnictwo 

Jędrzejów. Lasy stanowiące własność Gminy Włoszczowa stanowią powierzchnię 37,63 ha. W 2018 r. 

zostały opracowane uproszczone plany urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 

położonych na terenie wsi: Bebelno Wieś, Boczkowice, Czarnca, Danków Duży, Danków Mały, 

Dąbie, Gościencin, Jeżowice, Kąty, Konieczno, Kuzki, Ludwinów, Międzylesie, Ogarka i Wola 

Wiśniowa.  

3) Łowiectwo  

Na terenie Gminy Włoszczowa znajduje się 12 obwodów łowieckich, na których prowadzi swoją 

działalność dziesięć kół łowieckich: Koło łowieckie „Kuna” w Radkowie, Koło łowieckie 

„Przepiórka” w Kluczewsku, Koło łowieckie „Tumak” w Tychach, Koło łowieckie „Belina” we 

Włoszczowie, Koło łowieckie Nr 7 „Wenator” w Kielcach, Koło łowieckie „Słonka” we 

Włoszczowie, Koło łowieckie „Żubr” w Bytomiu, Koło Łowieckie „Łyska  

w Węgleszynie”, Koło łowieckie „Wiara Myśliwska” w Sosnowcu, Koło łowieckie „Jenot”  

w Częstochowie. Działają w oparciu o roczne plany łowieckie, które są sporządzane przez dzierżawcę 

obwodu łowieckiego, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Włoszczowa i właściwej izby 

rolniczej, i podlegają zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim. 

W 2018 r. Gmina Włoszczowa za pośrednictwem swych jednostek pomocniczych tj. sołectw wraz z 

przedstawicielami kół łowieckich dokonywała szacowania szkód wyrządzonych przez dzikie 

zwierzęta oraz ustalała wysokości odszkodowań dla poszkodowanych rolników. Zgodnie z 

nowelizacją ustawy Prawo łowieckie od 2018 r. Burmistrz zobowiązany jest do podawania do  

publicznej wiadomości informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań 

zbiorowych nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania jej od dzierżawcy albo zarządcy 

obwodu łowieckiego w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na 

stronie internetowej urzędu gminy. 

4) Rolnictwo 

Powierzchnia gruntów wykorzystywanych rolniczo na terenie Gminy Włoszczowa wynosi około 

12 704 ha, w tym grunty orne stanowią - 8 491 ha, sady - 143 ha, łąki trwałe – 2 574 ha, pastwiska 

trwałe – 767 ha, grunty rolne zabudowane- 452 ha, grunty pod stawami – 134 ha, grunty pod rowami 

143 ha.  W podziale na bonitacyjna klasyfikację gruntów przedstawia się to w następujący sposób: 

klasa I – 0 ha, klasa II – 10 ha, klasa IIIa – 612 ha, klasa IIIb – 1268 ha, klasa IVa – 3280 ha, klasa V – 

3571 ha, klasa VI – 2781 ha. Wynika z tego ,że w strukturze gleb na terenie gminy Włoszczowa 

dominują te o niskiej jakości.  

W Gminie Włoszczowa utrzymywane się tradycyjne kierunki produkcji rolnej - chów bydła 

mlecznego, czemu sprzyja duża ilość łąk i pastwisk, hodowla trzody chlewnej oraz produkcja roślinna 

opierająca się głównie na uprawie zbóż. Wynika to z uwarunkowań klimatyczno-glebowych oraz 

możliwości zbytu produktów. Dominuje więc typ gospodarstw mieszanych.  

Struktura gospodarstw jest rozdrobniona, dominują gospodarstwa od 1 do 5 ha. 
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5)  Ochrona zwierząt 

Uchwałą nr XXXIII/296/18 z dnia 22.02.2018 r. Rada Miejska we Włoszczowie przyjęła program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy 

Włoszczowa 2018r.W ramach realizacji programu zawarte zostały umowy z firmą BAROS Maciej 

Glijer z Suchedniowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki przez ich 

umieszczanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Suchedniowie oraz umowę  

z Gabinetem Weterynaryjnym Reksio we Włoszczowie na całodobowa opiekę weterynaryjną podczas 

zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt. W 2018 r. zapewniono opiekę 60 bezdomnym 

psom. Koszt zadań związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczenie 

ich w schronisku wraz z utrzymaniem oraz opieką weterynaryjną podczas zdarzeń drogowych wyniósł 

83.823,92 zł. W celu zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina Włoszczowa dofinansowuje 75% 

kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, których właściciele stale zamieszkują na terenie 

Gminy Włoszczowa. W 2018 r. zrealizowano 133 wnioski w tym zakresie na łączną kwotę 22.260 zł. 

17. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

 Uchwałą Nr XX/162/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 września 2016r. przyjęty 

został Program ochrony środowiska dla gminy Włoszczowa na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 

2020-2023. Program ma na celu realizację Polityki Ekologicznej Państwa na poziomie gminnym.  

Na sesji w dniu 16.04.2019r. Rada Miejska we Włoszczowie przyjęła Raport z realizacji ww. 

programu za lata 2017-2018. Zadania wyznaczone w ramach Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Włoszczowa zostały w zdecydowanej większości zrealizowane zgodnie z zamierzeniami 

inwestycyjnymi. Jak wynika z analizy przeprowadzonych inwestycji i wydatkowanych środków, 

Gmina Włoszczowa przeznacza znaczne nakłady finansowe oraz administracyjne na realizację zadań  

z zakresu ochrony środowiska, zarówno w ramach prowadzonych inwestycji i przedsięwzięć, 

jak i działań organizacyjnych. W ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Włoszczowa w latach 2017-2018 podjęto się realizacji 31 zadań wynikających z zapisów ww. 

Programu. Realizacja Programu kształtuje się na poziomie 81,57%, co jest bardzo dobrym wynikiem. 

Spora ilość zadań, z uwagi na swój charakter, realizowana jest na bieżąco, w zależności od aktualnych 

potrzeb. Gmina pozyskiwała środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak dotacje 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Starostwa 

Powiatowego we Włoszczowie, Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, ministerstwa infrastruktury, 

ministerstwa inwestycji i rozwoju oraz funduszy europejskich. Największe nakłady finansowe 

przeznaczane są na rozwój infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Spore nakłady 

przeznaczono również na budowę instalacji fotowoltaicznych. Gmina wybiera te inwestycje, które  

z punktu widzenia potrzeb są najważniejsze i najpilniejsze, w stosunku do jakości środowiska i 

zdrowia mieszkańców. Oprócz zadań inwestycyjnych, które angażowały największe nakłady 

finansowe, jednostka rozdysponowywała również znaczne środki na gospodarkę odpadami 

komunalnymi, realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz utrzymywanie 

terenów zieleni. Zwiększyła się długość podstawowych sieci infrastrukturalnych, takich jak sieć 

wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, a co za tym idzie, zwiększa się liczba mieszkańców mająca 

dostęp i korzystająca z infrastruktury mającej zapewnić poprawę jakości środowiska na terenie gminy.  

1) Program usuwania azbestu 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmina Włoszczowa na lata 2017-2032 

przyjęty został uchwałą nr XXXIV/305/18 z dnia 30 marca 2018 r. celem niniejszego Programu jest 

usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy do 2032 roku, 

minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu na 

terenie gminy, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko w gminie. Zapisy 

niniejszego Programu są zgodne z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 

2009-2032”. 

W ramach programu udzielane są dotacje zgodnie z uchwałą Nr XXXV/313/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zadania z 
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zakresu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Włoszczowa (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r. 

poz. 1768 i poz. 2047) określone zostały zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na 

dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych. 

W 2018 roku na realizację tego zadania wydatkowano 63.514,90 zł. Udzielona dotacja  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z udziałem 

środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie wyniosła 31.757,45zł Dotacja z Powiatu Włoszczowskiego wyniosła  

9.527,23 zł, środki własne gminy 22.230,22 zł. Z programu  skorzystało 75 osób. Unieszkodliwiono 

ogółem na składowisku odpadów: 192,413 ton. 

2) Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Głównymi źródłem zanieczyszczeń powietrza jest spalanie paliwa stałego (węgiel, miał koksowy, 

koks). W okresie zimowym wzrasta emisja pyłów i zanieczyszczeń spowodowanych spalaniem paliw 

stałych w kotłowniach indywidualnych i indywidualnych piecach centralnego ogrzewania. Negatywny 

wpływ na jakość powietrza atmosferycznego mają lokalne kotłownie pracujące na potrzeby 

centralnego ogrzewania, a także małe przedsiębiorstwa spalające węgiel w celach grzewczych lub 

technologicznych. Brak urządzeń oczyszczania bądź odpylania gazów spalinowych powoduje, iż 

całość wytwarzanych zanieczyszczeń trafia do powietrza atmosferycznego. Niska sprawność i 

efektywność technologii spalania są poważnym źródłem emisji zanieczyszczeń. Co więcej, głównym 

paliwem w sektorze gospodarki komunalnej jest węgiel, często zawierający znaczne ilości siarki. W 

celu zmniejszenia zanieczyszczenia opracowany został Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Włoszczowa, a przyjęty Uchwałą nr XX/163/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie  z dnia 27 września 

2016 r. Jest to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku 

gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie 

poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jak również redukcja emisji gazów 

cieplarnianych. Czynności te w konsekwencji mają służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez 

poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenia kosztów energii. Kluczowym elementem Planu jest 

wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie 

zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia 

nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest 

dokumentem podlegającym bieżącej ocenie i regularnemu monitoringowi z uwagi na jego istotny 

wpływ na politykę środowiskową i inwestycje. Realizacja tego zadania do długotrwały proces.  

 Alternatywne źródła ciepła 

W dniu 21 marca 2018 r. Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Zarządem 

Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie Projektu p.n.: „Budowa mikroinstalacji OZE dla 

mieszkańców Gminy Włoszczowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 3.1 ,,Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych” Osi 3 ,,Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie w kwocie 2 232 486,03 zł. 

Zadanie polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montażu i uruchomieniu instalacji 

fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych. Przedmiotowe instalacje będą produkowały 

energię cieplną oraz elektryczną (w zależności od wariantu) na potrzeby własne domu mieszkalnego. 

O odnawialne instalacje ubiega się 352 gospodarstwa. W studium wykonalności znalazło się 154 

kolektory słoneczne i 221 instalacji fotowoltaicznych dostosowanych do produkcji energii 

elektrycznej. 

W celu wyłonienia wykonawcy zadania w ogłoszony został przetarg nieograniczony. Postępowanie o 

udzielenie zamówienia zostało jednak unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta na część I 



76 

 

zadania dotyczącą instalacji solarnych. Na II część zadania dotyczącą mikroinstalacji 

fotowoltaicznych, złożono oferty, w których cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie. Wobec powyższego postępowanie zostało 

unieważnione. W dniu 05.12.2018 r. ogłoszony został kolejny przetarg na niniejsze zadanie, w wyniku 

którego 15 przedsiębiorców złożyło oferty na wykonanie zadania.  

Z uwagi na wyższy niż pierwotnie szacowano koszt realizacji zadania część mieszkańców rezygnuje z 

udziału w projekcie. 

 Edukacja ekologiczna  

Człowiek stanowi integralną i nierozerwalną cześć środowiska przyrodniczego. Każda jego 

działalność ma skutki dla środowiska przyrodniczego (pozytywne lub negatywne). Dlatego ważną 

kwestią jest konieczność uświadamiania społeczeństwu istnienia tego wpływu, możliwości i metod jak 

najmniej szkodliwego funkcjonowania w środowisku i korzystania z jego zasobów. Niezbędne jest 

także wykazanie i uzmysłowienie konieczności dalekowzrocznego postrzegania wpływu aktualnie 

podejmowanych działań. W związku z tym podjęte zostały działania związane z edukacją ekologiczną, 

w ramach których zorganizowano kilka akcji skierowanych głównie do dzieci. 

 „Rower Pomaga” – akcja ma na celu ograniczanie niskiej emisji poprzez promocję jazdy 

na rowerze. Mieszkańcy Gminy Włoszczowa jeździli na rowerach, a przejechane kilometry 

wpisywali na specjalnie przygotowaną podstronę internetową. Za przejechane kilometry dzieci 

otrzymały 4 rowery. Akcji towarzyszyły organizowane liczne rajdy z udziałem zarówno dzieci jak 

i dorosłych. Koszt akcji to 17 999,04 zł. Środki pochodziły z budżetu gminy. 

 „Dzień Czystego Powietrza” – akcja w którą zaangażowali się uczniowie i nauczyciele z placówek 

szkolnych z gminy Włoszczowa. Polegała na przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych, happeningów, 

konkursów na temat niskiej emisji i ochrony powietrza. Placówkom, które wzięły udział w akcji  

wręczono nagrody. Koszt akcji to 869,50 zł. Środki pochodziły z budżetu gminy.  

 „Co mogą zrobić dzieci z segregowanych śmieci”- edycja V - Zadanie konkursowe polega na 

wykonaniu najciekawszej, najbardziej oryginalnej i najładniejszej pracy plastyczno - technicznej o 

tematyce związanej z segregacją odpadów komunalnych i odzysku surowców wtórnych w 

dowolnej technice (tworzenie nowych form z surowców wtórnych metodą up-cyclingu, czyli 

odzyskując rzeczy, które są już niepotrzebne, a wciąż czyste. Liczba prac, które podlegały ocenie:  

122. Liczba nagrodzonych dzieci: 24. 

 Piknik Ekologiczny - edycja V - głównym celem pikniku jest propagowanie ochrony środowiska, 

ograniczania ilości odpadów oraz postępowania z nimi, uświadomienia zagrożenia dla zdrowia i 

środowiska oraz codziennych ekologicznych czynności z zakresu ekologii, oszczędzania wody i 

prądu oraz dbania o cenne zasoby przyrodnicze. W Pikniku wzięli udział uczniowie z 

następujących szkół: ZPO nr 1 we Włoszczowie, ZPO nr 2 we Włoszczowie, ZPO w Kurzelowie, 

ZPO w Koniecznie, Szkoła Podstawowa w Czarncy, Szkoła odstawowa w Bebelnie, Przedszkola 

Samorządowe z terenu Gminy Włoszczowa. Łącznie około 500 dzieci.  

 Akcja 100 drzew na 100-lecie niepodległości, miała na celu uczczenie w sposób szczególny  

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a przy okazji także zwrócenie uwagi Polaków 

na potrzebę stałej dbałości o środowisko naturalne w Ojczyźnie, gdyż taka postawa stanowi jedną 

z form nowoczesnego patriotyzmu. W akcji wzięło udział 58 mieszkańców  

Gminy Włoszczowa, którym wręczono 100 sadzonek drzew. Zebrano tego dnia  

około 0,008 Mg surowców wtórnych.  

 Sprzątanie świata – Polska 2018 – Akcja Jubileuszowa -25. Sprzątanie Świata –pod hasłem: 

AKCJA – SEGREGACJA #naszaziemia. Wzięły w niej udział dzieci z przedszkoli oraz uczniowie 

szkół z terenu Gminy Włoszczowa.  

 „Żywa choinka za elektrośmieci” – w zamian za oddane elektrośmieci np. stary telefon, suszarkę, 

telewizor lodówkę mieszkańcy Gminy Włoszczowa otrzymywali żywe świerki.  

 

 Termomodernizacja 
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Gmina Włoszczowa w okresie 2017-2018 realizowała projekt „Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa” złożony w ramach Osi 

priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 320 561,63 zł w tym wartość dofinansowania (85%) - 2 822 

477,39 zł. 

Projekt dotyczył termomodernizacji wraz z modernizacją instalacji grzewczej oraz modernizacji 

oświetlenia wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, instalacji indywidualnych liczników ciepła, 

termostatów i zaworów podpionowych w pięciu budynkach użyteczności publicznej:  

 Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie, ul. Partyzantów 24, 

 Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 we Włoszczowie, ul. Różana 16, 

 Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie, ul. J. Brożka 7a – budynek przedszkola, 

 Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie, ul. J. Brożka 7 – budynek szkoły, 

 Szkoły Podstawowej w Czarncy, ul. Szkolna 16a. 

Dotychczasowy stan techniczny i energetyczny budynków objętych projektem był niezadowalający. 

Budynki wykazywały znaczne straty energii cieplnej, co spowodowane było m.in. nieocieplonymi 

ścianami, stropami. Modernizacji wymagało także oświetlenie. Brakowało wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. W 2018 roku ponoszone były  koszty związane z robotami budowlanymi 

i promocją projektu. 

 

Tabela 26. Szacunkowe oszczędności w związku z realizacją zadania 

Placówka Roczna oszczędność kosztów  

ZPO nr 1 we Włoszczowie 24 376,99 zł 

ZPO nr 2 we Włoszczowie 23 268,34 zł 

SP w Czarncy 8 486,05 zł 

ZPO w Kurzelowie - szkoła 16 246,00 zł 

ZPO w Kurzelowie - przedszkole 2 597,54 zł 

 

18. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE 

 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami gminy zapewniają czystość i porządek na swoim 

terenie. Podobnie jak w latach poprzednich, w 2018 r. pracownicy  Urzędu Gminy Włoszczowa dbali 

o utrzymanie zieleni rosnącej na terenach zarządzanych przez Gminę Włoszczowa, wykonując 

regularnie i systematycznie prace pielęgnacyjne polegające na formowaniu drzew i krzewów 

ozdobnych oraz utrzymaniu założeń trawnikowych. Ponadto w roku 2018 zlecono wykonanie nowych 

nasadzeń z drzew i krzewów ozdobnych w granicy pasa drogowego ulicy Żeromskiego, Partyzantów, 

Konopnickiej oraz na osiedlu Władysława Broniewskiego we Włoszczowie. Wzbogacona też została 

zieleń rosnąca w parku w miejscowości Kurzelów i Czarnca. Łączna suma środków przeznaczona na 

utrzymanie zieleni  w roku 2018 wyniosła 61.507,46 zł.  W roku 2018 wyłoniono firmę, która 
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świadczyła na rzecz gminy usługi w zakresie mechanicznego zamiatania ulic, za łączną kwotę 

25.764,48 zł.   

 Do obowiązkowych zadań własnych gmin należy zapewnienie czystości i porządku na swoim 

terenie i tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, w tym konieczność osiągnięcia 

poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i zapewnianie budowy, utrzymania i 

eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, 

utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

przez przedsiębiorców. Opłata wnoszona przez wytwórców odpadów komunalnych stanowi dochód 

gminy, z którego finansowane są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Oznacza to, że gmina pokrywa koszty odbierania, transportu, odzysku, w tym 

recyklingu, unieszkodliwiania odebranych odpadów komunalnych, koszty administracyjne oraz koszty 

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Ponadto z 

opłaty tej są pokrywane koszty stworzenia i utrzymania przez gminę punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, w szczególności: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych 

baterii, przeterminowanych leków, chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników i olejów odpadowych, 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych, zużytych opon 

oraz odpadów zielonych, do których właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać powyższe 

odpady komunalne. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może 

pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów 

komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym oraz koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. 

 

1) Odpady komunalne 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie danych pochodzących ze 

złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku obejmuje 16773 mieszkańców 

Gminy Włoszczowa. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 

rok wyniosły 1.112.312,62 zł co stanowiło ponad 98 % należności z tytułu opłaty za 2018 rok. 

Zaległość z tytułu opłaty za 2018 rok wynosi ok. 1,8 % (na dzień 31.12.2018 – kwota zaległości za 

2018 wynosiła 19.985,11zł). 

Koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów  komunalnych od mieszkańców 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszczowa wyniósł 934.037,31 zł. Prowadzenie 

działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 

46.513,04 zł. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci to koszt – 4.428,00zł, koszty administracyjne 

148.513,33zł, opłata komornicza związana z egzekucją 479,28 zł. 

Łączna masa odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości wynosiła 5933,867 

ton, w tym odpadów niesegregowanych (zmieszanych) komunalnych 2915,830 ton oraz budowlanych 

i rozbiórkowych 2092,271 ton. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach burmistrz prowadzi rejestr 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

W roku 2018 dokonano 2 wpisów podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych, dwóch zmian we wpisanych już podmiotach oraz jednego wykreślenia firmy. 

Liczba podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej stan na  

31.12.2018 r.: 18 podmiotów. 
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2) Kanalizacja sanitarna   

 Na terenie gminy Włoszczowa istnieją zorganizowane systemy kanalizacji ściekowej 

grawitacyjnej z odcinkami kanalizacji tłocznej i przepompowniami ścieków w miejscowościach:  

1. miasto Włoszczowa  – kanalizacja grawitacyjna i częściowo tłoczna (ciśnieniowa)(4 

przepompownie  ścieków: os. Tartak , ul. Wiejska, ul. Podzamcze i  Belina oraz 2 

przydomowe - ul. Jędrzejowska i ul. Podzamcze),  

2. Łachów - kanalizacja grawitacyjna i częściowo tłoczna (ciśnieniowa) (2 przepompownie 

ścieków),  

3. Wola Wiśniowa , Podlipie, Ewina, Kuzki - kanalizacja grawitacyjna i częściowo tłoczna (2 

przepompownie ścieków: w Ewinie i Woli Wiśniowej),  

4. Kurzelów - kanalizacja grawitacyjna i  tłoczna (5 przepompowni ścieków), 

5. Konieczno – kanalizacja grawitacyjna i tłoczna ( 2 przepompownie ścieków). 

 

Z wszystkich wymienionych systemów kanalizacyjnych (miejscowości) ścieki są odprowadzane  do 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków we Włoszczowie przy ul. Wiejskiej 55.  

 Na potrzeby programowania, koordynacji i sprawozdawczości działań w zakresie 

odprowadzania i oczyszczania ścieków, wynikających z realizacji zobowiązań Polski dotyczących 

realizacji postanowień dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, wprowadzono w 

ustawie Prawo wodne pojęcie aglomeracja. Systemy kanalizacyjne: Włoszczowa, Łachów, Wola 

Wiśniowa, Podlipie, Ewina i Kuzki tworzą zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych (KPOŚK)  Aglomerację Włoszczowa. 

 Systemy kanalizacyjne wybudowane w msc. Łachów (2003r.) , Wola Wiśniowa, Podlipie, 

Ewina-Kuzki (2005r.) -wykonane są z rur kanalizacyjnych PVC, a kanalizacja w części Kurzelowa 

(2011r. i 2015r.) wykonana jest z rur kamionkowych nowej generacji. Rurociągi tłoczne w tych 

systemach wykonane z rur ciśnieniowych PCV i PE. Są to systemy nowe, sprawne technicznie, łatwe i 

niedrogie w eksploatacji, poza kosztami energii elektrycznej dla przepompowni.  

Natomiast system kanalizacji w mieście Włoszczowa składa się  zarówno z sieci grawitacyjnych  z rur 

kamionkowych starej generacji,  wybudowanych do połowy lat 80-tych XX wieku, jak i sieci nowych 

wybudowanych po roku 1992 z rur kanalizacyjnych PVC i ostatnimi laty z rur kamionkowych nowej 

generacji. System ten jest sprawny technicznie, chociaż należy podkreślić, że zwłaszcza stare kanały                                

z rur kamionkowych są w niektórych fragmentach zaszlamione,  zarośnięte tłuszczem oraz posiadają 

miejscowe uszkodzenia rur (pęknięcia rur, brak fragmentu rury, uszkodzony kielich itp.). W związku z 

tym  wymagają częstego czyszczenia i wykonania miejscowych czy punktowych napraw. Dlatego też  

ich eksploatacja jest trudniejsza i droższa. Również niektóre  studzienki rewizyjne na kanalizacji 

wymagają remontu tj. doszczelnienia styków kręgów, odbudowy lub wykonania nowych  kinet  czy  

regulacji i wymiany włazów (zwłaszcza na studzienkach znajdujących się w jezdniach ulic).  

 

 Współczynnik skanalizowania 

 Mimo podejmowanych działań skala problemów gospodarki ściekowej jest nadal duża. Dostęp 

mieszkańców do kanalizacji sanitarnej przedstawia się w sposób następujący: 

Tabela 27. Dostęp do kanalizacji ściekowej 

Obszar 

Ludność według miejsca 

zamieszkania  

według stanu w dniu 31.12.2018r. 

Ludność mająca 

możliwość skorzystania 

z sieci kanalizacji 

sanitarnej 

wskaźnik 

skanalizowania 

  

Gmina 

Włoszczowa 19654 12314 62,65% 

Sołectwa 9534 2320 24,33% 

Włoszczowa 10120 9994 98,75% 
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Oceniając zaspokojenie potrzeb ludności w dostęp do urządzeń kanalizacyjnych należy stwierdzić, że 

jest zdecydowanie większe na obszarze miejskim (98,75%) podczas, gdy na terenach wiejskich 

wskaźnik skanalizowania wynosi zaledwie 24,33%. Poniżej przestawione zostały wskaźniki 

skanalizowania w miejscowościach wiejskich, nie zostały wymienione miejscowości w których 

wskaźnik wynosi 0.   

Tabela 28.Dostęp do kanalizacji na terenach wiejskich 

Miejscowość 

Ludność według miejsca 

zamieszkania według stanu w 

dniu 31.12.2018r. 

Ludność mająca 

możliwość skorzystania 

z sieci kanalizacji 

sanitarnej 

wskaźnik 

skanalizowania 

Konieczno 964 750 78% 

Kurzelów 1087 240 22% 

Ewina 38 38 100% 

Łachów 612 560 92% 

Wola Wiśniowa  596 596 100% 

Podlipie 136 136 100% 

Razem 3433 2320 68% 

 

W 2018 r. zostało podłączonych do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa 19 gospodarstw 

domowych, a na terenach wiejskich 27 gospodarstw.  

Mimo obowiązku nie podłączyło się na terenie miasta Włoszczowa 68 gospodarstw, na terenach 

wiejskich 126. Niewykonanie przez właściciela ciążącego na nim obowiązku podłączenia do 

istniejącej sieci kanalizacyjnej uprawnia burmistrza do wydania decyzji administracyjnej nakazującej 

przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 
 

 Inwestycje 

  W związku z tym, że rozwój systemów kanalizacyjnych nie nadąża za rozwojem systemu 

zbiorowego zapotrzebowania w wodę, podejmowane są działania w celu zwiększenia dynamiki 

wyposażenia wsi w infrastrukturę kanalizacyjną. W tym celu podjęto działania przedstawione w 

poniższej tabeli.       
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Tabela 29. Inwestycje w latach 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

Data 

zawarcia 

umowy / 

przedmiot 

umowy 

Nazwa zadania i zakres rzeczowy/ Nr umowy  

i data zawarcia  

Wartość całkowita zadania 

(brutto zł) wg umowy z 

Wykonawcą 

 

 

 

Wydatki poniesione w 

2018 r. 

Data odbioru 

robót 

 

 

Dofinansowanie z 

Unii Europejskiej 

1  2 3 4  5  6 

2 

2018  

usługi 

Opracowanie dokumentacji projektowo-                                        

-kosztorysowej z wykonaniem koncepcji dla zadań:  

Zadanie nr 1* - „Przebudowa/rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami na os. Tartak we 

Włoszczowie” 

Zadanie nr 2* – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

z przyłączami w ul. Kolejowej we Włoszczowie”  

 

Zadanie 1-      7 478,40 

Zadanie 2-    15 350,40 

 

 

 

0,00 
31.05.2019 

 

 

Środki własne 

3 

2018 

roboty 

budowlane 

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie 

gminy Włoszczowa: 

Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

Kilińskiego we Włoszczowie, 

Zadanie3: Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej 

w miejscowości Wola Wiśniowa, gm. Włoszczowa 

Zadanie 1 – PCV Ø200 – 96,1 m, przyłącza – 4 szt., 

przepinki – 4 szt. 

Zadanie 3 – PE tłoczny Ø160 – 495,0 m 

Zadanie 1; 43 649,12 

Zadanie 3: 171 750,35 

 

 

 

Zadanie 1- 43 649,12 

Zadanie 3-171 750,35 28.09.2018 

 

 

Środki własne 

4 

2018  

usługi 

Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do 

wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników 

bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa 

532 590,00 

 

 

532 590,00 
28.03.2019  

328 179,36 

Pożyczka z 

WFOŚiGW 

5 

2018  

usługi 

Budowa sieci kanalizacji san. z przyłączami w ul. Góral we 

Włoszczowie – projekt budowlany , sieć kanaliz. San. – ok. 

60 m PCV Ø200 

1 300,00 

 

1 300,00 
25.05.2018 

 

Środki własne 
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6 

2018  

usługi 

Wykonanie dokumentacji projektowej pn.:”Budowa układu 

separacji substancji ropopochodnych wraz z uzboj. uzupełn. 

na rowie P-5” 

13 500,00 

 

 

13 500,00 
10.04.2018 

 

Środki własne 
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W ramach możliwości finansowych podejmowane będą dalsze działania w celu rozbudowy kanalizacji 

sanitarnej. 

 

3)  Zbiorniki bezodpływowe (szamba) 
Gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich 

opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni 

ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych 

oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Łącznie na terenie Gminy Włoszczowa 

zarejestrowanych jest 1915 zbiorników bezodpływowych, z czego 114 znajduje się na terenie miasta.  

W 2018 roku prowadzone były w zakresie przestrzegania częstotliwości opróżniania zbiorników 

bezodpływowych. Skontrolowano 502 nieruchomości w 6 miejscowościach: Bebelno Kolonia, 

Bebelno Wieś, Czarnca, Danków Mały, Danków Duży i Kurzelów.  

Przeprowadzono również kontrolę 6 posesji w zakresie prowadzenia poprawnej gospodarki wodno-

ściekowej. Jeden właściciel został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym zgodnie z 

Kodeksem Postępowania w sprawach o wykroczenia.  

 

W 2018 roku udzielone zostały 2 zezwolenia dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na koniec 

2018r. w ewidencji podmiotów prowadzących przedmiotową działalność na terenie Gminy 

Włoszczowa figuruje 7 przedsiębiorców.  

 

4) Przydomowe oczyszczalnie 
 Przydomowe oczyszczalnie ścieków są alternatywą dla szamb, nie można ich wybudować na 

terenach objętych siecią kanalizacyjną, ze względu na obowiązek przyłączenia do kanalizacji.  

Gminy są zobowiązane do prowadzenia ewidencji tego typu obiektów w celu kontroli częstotliwości i 

sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych, w tym częstotliwości i sposobu 

opróżniania zbiorników będących integralną częścią tych obiektów z nagromadzonych w ich osadów 

ściekowych. Ten właśnie aspekt jest szczególnie istotny z punktu widzenia prawidłowości przebiegu 

procesów technologicznych zachodzących na przydomowych czyszczalniach ścieków. Bowiem w 

przypadku zbyt długiego przetrzymywania ww. osadów mogą one pogarszać parametry pracy 

oczyszczalni, a w rezultacie obniżać zakładany efekt ekologiczny. 

Według stanu w dniu 31.12.2018r. w rejestrze widnieje 18 przydomowych oczyszczalni,  w tym 3 na 

terenie  miasta Włoszczowa.  

 

5) Oczyszczalnia ścieków 
 

Istniejąca  biologiczno-mechaniczna  oczyszczalnia ścieków we Włoszczowie przy ul. Wiejskiej 

55, oddana do eksploatacji w 1994 r. , została zmodernizowana w 2015 r. i spełnia wymagania w 

zakresie oczyszczania ścieków określone w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Przepustowość oczyszczalni ścieków - przepływ średni dobowy według pozwolenia wodnoprawnego 

wynosi Qśrdob.= 3 850,00 m3/dobę, co daje 1 405 250 m3/rok. W 2018 r. przyjęto na oczyszczalnię 

868 454 m3 ścieków. 

Procesy technologiczne oraz działanie urządzeń oczyszczalni są kontrolowane automatycznie przy 

pomocy zainstalowanych urządzeń pomiarowych (tlenomierze, pH – metry, sondy pomiaru poziomu, 

sondy pomiary azotu, przepływomierze). Regulacja większości procesów jest prowadzona w sposób 

automatyczny przy pomocy komputera. 

Zastosowany proces technologiczny zapewnia wysokoefektywne oczyszczanie ścieków. Urządzenia 

mieszające i napowietrzające są całkowicie zanurzone w ściekach, co zapobiega emisji aerozoli, jak 

również eliminuje wszelkie wibracje i hałas. 

W zakresie gospodarki osadowej oczyszczalnia również nie stanowi uciążliwości dla otoczenia. Osad 

nadmierny odwodniony mechanicznie i zhigienizowany jest magazynowany na terenie oczyszczalni i 

w zależności od jakości może być zagospodarowany poza terenem oczyszczalni. 
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Ewentualne uciążliwości dla środowiska wynikające z pracy zmodernizowanej oczyszczalni nie 

wykraczają poza teren oczyszczalni, nie są też przekraczane wartości dopuszczalnych stężeń 

zanieczyszczeń, wynikających z przepisów obowiązujących w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. 

Praca oczyszczalni, w zakresie wpływającym na oddziaływanie na środowisko zewnętrzne, jest 

kontrolowana poprzez badanie jakości ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni.  

Punkt kontrolny pracy oczyszczalni ustalono w kanale odpływowym, przy którym zainstalowano 

urządzenie do automatycznego, proporcjonalnego poboru próbek ścieków oczyszczonych. 

 

 Inwestycje 

 
Rozbudowa  oczyszczalni w zakresie przeróbki osadów – budowa komory retencji i stabilizacji 

tlenowej (KST) osadu ( projekt i wykonawstwo) została wykonana w 2018 r., odbiór końcowy odbył 

się 31.01.2019 r.  Przyczyniło się to do wzrostu stopnia zmineralizowania.  
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Tabela 30. Inwestycje w latach 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

Data 

zawarcia 

umowy / 

przedmiot 

umowy 

Nazwa zadania i zakres rzeczowy/ Nr umowy  

i data zawarcia  

Wartość całkowita 

zadania (brutto zł) wg 

umowy z Wykonawcą 

 

 

 

Wydatki 

poniesione w 2018 

r. 

Data 

odbioru 

robót 

 

 

Dofinansowanie z 

Unii Europejskiej 

1 

2017 

roboty 

budowlan

e 

Projekt: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie aglomeracji Włoszczowa”, 

Zadanie 1: Projekt i budowa komory retencji i 

stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni 

ścieków we Włoszczowie 

 

Razem:       2 694 297,95 

w tym: 

dokumentacja  98 400,00 

roboty budowlane 

                   2 595 897,95 

 

 

 

 

2 037 697,95 

31.01.2019 

1 822 446,21 

POIiS 2014-2020 

2 

2017 

usługi 

 Projekt: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie aglomeracji Włoszczowa”, 

Zadanie 2: Nadzór inwestorski na zadaniu 

inwestycyjnym wykonywanym w formule zaprojektuj 

i wybuduj: Projekt i budowa komory retencji i 

stabilizacji osadów ściekowych 

Część 1: w zakresie projektowania i w zakresie robót 

budowlanych – TECHNOLOG – KIEROWNIK 

 

31 980,00 

 

 

 

20 831,78 

28.02.2019 POIiS 2014-2020 

3 

2017 

usługi 

Projekt: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie aglomeracji Włoszczowa”, 

Zadanie 2: Nadzór inwestorski na zadaniu 

inwestycyjnym wykonywanym w formule zaprojektuj 

i wybuduj: Projekt i budowa komory retencji i 

stabilizacji osadów ściekowych 

Część 2: w zakresie robót budowlanych – inspektor 

nadzoru z branzy: 

konstruk-budowl, sanitarnej, elektrycznej i AKPA 

76 260,00 

 

 

 

56 973,84 

28.02.2019 
53 965,94 

POIiS 2014-2020 
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19. INFRASTRUKTURA DROGOWA 
 

Dbanie o właściwy stan dróg jest bardzo ważne, przede wszystkim dla bezpieczeństwa i komfortu 

mieszkańców. Od jakości dróg zależy też rozwój społeczno-gospodarczy gminy, dlatego też 

podejmowanych jest szereg inicjatyw w tym zakresie. 

W 2018 r. wykonane zostały następujące zadania: 

1. Remont drogi w Kurzelowie ul. Ks. Henryka Witczyka.  

Remont obejmował odcinek drogi o długości 380 m, polegał na wykonaniu nawierzchni 

asfaltowej jezdni o powierzchni 1592,8 m
2
, regulację pionową zaworów wodociągowych 

w ilości 11 szt. 

Koszty, źródło finansowania: 212 353,84 zł brutto, budżet gminy. 

2. Remont drogi wewnętrznej w Przygradowie. 

Remont obejmował odcinek drogi o długości 410 m, polegał na wykonaniu nawierzchni 

asfaltowej jezdni o powierzchni 1802,5 m
2
. 

Koszty, źródło finansowania: 118 233,29 zł brutto, budżet gminy. 

3. Remont drogi i chodnika do cmentarza komunalnego we Włoszczowie. 

Remont obejmował odcinek drogi o długości 215 m, polegał na wykonaniu nawierzchni 

asfaltowej jezdni o powierzchni 1723,55  m
2
,  ułożeniu krawężnika 15x30 cm w ilości 

210,0 m, ułożeniu chodnika  z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z 

kruszywa o powierzchni 436,0 m2, regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych 

w ilości                1 szt. 

Koszty, źródło finansowania: 203 379,07 zł brutto, budżet gminy. 

4. Remont drogi na os. Broniewskiego przy bloku nr 19 we Włoszczowie. 

Remont polegał na wykonaniu nawierzchni asfaltowej jezdni o powierzchni 638,125 m
2
, 

ułożeniu krawężnika 15x30 cm w ilości 177,0 m, ścieku przykrawężnikowego 10x30x50                 

w ilości 38,5 m, nawierzchni  z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa              

o powierzchni 780,195 m
2
, regulacji wysokościowej wpustów ulicznych kanalizacji 

deszczowej w ilości 2 szt., regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych w ilości 

1 szt. 

Koszty, źródło finansowania: 244 172,58 zł brutto, budżet gminy. 

5. Remont drogi osiedlowej przy SM Lokator. 

Remont obejmował odcinek drogi o długości 205 m, polegał na wykonaniu nawierzchni 

asfaltowej jezdni o powierzchni 1816,7  m
2
, ułożeniu krawężnika 15x30 cm w ilości 553,0 

m, obrzeża 20x6 cm w ilości 109,2 m, obrzeża 30x8 cm w ilości 28,8 m, chodnika z bet. 

kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa w ilości 193,0 m
2
, chodnika z bet. 

kostki brukowej gr. 6 i 8 cm na podbudowie z kruszywa w ilości 149,0m
2
, regulacji 

pionowej zaworów wodociągowych w ilości 4 szt., regulacji pionowej studni 

kanalizacyjnych w ilości 2 szt. 

Koszty, źródło finansowania: 272 849,78 zł brutto, budżet gminy. 

6. Przebudowa drogi gminnej w m. Danków Mały. 

Remont obejmował odcinek drogi o długości 995 m, polegał na wykonaniu nawierzchni 

asfaltowej jezdni o powierzchni 5075,8  m
2
, regulacji pionowej zaworów wodociągowych 

w ilości 13 szt. 
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Koszty, źródło finansowania: 251 360,91 zł brutto, budżet gminy. 

7. Przebudowa drogi gminnej nr 397017T ul. Kolejowej we Włoszczowie. 

Zakres robót obejmował przebudowę drogi nr 397017T od km 0+011,50 do km 0+769                         

o długości 758 m, w tym wykonanie: 

• nawierzchni jezdni (wraz z koniecznym poszerzeniem) o powierzchni 4592,40  m
2
 – 

114,00 m
2
 ( powierzchnia zatoki autobusowej) = 4478,40 m

2
, w tym: 

- jezdnia o długości 758,00 m i szerokości 5,50 m, o szerokości pasa ruchu 2,75 m, 

•  jednostronnych poboczy o łącznej powierzchni 460,50 m
2
, na odcinku o długości 

614,00 mb i szerokości 0,75 m, 

• nawierzchni chodnika o łącznej powierzchni 1436,23 m
2
, w tym: 

- chodnik na odcinku o długości 758 mb i szerokości 2,00 m, (strona lewa) oraz o długości 

144 mb i szerokości zmiennej 1,9-3,06 m,  (strona prawa) 

• 14 zjazdów o łącznej powierzchni 604,67  m
2
 ( w tym 2 place postojowe z kostki), 

• 1 zatoki autobusowej o łącznej powierzchni 114,00 m
2
, 

•  montażu 8 nowych tablic znaków drogowych, oznakowania poziomego o łącznej 

powierzchni 28,68 m
2
,   

• oświetlenia, w tym montażu 23 opraw oświetleniowych na 23 słupach. 

Koszty, źródło finansowania: 869 148,07 zł brutto, budżet gminy oraz 869 145,00 zł 

dotacja celowa z budżetu państwa. 

8. Remont drogi wewnętrznej Silpia Mała – Gościencin. 

Remont obejmował odcinek drogi o długości 175 m, polegał na wykonaniu nawierzchni 

asfaltowej jezdni o powierzchni 545,0 m
2
 na podbudowie z kruszywa. Na kolejnym 75 - 

metrowym odcinku drogi położono podbudowę z kruszywa w ilości 400,0 m
2
. 

Koszty, źródło finansowania: 62 807,12 zł brutto, budżet gminy 

9. Remont drogi w m. Kuzki. 

Remont obejmował odcinek drogi o długości 350 m, polegał na wykonaniu nawierzchni 

asfaltowej jezdni o powierzchni 1085,0 m
2
 na podbudowie z kruszywa. 

Koszty, źródło finansowania: 105 320,60 zł brutto, budżet gminy 

10. Remont nawierzchni drogi w miejscowości Bebelno Wieś – Etap 1. 

Remont obejmował odcinek drogi o długości 210 m, polegał na odmuleniu istniejących 

rowów otwartych, wykonaniu nawierzchni asfaltowej jezdni o powierzchni 735,0 m
2                        

 

na podbudowie z kruszywa, regulacji wysokościowej zasuw wodociągowych w ilości 4 

szt. 

Koszty, źródło finansowania: 128 865,13 zł brutto, budżet gminy. 

11. Remont ciągu pieszo – jezdnego od szkoły do ul. Armii Krajowej w Kurzelowie. 

Remont polegał na wykonaniu chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie                 

z kruszywa o powierzchni 463,6 m
2
, ułożeniu obrzeża 30x8 cm w ilości 463,3 m. 

Koszty, źródło finansowania: 69 411,24 zł brutto, budżet gminy. 

12. Remont dróg osiedlowych na osiedlu Broniewskiego przy blokach 3, 4, 5, 6 i 3a. 

Blok nr 3 - Remont polegał na wykonaniu chodnika  z bet. kostki brukowej gr. 6 cm                            

na podsypce cementowo – piaskowej o powierzchni 58,24 m
2
, nawierzchni asfaltowej 

jezdni o powierzchni 263,726  m, nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na 

podsypce cementowo – piaskowej o powierzchni 106,69 m
2
, ułożeniu krawężnika 15x30 

cm w ilości 99,5 m. 
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Blok nr 4 - Remont polegał na wykonaniu chodnika  z bet. kostki brukowej gr. 6 cm                            

na podsypce cementowo – piaskowej o powierzchni 45,69 m
2
, podbudowy z kruszywa 

0/63mm gr. 15 cm o powierzchni 134,5 m
2
, nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm               

na podsypce cementowo – piaskowej o powierzchni 130,5 m
2
, ułożeniu krawężnika 15x30 

cm w ilości 22,1 m, obrzeża 30x8 cm w ilości 10,0 m. 

Blok nr 5 - Remont polegał na wykonaniu chodnika  z bet. kostki brukowej gr. 6 cm                           

na podsypce cementowo – piaskowej o powierzchni 88,75 m
2
, podbudowy z kruszywa 

0/63mm gr. 15 cm o powierzchni 134,5 m
2
, nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm                   

na podsypce cementowo – piaskowej o powierzchni 134,5 m
2
, ułożeniu krawężnika 15x30 

cm w ilości 32 m, obrzeża 20x6 cm w ilości 184,2 m. 

Koszty, źródło finansowania: 99 385,13 zł brutto, budżet gminy. 

13. Remont chodnika przy PZU pomiędzy ul. Wiśniową a Partyzantów. 

Remont polegał na wykonaniu chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce 

cementowo - piaskowej o powierzchni 103,65 m
2
, ułożeniu obrzeża 20x6 cm w ilości                      

138,2 m. 

Koszty, źródło finansowania: 16 395,15 zł brutto, budżet gminy. 

14. Budowa chodnika ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego we Włoszczowie. 

Zakres robót obejmował wykonanie chodnika  z bet. kostki brukowej gr. 6 cm                                      

na podbudowie z kruszywa o powierzchni 239,25 m
2
, nawierzchni zjazdów  z bet. kostki 

brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa o powierzchni 48,0 m
2
, ułożenie 

krawężnika 15x30 cm w ilości 191,5 m, obrzeża 30x8 cm w ilości 191,5 m. 

Koszty, źródło finansowania: 46 749,28 zł brutto, budżet gminy. 

15. Remont chodnika na małym Cmentarzu w Kurzelowie. 

Remont polegał na wykonaniu chodnika  z bet. kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce 

cementowo - piaskowej o powierzchni 121,49 m
2
, ułożeniu obrzeża 20x6 cm w ilości                      

66,2 m. 

Koszty, źródło finansowania: 15 004,45 zł brutto, budżet gminy. 

16. Budowa chodnika w Woli Wiśniowej. 

Zakres robót obejmował wykonanie chodnika  z bet. kostki brukowej gr. 6 cm                                     

na podbudowie z kruszywa o powierzchni 487,36 m
2
, nawierzchni zjazdów  z bet. kostki 

brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa o powierzchni 465,71 m
2
, ułożenie 

krawężnika 15x30 cm w ilości 508,85 m, obrzeża 30x8 cm w ilości 446,4 m, regulację 

pionową zaworów wodociągowych w ilości 17 szt. 

Koszty, źródło finansowania: 153 415,76 zł brutto, budżet gminy. 

17. Budowa chodnika w Kuzkach. 

Zakres robót obejmował wykonanie chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6 cm                                             

na podbudowie z kruszywa o powierzchni 89,025 m
2
, ułożenie krawężnika 15x30 cm                           

w ilości 52,5 m, obrzeża 30x8 cm w ilości 52,4 m, regulację wpustu ulicznego 

(przesunięcie studni w poziomie) w ilości 1 szt. 

Koszty, źródło finansowania: 11 399,47 zł brutto, budżet gminy. 

Na wyżej wymienione inwestycje drogowe w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg oraz 

budową chodników poniesiono wydatek w łącznej kwocie 3.749,395,87 zł. 
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Ponadto w 2018 r. utwardzonych zostało  kruszywem szereg dróg na terenie gminy w 2018r.  

Tabela 31.Koszty dotyczące utwardzenia dróg kruszywem 

L.p. 
Nazwa 

miejscowości 

Kwota 

przeznaczona 

na remont  

Kwota 

przeznaczona 

na remont z 

funduszu 

sołeckiego 

Razem 
Wartość dostawy 

kruszywa [zł] 

1 

Bebelno 

Kolonia      5 099,78         9 500,00         14 599,78         14 599,78     

2 Bebelno Wieś      2 657,36         6 270,68          8 928,04           8 928,04     

3 Boczkowice      1 621,08         8 290,11          9 911,19           9 911,19     

4 Czarnca    17 526,20           17 526,20         17 526,20     

5 Konieczno      3 825,05         7 996,30         11 821,35         11 821,35     

6 Kurzelów    19 315,90           19 315,90         19 315,90     

7 Danków Duży      8 884,52            8 884,52           8 884,52     

8 Danków Mały    11 711,88         9 000,00         20 711,88         20 711,88     

9 Gościencin         972,39               972,39             972,39     

10 Jeżowice    10 059,84           10 059,84         10 059,84     

11 Kuzki         869,79         1 500,00          2 369,79           2 369,79     

12 Ludwinów      5 152,77        12 862,45         18 015,22         18 015,22     

13 Łachów    15 538,51        13 177,59         28 716,10         28 716,10     

14 Przygradów      4 088,82            4 088,82           4 088,82     

15 Międzylesie      4 768,66            4 768,66           4 768,66     

16 Ogarka      3 362,72        10 987,36         14 350,08         14 350,08     

17 Rząbiec      4 077,72        10 000,00         14 077,72         14 077,72     

18 Wola Wiśniowa      3 545,06         5 000,00          8 545,06           8 545,06     

19 Silpia Mała    10 053,32         5 349,22         15 402,54         15 402,54     

20 Wymysłów      2 394,03            2 394,03           2 394,03     

21 Włoszczowa    25 873,25           25 873,25         25 873,25     

  Razem:   161 398,65        99 933,71       261 332,36       261 332,36     

 

Tabela 32. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem  infrastruktury drogowej 

Opis pozycji. Miasto W zł Wieś W zł 

Pozostałe wydatki na drogi.         

8,1, Remonty cząstkowe. 11,05 t   5 029  37,92 t  17 257 

8,4, Utrzymanie zimowe.   27 570   28 165 

8,12,Zakup energii elektrycznej 

(oświetlenie uliczne)  
210 705 

 
230 116 

8.13. budowa i konserwacja 

oświetlenia ulicznego  73 087  107 965 

8.14 remont i modernizacja 

oświetlenia dróg  26 400  36 400 

RAZEM:   342 791   419 903 
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20. GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

Celem gospodarki mieszkaniowej jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki 

mieszkaniowej (polityki mającej na celu zaspokojenie popytu na lokale mieszkalne). Gospodarka 

mieszkaniowa obejmuje zarówno sferę koncepcyjną (opracowywanie właściwych programów, planów 

wieloletnich itd.), jak i sferę normatywną (akty prawa miejscowego regulujące zasady wynajmu lokali, 

akty normatywne organów wykonawczych gmin ustalające stawki czynszu najmu), budownictwo 

mieszkaniowe, zarządzanie istniejącymi zasobami, w tym modernizacja i remonty istniejących 

zasobów, oraz udostępnianie lokali wchodzących w skład własnych zasobów, a także lokali 

należących do innych podmiotów osobom potrzebującym. 

 Uchwała Nr IX/47/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszczowa, 

 Uchwała Nr IX/45/07 Rady  Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie 

określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy 

Włoszczowa, 

 Uchwała Nr XXXII/284/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Włoszczowa na lata 2018-2022. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina wykonuje regularnie przeglądy okresowe budynków. 

Na podstawie wniosków pokontrolnych Gmina prowadzi remonty i konserwację budynków oraz 

lokali będących w bezpośrednim administrowaniu. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 

r. o własności lokali gmina,  jako współwłaściciel partycypuje w kosztach remontów budynków 

wynikających z podjętych uchwał przez poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe.  

W wyniku przeprowadzonych przeglądów okresowych ustalono, że 4 budynki socjalne znajdujące się 

przy ul. Wąskiej we Włoszczowie ze względu na duże koszty związane z remontem przeznaczone 

zostaną do rozbiórki. Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych z Banku Gospodarki 

Krajowej na budowę nowych budynków socjalnych 

Sprzedaż lokali mieszkalnych prowadzona jest zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/45/07 Rady  

Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali 

mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Włoszczowa dająca możliwość nabycia 

lokalu przez najemcę z 95% bonifikatą. W kolejnych latach tj 2019-2022 planuje się sprzedaż 

mieszkań w liczbie 40 lokali.  

 

 Zasoby mieszkaniowe 

Według stanu w dniu 31.12.2018r. ilość lokali będących w zasobie Gminy przedstawia się 

następująco:  

 mieszkalne – 73, 

 socjalne – 88, 

 tymczasowe – 5, 

 użytkowe – 46. 

Średnia stawka czynszu za 1m
2 
 wynosi: 

 lokal mieszkalny – 1,64zł. 

 lokal socjalny – 0,82zł. 
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Zasoby mieszkaniowe gminy są zdecydowanie za małe w stosunku do potrzeb.  Bowiem liczba 

osób oczekujących na przydział lokalu– stan na 31.12.2018r wynosi: 

 lokale socjalne – 31, 

 lokale mieszkalne – 31. 

 

 Dochody Gminy z tytułu wynajmu 

 

Dochody z tytułu najmu lokali –stan na 31.12.2018r.: 

 lokale mieszkalne -281 371,38zł 

 lokale użytkowe -135 706,09zł 

 Zaległości 

Zaległości z tytułu czynszu – stan na 31.12.2018r.: 

 lokale mieszkalne – 66 713,97zł 

 lokale użytkowe – 6 650,21zł 

 zaległości zasądzone (ogólnie) – 325 352,00zł 

 Windykacja i egzekucja należności 

Windykacja należności –stan na 31.12.2018r. 

 ilość wystawionych wezwań do zapłaty- 75, 

 ilość spraw skierowanych do sądu – 8 (w tym 1 o eksmisję), 

 ilość orzeczonych wyroków – 9  (w tym 3 o eksmisję). 

Na drogą postępowania komorniczego w związku z zadłużeniem skierowane zostało 24 sprawy. Na 

wniosek 2 najemców zaległości rozłożone zostały na raty, umorzono należności  na łączną kwotę 

38 764,94 zł. 

21. STRATEGIA ROZWOJU GMINY  

 

Zarządzanie gminą związane jest z podejmowaniem szeregu działań i decyzji ważnych dla 

lokalnej społeczności. Aby efektywnie zarządzać gminą potrzebny jest wieloletni plan, który będzie 

wskazywać przyszłe kierunki rozwoju. Głównym celem tworzenia dokumentu strategicznego, jakim 

jest Strategia Rozwoju, jest zdiagnozowanie priorytetowych kierunków rozwoju zmierzających do 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Strategia jest ważnym opracowaniem, swojego rodzaju 

drogowskazem który, na podstawie wszystkich zasobów gminy, oceny dotychczasowej działalności 

gminy oraz występujących zjawisk społecznych i gospodarczych, wytycza władzom samorządowym 

kierunek rozwoju całej gminy na kilka lat. Strategia Rozwoju Gminy Włoszczowa  to długookresowy 

plan działania, określający strategiczne cele rozwoju i zawierający takie kierunki oraz działania 

priorytetowe, które są niezbędne do realizacji przyjętych założeń i zaspokajania potrzeb mieszkańców. 

W trakcie opracowywania dokumentu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. 

Strategia Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2015-2024 przyjęta została Uchwałą Rady 

Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21.12.2015r.  

W Strategii zaprezentowana została Wizja 2024, Misja oraz cele główne i szczegółowe 

przewidziane do realizacji w wymienionym okresie jej obowiązywania. 

Cele główne to: 

1) Włoszczowa gminą zaspokajającą potrzeby społeczne mieszkańców, 

2) Włoszczowa gminą przedsiębiorczą, 
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oraz 4 cele szczegółowe: 

1) Estetyczna i funkcjonalna przestrzeń publiczna, 

2) Atrakcyjna oferta rekreacji, kultury i edukacji, 

3) Wzrost aktywności gospodarczej, 

4) Wzrost aktywności społecznej. 

W ramach celu szczegółowego 1.1 Estetyczna i funkcjonalna przestrzeń publiczna Działanie 

priorytetowe 1.1.1. Ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wdrożono 

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ), który umożliwia 

gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych, ich wyszukiwanie, 

przetwarzanie, przeglądanie, pobieranie, analizowanie a także uruchomienie usług danych 

przestrzennych świadczonych drogą elektroniczną. SIPWŚ obejmuje swym zasięgiem terytorium 

całego województwa świętokrzyskiego i jest realizowany w porozumieniu ze wszystkimi jednostkami 

samorządu terytorialnego województwa – Partnerami Projektu, tj.: województwo, 13 powiatów i 102 

gminy, w tym miasto Kielce. 

W związku z potrzebą estetyzacji przestrzeni miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomocy 

Techniczna 2014-2020 opracowano „Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016-2024” a 

dzięki pozyskaniu środków unijnych w ramach RPOWŚ 2014-2020 rozpoczęto realizację projektu pn.: 

„Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy- ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej 

przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz 

przedsiębiorczości mieszkańców”. 

W ramach Działania priorytetowego 1.1.2 Ograniczenie niskiej emisji oraz innych zanieczyszczeń 

do środowiska  przeprowadzono termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie 

Gminy Włoszczowa ( ZPO nr 1 we Włoszczowie, SP nr 2 we Włoszczowie, ZPO w Kurzelowie – 

budynek szkoły i przedszkola, SP w Czarncy). Realizacja tego przedsięwzięcia stała się możliwa 

również dzięki pozyskaniu środków unijnych w ramach RPOWŚ 2014-2020. Wspierając 

przedsięwzięcia wykorzystujące odnawialne źródła energii Gmina pozyskała także środki unijne na 

realizację  zadania: „Dostawa i montaż 154 instalacji solarnych i 221 mikroinstalacji fotowoltaicznych 

w ramach programu „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy 

Włoszczowa””. W dniu 02.06.2017 roku Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

zawarł umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji 

Włoszczowa”. Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa  w aglomeracjach. W dniu 

23.11.2017r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawarł umowę z 

Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na operację pn. „Budowa sieci wodociągowej w 

miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina Włoszczowa” współfinansowaną ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem 

głównym operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Włoszczowa poprzez budowę 

sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice.     

Ponadto Gmina Włoszczowa wsparła budowę obwodnicy partycypując  wspólnie z Powiatem 

Włoszczowskim w opracowaniu dokumentacji projektowej. Był to komplet dokumentów 

opracowanych zgodnie z umową na sporządzenie: „Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo 

– Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego  dla zadania pt. „Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa” – budowa obwodnicy miasta 

Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785”. 
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W zakresie Działania priorytetowego 1.1.3 Dostosowanie usług publicznych do potrzeb osób 

starszych w dniu 20 listopada 2017r  utworzono Klub Seniora. Z miejsc aktywnego wypoczynku w 

ramach dziennego klubu Senior +  korzystało ponad 20 osób. Działalność klubu współfinansowane są 

ze środków własnych gminy oraz środków rządowych. Włoszczowa jako pierwsza w regionie 

świętokrzyskim zainicjowała program dla osób powyżej 60 roku życia, który uprawnia do ulg w 

gminnych placówkach kultury i sportu oraz rabatów, które oferują partnerzy. W tym celu 

wprowadzono Włoszczowską Kartę Seniora 60+. 

Gmina Włoszczowa zrealizowała również niektóre działania priorytetowe składające się na cel 

szczegółowy 1.2 Atrakcyjna oferta rekreacji, kultury i edukacji. Świadczy o tym realizacja projektu 

„Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 oraz boiska 

wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 we 

Włoszczowie” (działanie priorytetowe 1.2.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 

Strategii Rozwoju). Zadanie to zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury 

Sportowej – edycja 2016. W ramach działania 1.2.1 pozyskane zostały środki z programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na realizację operacji: „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w 

Gminie Włoszczowa” 

W ramach Działania priorytetowego 1.2.2 Wspieranie rozwoju kultury pozyskano środki, które 

pozwolą na rozbudowę istniejącego we Włoszczowie Domu Kultury (jest to jedno z zadań 

wchodzących w skład wspomnianej wyżej „Kompleksowej rewitalizacji centrum Włoszczowy- 

ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności 

społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców”). 

Gmina zadbała również o dziedzictwo kulturowe  i naturalne regionu pozyskując środki na 

„Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę zabytkowego budynku starej plebanii”, które to 

przedsięwzięcie jest również jednym z zadań szeroko pojętej „Kompleksowej rewitalizacji….”  

W celu ochrony  i wykorzystania lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego powstał „Gminny 

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Włoszczowa na lata 2014-2018” . Celem Programu była 

również zmiana nastawienia właścicieli zabytków do kwestii związanych z ich ochroną.  

W latach 2017-2018 z Budżetu Gminy Włoszczowa udzielono dotacji na przeprowadzenie prac 

remontowych, konserwatorskich  i restauratorskich przy obiektach zabytkowych, których właścicielem 

nie jest Gmina Włoszczowa. Prace konserwatorskie objęły odnowienie drewnianych neogotyckich 

drzwi głównych wejściowych do Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie oraz 

trzech obrazów olejnych znajdujących się w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP we 

Włoszczowie. W okresie sprawozdawczym wykonano także prace porządkowo - pielęgnacyjne na 

terenach zielonych i cmentarzach wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków tj. W Czarncy, 

Kurzelowie i we Włoszczowie. W 2017r na stronie internetowej Gminy zamieszczono wykaz kart 

zabytków nieruchomych oraz wykaz kart stanowisk archeologicznych znajdujących się na terenie 

Gminy Włoszczowa. 

Gmina w okresie sprawozdawczym wsparła również liczne działania związane z upamiętnieniem 

wydarzeń historycznych i kulturowych. W tym celu zorganizowano szereg cyklicznych imprez jak 

m.in.: obchody rocznicy zbrodni katyńskiej i  katastrofy smoleńskiej, kwietniowe uroczystości w 

hołdzie AK, obchody święta Konstytucji 3 Maja, Majówka Europejska, Hubertus Ziemiański, Bieg 

Zwiadowcy Konnego „Smolicza”, obchody11 listopada, Dni Włoszczowy, spotkania organizacji, 

stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich. Ważną rolę w promocji wydarzeń i ciekawych miejsc 

historycznych odegrało Centrum Edukacji i Kultury im. Stefana Czarnieckiego mieszczące się w 

zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Czarncy. Centrum to od 2014 roku popularyzuje 

sylwetkę Hetmana Stefana Czarnieckiego. Od maja 2016r. bierze też udział w ogólnopolskiej akcji 

Dni Otwartych Funduszy Unijnych. 
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Wspierając udział środowiska lokalnego w tworzeniu kultury Gmina udzieliła dotacji celowej z 

budżetu  na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Nieznanowicach” w 

ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.  

Nie zabrakło również przedsięwzięć z zakresu Działania priorytetowego 1.2.3  Doskonalenie systemu 

edukacji. Dzięki licznym staraniom w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 zrealizowano projekt pn. 

„Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie” co pozwoliło na 

zapewnienie miejsc w przedszkolu dla wszystkich dzieci z Gminy Włoszczowa oraz w ramach 

Programu MALUCH+2018 projekt pn: „Żłobek we Włoszczowie, ul. Różana 18”  

W ramach Działania priorytetowego 1.2.4 Rozwój usług prozdrowotnych wymienić należy realizację 

przez Gminę Włoszczowa „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na 

lata 2015-2018”. W tym celu w każdym roku wyłaniano realizatora Programu, przygotowywano grupę 

13-letnich dziewcząt zakwalifikowanych do szczepień oraz przeprowadzano akcję informacyjno – 

edukacyjną wśród rodziców dzieci i uzyskiwano zgody na przeprowadzenie przedmiotowych 

szczepień. Dodatkowo Gmina realizowała „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych na 2018 r” oraz „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii we 

Włoszczowie na lata 2017-2022”.                                                                                                                              

Analizując realizację celu szczegółowego 2.1 Wzrost aktywności gospodarczej Działanie priorytetowe 

2.1.1 Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców należy podkreślić, iż uzyskano dofinansowanie na 

realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku handlowo – 

usługowego z uzupełnieniem o funkcje użyteczności społeczno – publicznej”, które wpisuje się w 

Zadanie 2.1.1.1. Pobudzanie tworzenia oraz rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. 

Przedsięwzięcie to jest kolejnym zadaniem realizowanym w ramach rewitalizacji, tym razem w 

partnerstwie z jednym z lokalnych przedsiębiorców. 

W zakresie realizacji celu szczegółowego 2.2 Wzrost aktywności społecznej Działanie priorytetowe 

2.2.1 Wspieranie organizacji pozarządowych wymienić należy wspomnianą wcześniej „Budowę 

Świetlicy Wiejskiej w Nieznanowicach” realizującą jednocześnie cel szczegółowy 1.2 Atrakcyjna 

oferta rekreacji, kultury i edukacji. Ponadto co roku Gmina ogłaszała otwarte konkursy ofert w 

zakresie kilku obszarów pożytku publicznego a także konkursy ofert na realizację zadań publicznych z 

zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy. W ramach ogłoszonego konkursu ofert 

dofinansowywany był m.in. punkt pomocy administracyjnej i księgowej dla organizacji z terenu 

Gminy Włoszczowa prowadzony przez Fundację Centrum Edukacji dla Rozwoju w wynajmowanym 

od Gminy pokoju  w budynku Gminy Włoszczowa. W wyniku konsultacji społecznych w 2014 r. 

„Strategii rozwoju gminy Włoszczowa na lata 2014-2024”, podczas których organizacje zgłosiły 

potrzebę utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w 2016r. utworzono niniejsze Centrum. Założenia 

CAL są spójne z zapisami Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie.  CAL obejmuje wsparciem merytorycznym, w tym bezpłatnymi usługami księgowymi, 

doradztwem, szkoleniami i mentoringiem ponad ok. 50 organizacji z powiatu włoszczowskiego. 

Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju w 2016 roku utworzyła centrum pomocy dla organizacji 

pozarządowych planujących rozwój i prowadzi je do chwili obecnej, pozyskując środki z programów 

ministerialnych. 

Gmina Włoszczowa inicjowała oraz prowadziła kampanie informacyjne o dostępnych programach 

pomocowych z UE oraz środkach krajowych we współpracy z Świętokrzyskim Urzędem 

Marszałkowskim.  

W ramach Działania priorytetowego 2.2.2 Wspieranie inicjatyw oddolnych Gmina wsparła szereg 

inicjatyw lokalnych odpowiadając na propozycje stowarzyszeń w tym KGW. Potwierdzeniem tego 
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jest realizacja projektów w ramach Odnowy Wsi Świętokrzyskiej w 2017 i 2018 r.   w postaci 

następujących zadań:  

 „Jesienne barwy Motyczna- organizacja festynu, zakup strojów dla KGW oraz wyposażenie 

świetlicy wiejskiej w Motycznie” ( 2017r.) 

 Modernizacja strażnicy OSP w Przygradowie (2017r.) 

 Modernizacja remizy OSP w Bebelnie (2018r.) 

 Modernizacja remizy OSP w Woli Wiśniowej (2018r.) 

 Modernizacja OSP w Jeżowicach (2018r.) 

                                                                                                                                                                                 

Większość zadań przewidzianych w „Strategii Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2014-2024” udało 

się zrealizować zgodnie z harmonogramem.  

 

22.  STUDIUM UWARUNKOWAŃ  I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  MIASTA I 

GMINY WŁOSZCZOWA 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, w tym 

lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Włoszczowa, które zostało przyjęte uchwałą  

Nr XXV/242/02 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 marca 2002r., zmienione uchwałą   

Nr VII/48/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 maja 2011r. Studium nie jest aktem prawa  

miejscowego, zatem nie może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych dotyczących 

zagospodarowania terenu. Studium stanowi podstawę do wprowadzenia w przyszłości przepisów 

gminnych, w formie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Na terenie Gminy Włoszczowa obowiązuje siedem miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, obejmujących 15 % powierzchni Gminy. Pod względem powierzchni, największym 

planem jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zalesień, który obejmuje około 3 786 

ha i dotyczy całej Gminy Włoszczowa.  Na jego podstawie mieszkańcy Gminy mogą corocznie 

ubiegać się o dofinansowanie do zalesiania gruntów rolnych. Na obszarze miasta Włoszczowy 

sporządzone zostały dwa plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące tereny przeznaczone 

pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Pozostałe plany dotyczą przeznaczenia terenów pod 

zabudowę przemysłową, usługową oraz eksploatację kopalin powierzchniowych (złóż piasku). 

Wprowadzenie w Studium terenów przemysłowych pozwoliło na rozwój działalności gospodarczej na 

terenie gminy. 

Zainteresowani mieszkańcy, instytucje i podmioty gospodarcze otrzymują zaświadczenia, 

wypisy i wyrysy ze studium dla wskazanego przez wnioskodawcę obszaru (rejonu ulic, 

działki).Powyższe dokumenty określają jakie w przyszłości będzie przeznaczenie i sposób 

zagospodarowania danej nieruchomości. W przypadku braku obowiązującego planu miejscowego, 

przeznaczenie w studium stanowi podstawę wyceny nieruchomości sporządzanej przez 

rzeczoznawców majątkowych. 

W 2018r.  wydanych zostało łącznie 557 szt. zaświadczeń, wypisów i wyrysów w zakresie planowania 

i zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/wydanie-wypisu-i-wyrysu-ze-studium-uwarunkowan-i-kierunko
http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/wydanie-wypisu-i-wyrysu-ze-studium-uwarunkowan-i-kierunko
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23. FINANSE GMINY WŁOSZCZOWA 

 

Udział dochodów własnych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem za 2018 rok wyniósł 

41,56%. Wpływy z tytułu dochodów własnych wyniosły 33.286.454,58zł, a dochody ogółem 

wykonano w kwocie 80.099.756,15 zł, tj. 97,80% założonego planu ogółem na 2018 rok.  

Udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem za 2018 rok wyniósł 22,32%, 

wydatki majątkowe wyniosły 19.358.534,71 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie Gminy Włoszczowa wyniosło 23.184.558 zł i stanowi 

28,94% wykonanych dochodów za 2018 r. w tym: 

 obligacje Pekao S.A. - 8.440.000 zł.  

 obligacje BGK   - 3.000.000 zł.  

 kredyt PKO BP  S.A. - 2.516.038 zł. 

 kredyt BGK   - 9.228.520 zł.  

 

Wolne środki zrealizowano w wysokości 2.483.986,69 zł a po odliczeniu obsługi długu wyniosły 

1.993.341,98 zł.  

 

1) Wykonanie budżetu Gminy Włoszczowa za 2018 rok. 

 

 Dochody budżetu 
Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosił 81.896.347,65 zł, wykonanie 80.099.756,15 zł, tj. 

97,80%.  

 

Tabela 33. Udział poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższe zestawienie. 

Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów 

budżetu Gminy 

na 2018 rok. 

Realizacja 

dochodów za 

2018r. 

Wskaźnik 

/4:3/ 

1 2 3 4 5 

I. Podatki i opłaty pobierane przez 

Wydział Finansowy Urzędu Gminy  

13 553 044,00  
16,55  

13 544 460,90 
16,91 

99,93 

II. Podatki i opłaty pobierane przez 

Urząd Skarbowy i przekazywane w 

100% do budżetu  Gminy  

877 982,00  

1,07  

1 120 576,58 

1,40 

127,63 

III Udziały w podatkach budżetu 

państwa  

13 678 073,00  
16,70  

14 899 916,15 
18,60 

108,93 

IV. Dochody budżetu realizowane przez  

Wydziały i jednostki organizacyjne  

4 269 346,98 

5,21 

3 721 500,95 

4,65 

87,16 

V. Dotacje celowe na realizacje zadań 

zleconych /§ 2010,§2060 / 

19 946 845,39 

24,36 

19 639 936,45  

24,52 

98,46 
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VI Subwencje ogółem , w tym: 

 

-subwencja oświatowa  

-subwencja wyrównawcza 

18 830 955,00 

22,99 

14 048 717 

4 782 238 

18 830 955,00 

23,51 

14 048 717,00 

4 782 238,00 

100,00 

 

100,00 

100,00 

VII Dotacje celowe z budżetu państwa na 

realizację  własnych zadań bieżących 

, realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin 

3 350 869,87 

4,09 

3 320 058,54 

4,14 

99,08 

VIII Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich , 

dotacje rozwojowe ze środków 

Wspólnej Polityki Rolnej 

7 237 807,00 

8,84 

4 873 386,39 

6,08 

67,33 

IX Dotacja celowa i środki finansowe 

otrzymane z tytułu pomocy  

finansowej udzielanej między jst  na 

dofinansowanie własnych zadań 

bieżących i majątkowych na 

podstawie umów i porozumień  

144 424,41 

0,18 

141 965,19 

0,18 

98,30  

X Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej 

7 000,00 

0,01 

7 000,00 

0,01 

100,00 

 Budżet Gminy na 2018rok   81 896 347,65  

100,00 

80 099 756,15 

100,00 

97,80 

 

Dochody ze sprzedaży majątku – 159.658,16 zł.  

 

 

  Wydatki budżetu: 

Tabela 34. Wydatki budżetu 

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA  2018 rok 

Plan 

01.01.2018r 

Wykonanie 

31.12.2018r % 

93 247 682,34 86 722 876,13 93,00 

- wydatki majątkowe 21 855 083,85 19 358 534,71 88,58 

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (UE) 12 998 022,00 11 532 884,66 88,73 

- wydatki bieżące, z tego: 71 392 598,49 67 364 341,42 94,36 
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a/ wynagrodzenia 24 975 909,53 23 881 816,98 95,62 

b/ pochodne od wynagrodzeń 4 834 761,62 4 546 410,19 94,04 

c/ dotacje  4 986 083,70 4 857 123,70 97,41 

d/ obsługa długu 530 000,00 490 644,71 92,57 

e/ gwarancje i poręczenia  0,00 0,00 - 

 

 Wydatki inwestycje: 

Tabela 35.Wydatki inwestycyjne 

Nazwa zadania inwestycyjnego  
Plan na dzień 

31.12.2018r.  

Realizacja na 

dzień 

31.12.2018r. 

Wskaźnik 

wykonania 

% 

1 2 3 4 

Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów 

rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa - 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (w tym 10.000,00 

zł wydatki niekwalifikowalne 2018r.).  

10 000,00 10 000,00 100,00% 

Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - 

(Fundusz Spójności - Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020).   

238 620,00 50 953,40 21,35% 

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T 

ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do 

km0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019 

30 000,00 19 521,95 65,07% 

Budowa chodnika przy ul. Ks. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem 

gruntu 

65 000,00 46 749,28 71,92% 

Przebudowa drogi gminnej Nr 377017T ul. Kolejowej 

we Włoszczowie od km 0+011,5  do km 0+769 - 

realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i 

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

1 794 255,00 1 738 308,07 96,88% 

Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły 

Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z 

modernizacją kotłowni. 

50 000,00 0,00 0,00% 

Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem 

Integracyjnym we Włoszczowie. 
9 072 505,00 8 244 195,39 90,87% 

Budowa żłobka we Włoszczowie, ul. Różana 

("Maluch+" 2018) 
1 331 495,00 1 327 578,66 99,71% 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

na terenie Gminy Włoszczowa 
3 455 838,00 3 378 460,52 97,76% 

Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 

dla mieszkańców Gminy Włoszczowa                                                                          

(w tym 220.255,41 zł - środki własne gminy, wydatki 

niekwalifikowalne).  

340 835,41 971,70 0,29% 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 95 750,00 95 745,01 99,99% 
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Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy 629 760,00 112 723,64 17,90% 

Budowa chodnika w Woli Wiśniowej (w tym Fundusz 

sołecki 3.000zł)   
153 415,76 153 415,76 100,00% 

Budowa chodnika w Kuzkach wraz z zakupem 

materiałów (w tym Fundusz sołecki 9.000zł).  
11 399,47 11 399,47 100,00% 

Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy 

Włoszczowa  
36 641,00 36 641,00 100,00% 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Danków 

Mały  
251 361,00 251 360,91 100,00% 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej Silpia Mała 

Gościencin (Fundusz sołecki - 5.000) 
62 807,12 62 807,12 100,00% 

Przebudowa dróg przy SM "LOKATOR" we 

Włoszczowie 
272 850,00 272 849,78 100,00% 

Przebudowa drogi w Kurzelowie ul. Ks. Henryka 

Witczyka 
212 354,00 212 353,84 100,00% 

Przebudowa drogi w Przygradowie 118 234,00 118 233,29 100,00% 

Przebudowa drogi i chodnika do cmentarza 

komunalnego we Włoszczowie 
203 380,00 203 379,07 100,00% 

Przebudowa dróg na os. Broniewskiego przy bloku nr 

19 we Włoszczowie 
244 173,00 244 172,58 100,00% 

Zakup kotła gazowego do budynku położonego we 

Włoszczowie ul. Młynarska 1. 
22 940,10 22 940,10 100,00% 

Modernizacja serwerowni 20 000,00 0,00 0,00% 

Zagospodarowanie terenu przed remizą OSP Danków 

Duży (budowa altany, grilla, wykonanie chodnika, 

postawienie ławek - Fundusz sołecki-15.000zł)  

17 000,00 16 920,52 99,53% 

Utwardzenie placu OSP Konieczno kostką brukową 

(Fundusz sołecki) 
10 000,00 10 000,00 100,00% 

Modernizacja remizy OSP w Woli Wiśniowej - 

"Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok". (FS-

15.800zł). 

44 800,00 40 397,00 90,17% 

Modernizacja i doposażenie remizy OSP w Jeżowicach 

- "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok". (FS-

10.224zł). 

25 250,00 25 152,60 99,61% 

Modernizacja remizy OSP w Bebelnie "Odnowa Wsi 

Świętokrzyskiej na 2018 rok". (FS-13.946zł). 
50 800,00 50 180,29 98,78% 

Modernizacja i wyposażenie budynku strażnicy OSP 

Przygradów (Fundusz sołecki)  
17 000,00 16 999,60 100,00% 

Zakup kosiarki - traktorka dla Szkoły Podstawowej w 

Czarncy (w tym Fundusz sołecki 4.501,54zł).  
8 501,54 8 454,00 99,44% 

Wykonanie projektu boiska z nawierzchni 

poliuretanowej 
12 000,00 12 000,00 100,00% 

Zakup kotła c.o. do Szkoły w Łachowie  30 000,00 0,00 0,00% 

Przebudowa komina nad dachem oraz wymiana 

instalacji elektrycznej  
62 000,00 61 277,71 98,84% 

Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego 19 500,00 13 000,00 66,67% 

Wykonanie projektu boiska z nawierzchni 

poliuretanowej 
12 000,00 12 000,00 100,00% 
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Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele 

przedszkolne, modernizacja dachu.  
151 572,00 151 571,82 100,00% 

Przebudowa kuchni  25 000,00 24 999,75 100,00% 

Ogrodzenie działki gminnej oraz wyposażenie nowo 

budowanej świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach 

(Fundusz sołecki)   

16 453,74 16 445,09 99,95% 

Zagospodarowanie terenu wokół DK w Kurzelowie 

(fundusz sołecki) 
2 196,30 0,00 0,00% 

Przygotowanie dokumentacji na pozwolenie, 

przekształcenia, opinie pod budowę placu zabaw - 

Bebelno Wieś (Fundusz sołecki) 

2 000,00 2 000,00 100,00% 

Zakup działki oraz siatki, słupków i elementów 

potrzebnych do montażu ogrodzenia w Wymysłowie 

(Fundusz Sołecki) 

6 963,39 6 334,50 90,97% 

Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabawa w 

Czarncy (Fundusz sołecki)  
5 000,00 4 551,00 91,02% 

Zagospodarowanie i doposażenie placu zabawa w 

Dąbiu (Fundusz sołecki)  
13 577,95 13 577,95 100,00% 

Projekt zagospodarowania terenu na działce 158 pod 

plac zabaw i siłownię w Kątach (Fundusz sołecki)  
2 000,00 2 000,00 100,00% 

Wykonanie ogrodzenia boiska oraz altanki w Kątach 

(W tym Fundusz sołecki 10 724,31) 
11 294,31 11 283,64 99,91% 

Zakup urządzeń do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna 

(Fundusz sołecki Łachów)  
12 100,00 11 594,00 95,82% 

Zakup materiałów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

oraz wykonanie ogrodzenia i zatoczki parkingowej 

(Fundusz sołecki - Rogienice) 

13 717,76 13 666,60 99,63% 

Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na 

wykonanie renowacji i opracowanie dokumentacji 

technicznej dla studni głębinowych Nr 2 i 2A 

7 000,00 7 000,00 100,00% 

Przebudowa ul. Głowackiego i ulicy Koniecpolskiej we 

Włoszczowie - Pomoc finansowa dla Powiatu 

Włoszczowskiego  

975 000,00 674 973,30 100,00% 

Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 

0229T w miejscowości Wola Wiśniowa - Pomoc 

finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego  

13 000,00 13 000,00 100,00% 

Współuczestnictwo w zakupie samochodu dla potrzeb 

Komendy Powiatowej Policji Włoszczowa w ramach 

Funduszu Wsparcia Policji 

30 000,00 24 060,18 100,00% 

Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu 

ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Łachowie 

90 000,00 55 000,00 100,00% 

Dofinansowanie modernizacji garażu Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Łachowie 
20 000,00 20 000,00 100,00% 

Zakup, sprzętu , urządzeń i wyposażenia medycznego 

dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Pomoc 

finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego  

28 000,00 27 591,62 100,00% 

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki WZWiK 

Sp. z o.o. 
1 000 000,00 1 000 000,00 100,00% 

Rozbudowa Domu Kultury we Włoszczowie wraz z 

zagospodarowaniem terenu przyległego (dokumentacja 

projektowa) w ramach projektu Kompleksowa 
50 000,00 50 000,00 100,00% 
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rewitalizacja centrum Włoszczowy - dotacja dla Domu 

Kultury 

Dotacja dla Stowarzyszenia Nieznanowice.pl na 

dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej 

w Nieznanowicach  

135 000,00 135 000,00 100,00% 

Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie 

miasta Kielce - Pomoc finansowa dla Gminy Raków  
5 000,00 5 000,00 100,00% 

Budowa boiska wielofunkcyjnego i doposażenie 

pracowni matematyczno - przyrodniczych w Szkole 

Podstawowej w Bebelnie - dotacja dla Stowarzyszenia 

na rzecz rozwoju edukacji w Bebelnie  

207 743,00 207 743,00 100,00% 

Ogółem wydatki inwestycyjne   21 855 083,85 19 358 534,71 83,91% 

 

 

 

W 2018 roku zaplanowano deficyt budżetu Gminy w wysokości 11.361.334,69 zł, którego 

pokrycie stanowiły wolne środki w kwocie 1.549.097,69 zł, oraz kredyt w kwocie 

9.802.237,00zł, który został zaciągnięty w kwocie 9.228.520zł.  

Budżet na  dzień 31 grudnia 2018 roku zamyka się deficytem  w kwocie 6 623.119,98 zł,  co 

określa załącznik Nr 6 - sprawozdanie Rb–NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu 

terytorialnego i pokryty został w całości z zaciągniętego kredytu.  

Przychody budżetu po stronie planu wynoszą 12.490.768,69 zł, wykonanie 11.917.051,69 zł, 

z czego zaciągnięty kredyt w kwocie 9.228.520zł, spłata udzielonej pożyczki w kwocie 

204.545zł, wolne środki w kwocie 2.483.986,69zł. 

Rozchody budżetu 1.139.434,00 zł plan i wykonanie w ramach których w 2018 roku 

dokonano spłaty wymagalnych rat kredytu oraz wykupu obligacji komunalnych, w tym: 

 wykup obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 780.000 zł.  

 kredyt w banku PKO BP S.A. w kwocie 359.434 zł.  

 

 

2) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31 

grudnia 2018r. 

 

 Gmina Włoszczowa jest właścicielem 292,1480 ha gruntów.  Na teren miasta 

Włoszczowa przypada – powierzchnia 135,8799 ha. W tych zasobach znajduje się 

powierzchnia  84,5152 ha, użytkowaną przez Gminę. Pozostałą powierzchnię 51,3647 ha 

stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste.   Na terenie wiejskim w zasobach Gminy 

Włoszczowa znajdują się grunty o powierzchni 155,3239 ha, z których 152,5494 ha stanowi 

własność samorządu, a powierzchnię 2,7745 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie 

wieczyste. W Gminie Krasocin, w obrębie Chotów Gmina Włoszczowa jest właścicielem 

gruntu pod drogą o pow. 0,9442 ha. 

 Gmina Włoszczowa jest również posiadaczem nieruchomości o łącznej powierzchni  

60,00 ha w tym: powierzchnię 20,00 ha stanowią  drogi gminne,  a powierzchnię 35,00 ha 

stanowią drogi wewnętrzne położone na terenie wsi Gminy Włoszczowa uznane przez 
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Starostę Włoszczowskiego za mienie gminne.  Powierzchnię 1,00 ha stanowi nieruchomość, 

na której mieści się Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie oraz część 

nieruchomości zajętej pod wysypisko śmieci. Ponadto powierzchnię 4,00 ha stanowią użytki 

rolne stanowiące własność Skarbu Państwa.  

W okresie  sprawozdawczym  sprzedano: 

 w trybie bezprzetargowym  na poprawienie warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległych trzy nieruchomości położone  we Włoszczowie o łącznej 

pow. 0,0565 ha – za łączną cenę 58.130,00zł. 

 na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość położoną we Włoszczowie o pow. 

0,0510 ha za cenę 34.400,00 zł. 

 Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego  o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa  przejęło prawo 

własności nieruchomości położonych we Włoszczowie o łącznej powierzchni 0,1867 ha.  

3) Udziały w spółkach  

Tabela 36. Udziały w spółkach 

Lp. Nazwa mienia komunalnego Inne niż 

własnościowe 

prawa majątkowe 

udziały w spółkach 

w zł. 

Uzyskiwane dochody z tego 

mienia w roku budżetowym 

2018 

Kwota Klasyfikacja 

budżetowa 

1. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 

o.o. we Włoszczowie, ul. 

Sienkiewicza 31 

7 483 500 - - 

2. Włoszczowski Zakład Wodociągów            

i Kanalizacji Sp. z o.o. we 

Włoszczowie, ul. Wiejska 55 37 758 500 

- - 

  Razem 45 242 000     
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4) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 

Tabela 37. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 

lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 
jednostka 

realizująca 

okres 

realizacji 
Planowane nakłady w tym plan 2018r. 

Nakłady poniesione do 

31.12.2018 
w tym w 2018r. 

% 

realizacji 

planu 
ogółem 

Objaśnienia 

 

1 2 4 3 4 5 6 7 8 
9 

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM     43 573 068,13 17 219 218,41 18 009 035,47 15 049 727,62 41,3% 
   

ZADANIA BIEŻĄCE  ŁĄCZNIE 549 872,00 105 160,00 153 663,25 24 520,00 27,9% 
     

1. 
ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA 

DZIAŁALNOŚĆ 
    234 628,00 56 160,00 122 488,00 24 520,00 52,2% 

  

a/ 
Program profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV).  
Urząd Gminy 

Włoszczowa 

2015-

2018 
234 628,00 56 160,00 122 488,00 24 520,00 52,2% 

Zadanie będzie realizowane w 

kolejnych latach. 

2. ROZDZIAŁ 90005   OCHRONA POWIETRZA 

ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 
    315 244,00 49 000,00 31 175,25 0,00 9,9%   

a/  
Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej 

dla Gminy Włoszczowa".  
Urząd Gminy 

Włoszczowa 

2015-

2019 
315 244,00 49 000,00 31 175,25 0,00 9,9% 

W bieżącym roku nie poniesiono 

wydatków. Zadanie będzie 

realizowane w następnych latach. 

INWESTYCJE  ŁĄCZNIE 43 023 196,13 17 114 058,41 17 855 372,22 15 025 207,62 3,97 
     

1. Pozostała działalność     420 533,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2,4% 
  

  

Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny 

w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot 

w Gminie Włoszczowa - Program Operacyjny 

Rybactwo i Morze 2014-2020, Europejski 

Fundusz Morski i Rybacki (w tym 110.000,00 zł 

wydatki niekwalifikowalne 2019r.).  

Urząd Gminy 

Włoszczowa 

2018-

2019 
420 533,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2,4% 

W 2018 roku zapłacono za projekt 

budowlany. 

1. 
RODZIAŁ 40001 DOSTARCZANIE 

CIEPŁA 
    7 803 938,00 238 620,00 361 283,40 50 953,40 4,6% 
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a/ 

Modernizacja sieci ciepłowniczej we 

Włoszczowie - (Fundusz Spójności - Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014 - 2020).   

Urząd Gminy 
Włoszczowa 

2014-

2018 
7 803 938,00 238 620,00 361 283,40 50 953,40 4,6% 

W 2018r. zapłacono za 

opracowanie wniosku o 

dofinansowanie oraz studium 

wykonalności, dokumentację do 

uzyskania decyzji środowiskowej, 

inwentaryzację geodezyjną oraz 

mapy. 

2. 
ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne 

powiatowe 
    556 393,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 

  

  

Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w 

miejscowości Konieczno - pomoc finansowa dla 

Powiatu Włoszczowskiego 

Urząd Gminy 

Włoszczowa 

2018-

2019 
556 393,00 0,00 0,00 0,00 - 

Zadanie będzie realizowane w 

kolejnych latach. 

3. 
ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE 

GMINNE 
    4 444 011,00 1 889 255,00 1 920 557,90 1 804 579,30 43,2% 

  

a/ 

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 

397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 

0+004,40 do km0+363 - realizowanego w 

ramach Programu rozwoju gminnej i 

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019 

Urząd Gminy 
Włoszczowa 

2016-

2019 
1 729 283,00 30 000,00 55 121,95 19 521,95 3,2% 

W 2018r. zapłacono 

odszkodowania za grunty przejęte 

z mocy prawa. 

b/ 

Budowa chodnika przy ul. Ks. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z 

wykupem gruntu 

Urząd Gminy 
Włoszczowa 

2017-

2018 
100 000,00 65 000,00 77 927,88 46 749,28 77,9% 

Zadanie zrealizowane.   

c/ 

Przebudowa drogi gminnej Nr 377017T ul. 

Kolejowej we Włoszczowie od km 0+011,5  do km 

0+769 - realizowanego w ramach Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019 

Urząd Gminy 

Włoszczowa 

2016-

2018 
1 836 555,00 1 794 255,00 1 780 608,07 1 738 308,07 97,0% 

Zadanie zrealizowane.   

d/ 

Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie 

(droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 

397049T  ul. Polna, droga nr 397064T ul. 

Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa) 

Urząd Gminy 
Włoszczowa 

2016-

2019 
778 173,00 0,00 6 900,00 0,00 0,9% 

W bieżącym roku nie poniesiono 

wydatków. Zadanie będzie 

realizowane w następnych latach. 

4. 
ROZDZIAŁ 80101  SZKOŁY 

PODSTAWOWE 
    150 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,0% 
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a/ 

Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły 

Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z 

modernizacją kotłowni. 

Urząd Gminy 
Włoszczowa 

2018-

2019 
150 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,0% 

W bieżącym roku nie poniesiono 

wydatków. Zadanie będzie 

realizowane w następnych latach. 

5. ROZDZIAŁ 80104  PRZEDSZKOLA     9 072 505,00 9 072 505,00 8 310 185,03 8 244 195,39 91,6% 
  

a/ 
Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem 

Integracyjnym we Włoszczowie. 
Urząd Gminy 

Włoszczowa 

2016-

2018 
9 072 505,00 9 072 505,00 8 310 185,03 8 244 195,39 91,6% 

Zrealizowano większość 

zaplanowanych wydatków. 

Zabezpieczono środki w ramach 

wydatków niewygasających. 

Zadanie zostanie zakończone w I 

kwartale 2019 roku. 

6. ROZDZIAŁ 85505  TWORZENIE I 

FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 
    1 331 495,00 1 331 495,00 1 327 578,66 1 327 578,66 99,7% 

  

a/ 
Budowa żłobka we Włoszczowie, ul. Różana 

("Maluch+" 2018) 
Urząd Gminy 

Włoszczowa 

2017-

2018 
1 331 495,00 1 331 495,00 1 327 578,66 1 327 578,66 99,7% 

Zrealizowano większość 

zaplanowanych wydatków. 

Zabezpieczono środki w ramach 

wydatków niewygasających. 

Zadanie zostanie zakończone w I 

kwartale 2019 roku. 

7. 

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA 

POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I 

KLIMATU 

    7 967 797,13 3 796 673,41 3 544 744,22 3 379 432,22 44,5% 
  

a/ 
Termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Włoszczowa 
Urząd Gminy 

Włoszczowa 

2016-

2018 
3 621 150,00 3 455 838,00 3 543 772,52 3 378 460,52 97,9% 

Wykonano termomodernizację, 

instalację fotowoltaiczną oraz 

oświetlenie LED w ZPO 1 oraz 

Szkole Podstawowej Nr 2 we 

Włoszczowie, Szkole 

Podstawowej w Czarncy, Szkole i 

Przedszkolu w Kurzelowie 

b/ 

Budowa mikroinstalacji odnawialnych żródeł 

energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa                                                                          

(w tym 220.255,41 zł - środki własne gminy, 

wydatki niekwalifikowalne).  

Urząd Gminy 

Włoszczowa 

2018-

2020 
4 346 647,13 340 835,41 971,70 971,70 0,0% 

Zapłacono za tablice informacyjne 

zadania. 

8. 
ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE 

ULICZNE 
    372 750,00 95 750,00 344 920,01 95 745,01 92,5% 
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a/ 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie 

Gminy 
Urząd Gminy 

Włoszczowa 

2014-

2019 
372 750,00 95 750,00 344 920,01 95 745,01 92,5% 

W ramach zadania wykonano I 

etap oświetlenia ulicznego w msc. 

Kuzki-Ewina, ustawiono latarnie 

na ul. Żeromskiego we 

Włoszczowie, zabudowano dwa 

stanowiska słupowe przy dr. 

Nieznanowice-Konieczno oraz 

zapłacono za dokumentację 

techniczną dobudowy oświetlenia 

ulicznego we Włoszczowie i Woli 

Wiśniowej 

9. 
ROZDZIAŁ90095 POZOSTAŁA 

DZIAŁALNOŚĆ 
    10 903 774,00 629 760,00 2 036 103,00 112 723,64 18,7% 

  

a/ 
Kompleksowa rewitalizacja centrum 

Włoszczowy 
Urząd Gminy 
Włoszczowa 

2014-

2020 
10 903 774,00 629 760,00 2 036 103,00 112 723,64 18,7% 

Zapłacono za dokumentacje 

projektowo-kosztorysowe oraz 

tablice informacyjne zadania. 
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24. WYKONANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE PODJĘTYCH W 2018 R. 

Tabela 38.Wykonanie uchwał podjętych w 2018 r. 

Uchwały Rady Miejskiej we Włoszczowie Opis wykonania 

Uchwała Nr XXXIII/292/18z dnia 22 lutego 2018r. w 

sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina 

Włoszczowa lub osoby fizyczne oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania  

Uchwała stanowi podstawę udzielania i rozliczania dotacji dla  placówek oświatowych oraz kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 

 

 

 

Uchwała Nr XXXIII/295/18 z dnia 22 lutego 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XIII/127/16 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Elektroniczna wersja deklaracji zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Włoszczowa oraz Platformie Usług Administracji Publicznej; 

 

Uchwała Nr XXXIII/296/18z dnia 22 lutego 2018 r. w 

sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

z terenu Gminy Włoszczowa na 2018 rok 

W ramach realizacji Programu zawarte zostały m.in. umowy z firmą „BAROS” Maciej Glijer, zajmującą 

się odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa i przekazywaniem ich do schroniska 

dla bezdomnych zwierząt w Suchedniowie oraz Gabinetem Weterynaryjnym REKSIO we Włoszczowie 

zapewniającym całodobową opiekę zwierzętom bezdomnym, w przypadku zdarzeń drogowych z ich 

udziałem. Pozostałe zadania realizowane na bieżąco zgodnie Programem. 

Uchwala Nr XXXIII/297/18 z dnia 22 lutego 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/274/17 z dnia 30 listopada 

2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi 

W oparciu o podjętą uchwałę w 2018 r. przeprowadzono i rozstrzygnięto trzy postępowania konkursowe, 

w wyniku których przyznano 17 dotacji dla 10 podmiotów, na łączną kwotę 323 798,72 zł. Z realizacji 

Programu sporządzono sprawozdanie, które zaakceptowała Rada Pożytku Publicznego na posiedzeniu w 

dniu 25 kwietnia 2019 r. 
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oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 

2018 rok  

 

 

 

Uchwała Nr XXXIII/298/18 z dnia 22 lutego 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXX/263/17 z dnia 10 listopada 

2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów we 

Włoszczowie oraz nadania jej statutu 

W dniu 15 marca 2018 r. ogłoszony został nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w wyniku 

którego wybrano 10 osobowy skład Rady. W 2018 roku odbyły się 3 posiedzenia Gminnej Rady 

Seniorów. 

Uchwała Nr XXXIII/299/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w 

sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Włoszczowskiego 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. na lata 

2018-2021 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 

w posiadaniu Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. na lata 2018-2021, 

stanowi podstawę do planowania wydatków modernizacyjno- inwestycyjnych i uwzględnianiu ich przy 

ustalaniu niezbędnych przychodów. Wartość niezbędnych przychodów stanowi podstawę do kalkulacji 

taryf.  

Uchwała Nr XXXIII/300/18z dnia 22 lutego 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa 2018 r. 

Uchwała Nr XXXIV/309/18 z dnia 30 marca 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r. 

 

Uchwała Nr XXXV/311/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r. 

 

Uchwała Nr XXXVI/321/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r. 

Uchwała Nr XXXVII/326/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmian w 

Zmiany w budżecie wprowadzone zostały do urządzeń księgowych. 
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budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r 

Uchwała Nr XXXVIII/339/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r. 

 

Uchwała Nr XXXIX/346/18 z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 

r.  

Uchwała Nr II/11/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.  

 

Uchwała Nr IV/26/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 

dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Włoszczowa na 2018 r.  

Uchwała Nr XXXIV/308/18 z dnia 30 marca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2018 – 2029, 

 

Uchwała Nr XXXV/310/18 z dnia 23 kwietnia 2018r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2018 – 2029  

 

Uchwała Nr XXXVI/320/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 25 maja 2018r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Włoszczowa na lata 2018 – 2029 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały do urządzeń księgowych. 
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Uchwała Nr XXXVII/325/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 28 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Włoszczowa na lata 2018-2029 

Uchwała Nr XXXVIII/338/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 7 września2018 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Włoszczowa na lata 2018 – 2029 

Uchwała Nr XXXIX/345/18 z dnia 30 października 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2018 – 2029.  

Uchwała Nr IV/25/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 

dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na 

lata 2018 – 2029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr IV/28/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 

dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2019 – 2029 

Uchwała stanowi podstawę do zaciągania zobowiązań  w zakresie zadań ujętych w wykazie 

przedsięwzięć wieloletnich. Zmiany w WPF wprowadzono do urządzeń księgowych oraz upoważniono 

dyrektorów jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań zapewniających ciągłość działania 

jednostki jak również zaciągania zobowiązań wieloletnich wynikających z załącznika nr 2 do uchwały, 

jakim jest „Wykaz przedsięwzięć” 

Uchwała Nr IV/29/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 

dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Włoszczowa na 2019 rok  

Zgodnie z art. 249 ustawy o finansach publicznych podległym jednostkom przekazano informację o 

ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, wysokości dotacji oraz wpłat do budżetu w 2019 roku 

przyjętych w uchwale budżetowej. Jednostki dostosowały plany finansowe do uchwały, która stanowi 

podstawę do zaciągania zobowiązań w 2019 roku. 
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Uchwała Nr XXXVI/322/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Raków 

W ramach pomocy finansowej pomiędzy Gminą Włoszczowa a Gminą Raków w dniu 30 maja 2018 

roku podpisano umowę dotacji na kwotę 5 tys. złotych z przeznaczeniem na „Wzniesienie pomnika 

Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce wraz z zagospodarowaniem otoczenia”. W dniu 6czerwca 

2018 r. przekazano na ten cel środki finansowe. 

Uchwała Nr XXXVII/327/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Włoszczowskiemu  

W ramach realizacji uchwały podpisano z Powiatem Włoszczowskim następujące umowy:  

- w dniu 12lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania zadania „Przebudowa skrzyżowania w miejscowości 

Wola Wiśniowa”. Środki finansowe na ten cel, w kwocie 13 tys. złotych przekazane zostały 24 grudnia 

2018 r. po zakończeniu realizacji zadania przez Powiat, 

 - w dniu31 lipca 2018 r. w sprawie dofinasowania zadania „Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ 

Włoszczowa”. Środki finansowe na ten cel w kwocie 28 tys. zł. przekazane zostały na rachunek Powiatu 

w dniu 3 sierpnia 2018 r.;  

Uchwała Nr IV/30/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 

dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu 

Z Powiatem Włoszczowskim zawarta została umowa na realizację zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 0227T w Koniecznie”. Środki finansowe w kwocie 556 393 zł przekazane zostaną w 2019 

r. po zgłoszeniu przez Powiat zakończenia realizacji zadania. 

Uchwała Nr XL/348/18 z dnia 9 listopada 2018 r. w 

sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów 

podatku rolnego na 2019 r.  

Uchwała  ta będzie miała zastosowanie  przy wymiarze  podatku rolnego od osób fizycznych  i osób 

prawnych  przy ustalaniu podatku rolnego w 2019r. Stawka podatku rolnego od gruntów gospodarstw 

rolnych  ustalona na podstawie uchwalonej stawki ceny żyta  wyniesie 125 zł od 1 ha przeliczeniowego a 

od pozostałych gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego 250 zł od 1 ha fizycznego. Podjęta ma 

zastosowanie od 1 stycznia 2019r. 

Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 

dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie niedochodzenia 

należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających 

Gminie Włoszczowa i jej jednostkom organizacyjnym 

Uchwałą  ustalone zostały  zasady prowadzenia windykacji należności cywilnoprawnych , których kwota 

nie przekracza 100 zł. Do kwoty 100 zł  nie prowadzi się windykacji. 

 

Uchwała Nr IV/27/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 

dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2018 

Dane wprowadzono do ewidencji księgowej w zakresie 2018 roku. Uchwała stanowi podstawę do 

wydatkowania środków w 2019 roku i zaliczenia ich do wykonania roku 2018.  
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Uchwała Nr XXXIV/301/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 30 marca 2018r. w sprawie podziału 

Gminy Włoszczowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym  

Uchwała Nr XXXIV/302/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 30 marca 2018r. w sprawie podziału 

Gminy Włoszczowa na 11 stałych obwodów do 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

Uchwała Nr XXXVIII/335/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 7 września 2018 w sprawie 

utworzenia odrębnych obwodów głosowania 

Z uwzględnieniem dokonanego podziału i w określonych obwodach przeprowadzone zostały wybory 

samorządowe 21 października 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XXXIV/303/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz 

użytkownika wieczystego tej nieruchomości 

 

Uchwała Nr XXXIV/304/18 w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Włoszczowa w trybie bezprzetargowym, na poprawienie 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 

 

Uchwała Nr XXXIV/306/18 w sprawie wyrażenia zgody 

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy 

ul. Młynarskiej 1 we Włoszczowie oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr 1739/ 

 Dokonano czynności prawnych związanych z realizacją uchwał. 
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Uchwała Nr XXXIV/305/18 w sprawie przyjęcia 

„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Włoszczowa 2017-2032 

Uchwała stanowi podstawę dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów 

zawierających azbest. 

Uchwala Nr XXXIV/307/18z dnia 30 marca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/282/17 z dnia 22 grudnia 

2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2018 rok 

Podjęcie uchwały pozwoliło na wprowadzenie do budżetu dodatkowych środków finansowych na 

realizację programu. W dniu 03.04.2018 podpisano z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Włoszczowie 

porozumie w sprawie realizacji zadania pn. „Z profilaktyką za pan brat – wsparcie i profilaktyka dzieci w 

Gminie Włoszczowa”. W okresie od 3 kwietnia do 31 grudnia 2018 r. z zajęć świetlicowych 

realizowanych w ramach zawartych porozumień skorzystało 19 osób 

Uchwała Nr XXXVII/330/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Włoszczowa 

W oparciu o podjętą uchwałę w roku 2018 wydano 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 3zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży; 

 

Uchwała Nr XXXVII/331/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia 

zasad usytuowania na terenie Gminy Włoszczowa miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

W oparciu o podjęta uchwałę zaopiniowano zgodnie z przyjętymi w uchwale zasadami usytuowania, 

lokalizację 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Gminy 

Włoszczowa. 

Uchwała Nr XXXVII/329/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie zabytków 

ruchomych wpisanych do rejestru zabytków 

W dniu 4 lipca 2018 r. Gmina Włoszczowa podpisała z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia 

NMP we Włoszczowie umowę dotacji na dofinansowanie kwotą 10.000 złotych prac konserwatorskich 

trzech obrazów olejnych znajdujących się w kościele. Prace konserwatorskie z tym wykonano w 

terminie. Dotacja została prawidłowo rozliczona. 

Uchwała Nr XXXVI/315/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

Uchwała stanowi podstawę do tworzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, a także w bieżącej 

pracy placówek oświatowych w przypadkach ustalania wymiarów czasu pracy nauczycieli oraz przy 

dokonywaniu zamian w przydziałach godzin czasu pracy na poszczególnych stanowiskach; 
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niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych 

Uchwała Nr XXXVI/316/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 25 maja 2018r. w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie w publicznych 

przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych z 

wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 

Określona w uchwale stawka za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 

bezpłatną, 5-godzinną opiekę, wychowanie i nauczanie, pobierana była w roku 2018 od rodziców dzieci 

poniżej 6 roku życia. 

 

Uchwała Nr XXXVIII/333/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 7 września 2018 w sprawie 

utworzenia Samorządowego Żłobka we Włoszczowie oraz 

nadania statutu 

W dniu 27.11.2018 r. Żłobek został wpisany do Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na 

terenie Gminy Włoszczowa, w  grudniu 2018 r. rozpoczęła się procedura rekrutacji dzieci do Żłobka.  

Uchwała Nr XXXIX/341/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za zapewnienie opieki w 

Samorządowym Żłobku we Włoszczowie oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

Uchwała stanowi podstawę ustalania opłat za opiekę i wyżywienie dzieci przyjętych do żłobka. 

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/334/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 7 września 2018 w sprawie zmiany 

uchwały Nr XX/158/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 

dnia 27 września 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki 

budżetowej: Zespołu Obsługi Ekonomiczno-

Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie i 

utworzenia jednostki budżetowej: Samorządowe Centrum 

Oświaty we Włoszczowie oraz nadania statutu 

Niniejszą uchwałą do jednostek obsługiwanych przez Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie 

włączono Samorządowy Żłobek we Włoszczowie. Z obsługą Samorządowego Żłobka wiązało się w 

szczególności: przygotowywanie dokumentacji dla zatrudnianych pracowników, nabór na stanowisko 

dyrektora Żłobka, przygotowywanie pozostałej dokumentacji oraz sprawozdań finansowych i innych 

wymaganych odrębnymi przepisami. 
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Samorządowemu Centrum Oświaty we Włoszczowie 

Uchwała Nr XXXIX/340/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca 

uchwałę Nr XXII/175/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie 

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Kompleksowego planu rozwoju edukacji w Gminie 

Włoszczowa na lata 2016-2021 

Uchwałą dokonano uzupełnienia pierwotnej wersji planu rozwoju edukacji w Gminie Włoszczowa o 

dodatkowe działania, które nie zostały przewidziane w uchwale pierwotnej. Treść planu 

wykorzystywana została do przygotowywania wniosków aplikacyjnych o pozyskanie zewnętrznych 

środków finansowych; 

 

Uchwała Nr XXXVI/317/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zawarcia 

porozumienia w zakresie kierowania mieszkańców Gminy 

Secemin do Środowiskowego Domu Samopomocy 

we Włoszczowie 

W dniu 1 czerwca 2018 r. zawarte zostało z Gminą Secemin Porozumienie Międzygminne Nr 1/2018 w 

sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu 

Samopomocy we Włoszczowie uczestników z terenu Gminy Secemin. W roku 2018 r. do 

Środowiskowego Domu Samopomocy przyjęty został jeden mieszkaniec Gminy Secemin, który 

uczestniczył w  organizowanych przez placówkę zajęciach. 

Uchwała Nr XXXVI/314/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zamiaru 

połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu 

Kultury we Włoszczowie i Domu Kultury w Kurzelowie 

Uruchomiona została procedura związana z połączeniem Domu Kultury we Włoszczowie i Domu 

Kultury w Kurzelowie. 

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/336/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 7 września 2018r. w sprawie 

połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu 

Kultury we Włoszczowie i Domu Kultury w Kurzelowie w 

jedną jednostkę o nazwie Dom Kultury we Włoszczowie 

oraz nadania jej statutu 

Z  dniem 1 października 2018 r. dokonano połączenia instytucji kultury: Domu Kultury we Włoszczowie 

i Domu Kultury w Kurzelowie. Dokonano stosownych zmian w Rejestrze instytucji kultury. 

 

Uchwała Nr XXXVIII/337/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie statutu 

Gminy Włoszczowa 

Statut jest zbiorem przepisów dotyczących organizacji, zakresu i sposobu działania Gminy Włoszczowa. 

Uchwała Nr IV/16/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 

dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian osobowych w 

przedstawicielstwie Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej 

Powołano nowych przedstawicieli Gminy Włoszczowa do Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej w 

związku z upływem kadencji 2014 – 2018.  
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Uchwała Nr IV/17/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 

dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej 

Uchwała stanowi podstawę występowania grupy mieszkańców Gminy Włoszczowa z obywatelską 

inicjatywą uchwałodawczą. 

Uchwała Nr IV/18/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 

dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Gminy Włoszczowa 

Uchwała jest aktem prawa miejscowego, na jej podstawie przeprowadzane są konsultacje społeczne. 

 

Uchwała Nr IV/20/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 

dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/25/15 

Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 lutego 2015 

roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy 

Włoszczowa do składu Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie 

na kadencję 2015-2018 

Wybrano nowego przedstawiciela Gminy Włoszczowa do Rady Społecznej ZOZ. 

 

Uchwała Nr IV/21/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 

dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru kandydata Rady 

Miejskiej we Włoszczowie na członka Rady Programowej 

działającej przy Domu Kultury we Włoszczowie na 

kadencję 2019-2021 

Wyznaczony został kandydat do Rady Programowej działającej przy Domu Kultury we Włoszczowie na 

kadencję 2019-2021 

 

Uchwała Nr XXXVI/318/18 18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 25 maja 2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu 

kąpielowego w 2018 roku 

Uchwałę przekazano Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji jako organizatorowi miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli celem odpowiedniego przygotowania miejsc do kąpieli celem realizacji. 

 

 

Nr XXXV/312/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na 

pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 

jednoosobowej spółki Gminy Włoszczowa – 

W dniu 10 maja 2018 r. zgodnie z wnioskiem WZWiK na podwyższenie kapitału zakładowego spółki 

przelano kwotę 1 mln złotych. Przekazane środki przeznaczone zostaną na dalszą rozbudowę oraz 

modernizację infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Włoszczowa.  
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Włoszczowski Zakład Wodociągowi Kanalizacji Sp. z o.o.  

Uchwała Nr XXXVII/332/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Włoszczowa w celu przekazania 

do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Uchwała Nr XL/347/18 z dnia 9 listopada 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/332/18 Rady Miejskiej 

we Włoszczowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włoszczowa w 

celu przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu 

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152) przedmiotowa Uchwała w dniu 13 listopada 2018r. 

przesłana została do zaopiniowania przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie jako 

organ regulacyjny, o czym jednocześnie powiadomiony został  Włoszczowski Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o.o.  W dniu 26 listopada 2018 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło zawiadomienie 

o zakończeniu postępowania przez organ regulacyjny, który po upływie 3 dni od zawiadomienia wydaje  

stosowne postanowienie. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/332/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczenia wody i 

odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Włoszczowa w celu  przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu było koniecznością z powodu wezwania do uzupełnienia braków w 

przedłożonym organowi regulacyjnemu projekcie Regulaminu. Z uwagi na szczegółowość 

wprowadzonych zmian, nadano nowe brzmienie projektowi Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włoszczowa. Niniejszy regulamin został pozytywnie 

zaopiniowany przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem  

Nr WA.RET.070.2.139.5.2018. 

Uchwała Nr IV/24/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 

dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Włoszczowa 

 

 

Uchwała w dniu 2 stycznia 2019 r. przekazana została do Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o. o. celem uwzględniania jej postanowień w działalności spółki. Uchwała 

opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 

2019 r. pod poz. 48. Zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152 i poz. 1629) Rada gminy uchwala 

pozytywnie zaopiniowany przez organ regulacyjny regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. Niniejszy regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez organ regulacyjny Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

postanowieniem Nr WA.RET.070.2.139.5.2018. 

Uchwała Nr XXXVI/319/18 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę 

Nr XXXV/313/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 

23 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji 

W oparciu o podjętą uchwałę udzielane są dotacje. W dniu 20 czerwca br. wyłoniony został podmiot, 

który zajął się usuwaniem z terenu Gminy Włoszczowa wyrobów azbestowych. Z dotacji celowych w 

2018 r.  skorzystało 29 osób fizycznych i jedna wspólnota mieszkaniowa. 
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celowej na zadania z zakresu usuwania wyrobów 

azbestowych z terenu Gminy Włoszczowa 

 

 

Uchwała Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej we 

Włoszczowie z dnia 30 października 2018 roku w sprawie 

powierzenia Spółce pod firmą: Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 

Włoszczowie zadania własnego Gminy w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody 

na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej 

dla realizacji projektu pn.: „Hala rozładunku i 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z 

wytwarzaniem paliwa alternatywnego” na terenie 

Składowiska Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we 

Włoszczowie” dofinansowanego ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

2014-2020, Oś priorytetowa „Dziedzictwo naturalne i 

kulturowe”, Działanie 4.2 „Gospodarka odpadami”  

 

Realizując uchwałę w dniu 19 listopada 2018 r. zawarto umowę wykonawczą pomiędzy Gminą 

Włoszczowa, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Włoszczowie 

niezbędną do realizacji przez Spółkę projektu pn.”Hala rozładunku i przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego na terenie Składowiska Odpadów 

Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie”. 

 

 

Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 

dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia 

przedstawicieli Rady Miejskiej we Włoszczowie kadencji 

2018-2023 do Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

Wyznaczeni przedstawiciele Rady Miejskiej we Włoszczowie Zarządzeniem Nr 0050.80.2018 

Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4grudnia 2018 r. powołani zostali w skład Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego we Włoszczowie kadencji 2018-2023; 

Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 

dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 

XII/110/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej 

Uchwała w realizacji. Od stycznia 2019 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

naliczona jest z uwzględnieniem stawki określonej uchwałą. Po podjęciu uchwały mieszkańców Gminy 

Włoszczowa otrzymali pisemną informację o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 
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opłaty  

Uchwała Nr IV/22/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 

dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości gruntowych, położonych we Włoszczowie 

Pismem z dnia 25 stycznia 2019 r. zlecono rzeczoznawcy majątkowemu w terminie do dnia 9 lutego 

2019 r. oszacowanie wartości nieruchomości objętych uchwałą. Po przedłożeniu operatów 

szacunkowych uruchomiona zostanie procedura sprzedaży. 
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