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1. WSTĘP 

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

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

Kazimierza Wielka za 2018 rok. 

 

2. INFORMACJE  OGÓLNE 

 

Kazimierza Wielka to gmina miejsko-wiejska leżąca w południowej części 

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

Nidziańskiej.  

 
 

Ryc. 1.  Położenie miasta Kazimierza Wielka na mapie Polski 

 

Gmina Kazimierza Wielka wchodzi w obręb powiatu kazimierskiego. Obszar gminy 

podzielony jest na 42 sołectwa oraz miasto Kazimierza Wielka. Ogólna powierzchnia gminy 

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

Kazimierza Wielka. 

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

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

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

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

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

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

Wymysłów, Zagórzyce, Zięblice, Zysławice. 

Gmina Kazimierza Wielka jest najbardziej wysuniętą gminą na południe 

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

Opatowiec z województwa świętokrzyskiego oraz z gminami Pałecznica, Proszowice, 

Koszyce z woj. małopolskiego. 
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Ryc. 2. Położenie powiatu kazimierskiego na mapie województwa świętokrzyskiego 

 

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

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

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2018-2030 

zgodnie z uchwałą Nr LVIII/407/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 

grudnia 2017 roku zaplanowano dla 2018 roku dochody w kwocie 56 633 712 zł, a wydatki 

58 973 712 zł. 

Planowany wówczas deficyt budżetu gminy zakładał wielkość planowaną na poziomie 

– 2 340 000 zł. Pokrycie deficytu zakładano  z kredytu 2 000 000 zł i  z wolnych środków w 

kwocie 340 000 zł. Przychody zakładano na poziomie 3 110 000 zł i rozchody 770 000 zł. 

Stan zadłużenia gminy planowano w  kwocie 21 821 920 zł.  Zgodnie z tymi założeniami 

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

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

wynosił 6,44 % przy planowanej łącznej kwocie spłaty zobowiązań na poziomie 2,42 %. 

Wskaźnik jednoroczny tj. dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu wynosił 5,19 %. 

Prognoza spłat rat kapitałowych pozostałego zadłużenia mieściła się w granicach określonych 

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

okresy od 2018 do 2030 roku zgodnie z umowami kredytowymi. Przedsięwzięcia w ramach 

WPF dotyczyły zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2018 i zakładały 

plany realizacji tych zadań na przestrzeni trzech kolejnych lat. 

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

potrzebę realizacji różnych zadań inwestycyjnych następowały zmiany w wielkościach 

planowanych dochodów i planowanych wydatków. Zmiana dotyczyła także planowanego 

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

finansowych na pokrycie wkładu własnego do realizowanych inwestycji spowodował wzrost 

planowanego deficytu o kwotę 1 000 000 zł. Uchwała Nr LXVII/488/2018 Rady Miejskiej w 

Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2018 rok i jednocześnie zmiana dot. Uchwały Nr LXVII/489/2018 Rady Miejskiej w 

Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2018-2030  dały możliwość wprowadzenia 

w/w zmian w budżecie 2018 roku.  

Zmiana deficytu gminy o 1 000 000 zł dotyczyła następujących zadań inwestycyjnych 

objętych okresem realizacji w trakcie 2018 roku: 

1) Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Chruszczyna Wielka, Lekszyce, 

Lekszyce -Dalechowice, Kazimierza Mała w ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych, kwota zabezpieczenia środków wkładu własnego z planowanego kredytu -  

365 000 zł, 

2) Przebudowa dróg gminnych (wkład własny) – kwota zabezpieczenia z planowanego 

kredytu – 305 000 zł, 

3)Budowa Otwartych Stref Aktywności tzw. OSA przy SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej 

– zabezpieczenie wkładu własnego z planowanego kredytu- 30 000 zł, 
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4) Adaptacja budynku z utworzeniem trzech mieszkań chronionych w Gorzkowie – 

kwota zabezpieczenia wkładu własnego z planowanego kredytu – 150 000 zł, 

5) Budowa sieci wodociągowej Cło-Wymysłów – zabezpieczenie wkładu własnego z 

planowanego kredytu – 150 000 zł. 

W efekcie zmian wprowadzonych w trakcie roku planowany deficyt  budżetu gminy 

Kazimierza Wielka w kwocie – 3 340 000 zł miał znaleźć pokrycie w następujących 

pozycjach: 3 000 000  zł z kredytu i 340 000 zł z wolnych środków.  

Planowane przychody na 2018 rok zostały zmienione do poziomu 4 090 000 zł z podziałem 

na nowo zaciągnięte kredyty 3 000 000  zł i wolne środki plan  1 090 000 zł. Planowane 

rozchody ustalono na poziomie 750 000 zł. Planowany stan zadłużenia na 31.12.2018 roku  

zakładał poziom 21 821 920 zł. Takie założenia budżetowe w zakresie przychodów, 

rozchodów i długu utrzymały się do końca 2018 roku w załącznikach do uchwały budżetowej 

na 2018 i załączniku do WPF-u. 

Po analizie budżetu Gminy Kazimierza Wielka za 2018 rok ustalono: 

Plan dochodów -  64 151 406,53 zł  a wykonanie 60 410 549,25 zł (tj. 94,17 % ) w tym: 

Plan dochodów bieżących – 57 976 371,33 zł  a wykonanie  56 686 864,70  (tj. 97,78 %) 

Plan dochodów majątkowych – 6 175 035,20 zł  a wykonanie  3 723 684,55 (tj. 60,30 %) 

Plan wydatków- 67 491 406,53 zł a wykonanie 61 051 431,79  (tj. 90,46 %) 

Plan wydatków bieżących – 55 558 091,07 zł  a wykonanie 52 931 808,86 zł tj. (95,27%) 

Plan wydatków majątkowych – 11 933 315,46 a wykonanie 8 119 622,93 zł (tj. 68,04 %) 

Planowany deficyt – 3 340 000 zł a wykonany deficyt gminy za 2018 rok wyniósł  - 

640 882,54 zł   (tj. 19,19 % ) 

Zrealizowano przychody:  zaciągnięto i uruchomiono kredyt w kwocie 3 000 000 zł 

zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w PKO BP S.A. Oddział w 

Kielcach. Okres jego spłaty dotyczy lat 2019-2030. Oprocentowanie kredytu na poziomie 

najniższym w stosunku do dotychczas zawartych umów kredytowych tj. 2,42% na dzień 

zawarcia umowy. Harmonogram spłat rat w poszczególnych latach kredytowania mieścił się 

we wskaźnikach określonych zapisami w WPF na lata 2018-2030 i oczywiście uzyskał 

pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.  

Planowane rozchody w kwocie 750 000 zł zostały wykonane w tej samej wysokości i 

dotyczyły spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.  

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2018 roku wykonano na poziomie zakładanym tj. 

21 821 920 zł co stanowi 36,12% do dochodów wykonanych. 

Analizując wskaźniki z WPF na lata 2018-2030 przy uwzględnieniu faktycznego 

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

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

publicznych ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech po przednich lat został 

wyliczony na poziomie 7,47 %. przy faktycznym wykonaniu kwoty spłaty zobowiązań dla 

2018 roku na poziomie 2,08 %. Czyli Gmina Kazimierza Wielka realizowała spłaty zgodnie z 

harmonogramami  umów wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i mieściła się w 

założeniach ustawowych. Wskaźnik tzw. jednoroczny ustalono na poziomie 6,93 %. 
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Z danych WPF dla 2018 roku wynika, że dochody budżetu za 2018 rok w kwocie 

60 410 549,25 zł pochodziły z dochodów bieżących 56 686 864,70 zł i dochodów 

majątkowych 3 723 684,55 zł. 

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

7 355 925 zł, dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 204 839,55 zł, 

podatki i opłaty 8 930 870,64 zł, subwencje ogólne 19 820 534 zł, środki z dotacji i innych 

wpływów na cele bieżące 10 101 001,93 zł. 

Dochody bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem 

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

poziom wykonania 99 640 zł i dotyczyły realizacji programu ”Nowy wymiar życia”. 

Dochody majątkowe dotyczyły: dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 

429 897,36 zł i środków z dotacji i innych przeznaczonych na inwestycje 3 281 163,19 zł.  

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

których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosiły 1 300 513,13 

zł. 

Wydatki za 2018 rok wyniosły 61 051 431,79 zł z tego: wydatki bieżące 

52 931 808,86 zł i wydatki majątkowe 8 119 622,93 zł.  Wśród wydatków majątkowych 

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

finansach publicznych. 

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

za 2018 osiągnęły poziom 7 071 907,93 zł natomiast wydatki majątkowe w formie dotacji 

581 215 zł.  

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

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 76 964,12 zł. 

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

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 1 846 056,73 

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

finansach publicznych powinna się bilansować. W przypadku Gminy Kazimierzy Wielkiej 

różnica ta stanowi nadwyżkę w kwocie 3 755 055,84 zł, która niewątpliwie pozytywnie 

wpłynęła na budżet stanowiąc zaplecze finansowe do pokrycia wyższych wydatków 

majątkowych niż dochodów majątkowych. Gdyby nie było nadwyżki między dochodami 

bieżącymi a wydatkami na pewno realizacja budżetu gminy spowodowałaby wykonanie 

deficytu na wyższym poziomie niż obecny. 

 

Realizacja przedsięwzięć i inwestycji 

W 2018 roku Gmina Kazimierza Wielka planowała wydatki na realizację przedsięwzięć 

wieloletnich: 

 W ramach wydatków majątkowych: 

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

Planowana wartość całego zadania  1 545 000,00 zł. Plan wydatków w 2018 roku – 

500 000,00 zł. Poniesiono wydatki  499 233,31 zł Zadanie zrealizowane w 2018 roku. 
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2. „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka”  

Planowana wartość całego zadania 3 170 000,00 zł. Plan wydatków w 2018 roku – 20 

000,00 zł. Wydatki wykonane 0,00 zł. Dalsze etapy tej inwestycji realizowane będą w 

latach następnych. 

3. „Połączenie wodociągu Nida 2000 z wodociągiem Płużki”  

Planowana wartość całego zadania 736 000,00 zł. Plan wydatków w 2018 roku – 45 

000,00 zł. Wydatki wykonane 44 999,99 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2019 roku, 

po uzyskaniu dofinansowania. 

4. „ Budowa zatoki postojowej na ulicy Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej”  

Planowana wartość zadania 80 000,00 zł. Plan wydatków w 2018 roku – 30 000,00 zł. 

Wydatki wykonane  28 460,43 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku.   

5. „Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę deptaka spacerowego 

w Kazimierzy Wielkiej”  

Planowana wartość zadania 87 000,00 zł.  Plan wydatków w 2018 roku –              85 

000,00 zł. Wykonanie 83 100,93 zł. Zadanie zakończone w 2018 roku. Wartość 

dofinansowania z środków europejskich 38 152,00 zł nie wpłynęła w 2018 roku a 

wpłynie w 2019 roku.  

6. „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania 

turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i 

Powiatu Buskiego”.  

Planowana wartość zadania 5 600 000,00 zł. Plan wydatków w 2018 roku                                

40 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł Zadanie będzie realizowane w latach następnych po 

uzyskaniu dofinansowania z zewnątrz razem z Powiatem Kazimierskim. Przewidywany 

okres realizacji do 2021 roku. 

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

odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w 

Kazimierzy Wielkiej”.  

Planowana wartość zadania 1 000 000,00 zł. Plan wydatków w 2018 roku                                

51 462,00 zł. Wykonanie 0,00 Zadanie będzie realizowane w latach następnych po 

uzyskaniu dofinansowania ze środków europejskich. Inwestycja będzie realizowane 

wspólnie z Powiatem Kazimierskim do 2020 roku. 

8. „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka”  

Całkowita wartość zadania 4 000 000,00 zł. Plan wydatków 2018 r. – 600 000,00 zł. 

Wydatki  wykonano w wysokości 284 946,60 zł. Pozostałe zadania w ramach tej 

inwestycji realizowane będą w latach następnych do 2020 roku. 

9. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMIG, KOK, SSP Nr 3, 

Budynek byłego przedszkola)”.  

Planowana wartość całego zadania 1 020 000,00 zł. Plan wydatków w 2018 roku 40 

000,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie  19 535,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 

latach następnych do 2020 roku po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych. 
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10. „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno – sportowej na terenie gminy  

Kazimierza Wielka”  

Wartość zadania 1 224 920,00 zł. Plan wydatków 2018 r. – 1 200 000,00 zł.  

Wydatkowano kwotę 1 119 245,25 zł. Zadanie zrealizowane ze środków unijnych. 

11. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+”  

Wartość zadania 330 000,00 zł. Plan wydatków w 2018 roku 40 000,00 zł. Wydatki 

poniesione 35 295,72 zł. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku. 

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

Wartość zadania 2 515 000,00 zł. Plan wydatków w 2018 roku 50 000,00 zł. Wydatki 

poniesione 0,00 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2019 roku. 

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

Wielka i Bejsce” Planowane wydatki ogółem 2 833 211,00 zł. Dla roku 2018 kwota 

2 778 211,00 zł. Wydatki poniesione w kwocie 8 575,00 zł.  Zadanie będzie realizowane 

z gminą Bejsce w 2019 roku z uwagi na brak dostatecznej ilości beneficjentów projektu 

do realizacji tego zadania. Gminy będą pozyskiwać kolejne osoby zainteresowane 

budową.  

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

Ogółem planowane wydatki 5 647 000,00 zł. Plan wydatków w 2018 roku 2 000,00 zł. 

Wydatki poniesione 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach następnych do 2020 

roku. 

15. „Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie”  

Wartość zadania 200 000,00 zł. Plan wydatków w 2018 roku 160 000,00 zł. 

Wydatkowano 158 000,00 zł ( w tym fundusz sołecki 9 848 ,84 zł). 

 Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych z uwagi na fakt finansowania 

wyłącznie ze środków własnych. 

16. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sieradzicach”  

Wartość zadania 325 000,00 zł. Plan wydatków w 2018 roku 170 000,00 zł. 

Wydatkowano  159 778,41 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych, 

podobnie jak zadanie powyżej. 

17. „Przebudowa świetlicy w Wojsławicach”  

Wartość zadania 700 000,00 zł. Plan wydatków w 2018 roku 20 000,00 zł. Wydatkowano 

0,00 zł.  Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na fakt, że wniosek o nie uzyskał 

dofinansowania. Przesunięto zadanie na lata następne. 

18. „Wzrost estetyki i funkcjonalności infrastruktury publicznej – zagospodarowanie 

terenu wokół świetlicy wiejskiej w Donosach”  

Wartość zadania 92 748,00 zł. Plan wydatków w 2018 roku  - 89 748,00 zł. Wydatki 

poniesiono w kwocie 89 747,01 zł Inwestycja zakończona w 2018 roku.  
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4. FINANSE GMINY 

Budżet gminy na 2018 rok zakładał dochody w kwocie 64 151 406,53 zł oraz wydatki  

w kwocie 67 491 406,53 zł. Planowany deficyt zakładano w kwocie – 3 340 000,00 zł.   

 

Dochody  

 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 3 837,78 zł, natomiast wydatki w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 3 878,50 zł.  

 

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2018 roku wyniosło 60 410 549,25 zł tj. 94,17% 

planu, w tym dochody majątkowe plan 6 175 035,20 zł, wykonanie 3 723 684,55 zł. Dochody 

te uzyskano z następujących źródeł: 

 

l.p. Źródła dochodów Plan [zł] Wykonanie [zł] 

1 2 3 4 

1 Dochody własne 18 872 303,30  18 187 843,36 

2 Dotacje celowe 21 802 481,23 21 101 658,76 

3 Subwencje 19 820 534,00 19 820 534,00 

4 Środki na dofinansowanie zadań 

własnych pozyskane z innych źródeł 3 656 088,00 1 300 513,13 

 

Struktura osiągniętych dochodów za 2018 rok przedstawia się następująco: dochody 

własne 30,11%, dotacje celowe 34,93 %, subwencje 32,81 %, środki na dofinansowanie 

zadań własnych pozyskane z innych źródeł 2,15 %  . 

 

Oceniając realizację dochodów budżetu gminy za 2018 rok należy stwierdzić, że jest 

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

zrealizowano na poziomie        94,17 % tym: 

 Dochody własne     96,37 %, 

 Dotacje celowe        96,79 %, 

 Subwencje                     100,00 %, 

 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł  35,57 %  

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

realizację inwestycji i środki pozyskane z innych źródeł, gdzie nie wszystkie zostały 

zrefundowane gminie w 2018 roku. 

 

Wskaźnik realizacji dochodów własnych przewyższający 100% planu uzyskano 

w pozycjach: 

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 106,35 % - dochody wykonane przewyższają 

dochody planowane o kwotę 439 526,00 zł, 
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2. Podatek dochodowy od osób prawnych 102,42 % - dochody wykonane przewyższają 

dochody planowane o kwotę 4 839,55 zł, 

3. Podatek od nieruchomości 100,54 % - dochody wykonane przewyższają dochody 

planowane o kwotę 21 823,47 zł, 

4. Podatek rolny 101,10 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o 

kwotę 23 410,46 zł, 

5. Podatek od środków transportowych 100,29% - dochody wykonane przewyższają 

dochody planowane o kwotę 781,18 zł, 

6. Podatek od działalności gospodarczej , opłacany w formie karty podatkowej 107,49 % 

- dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 425,24 zł. 

7. Podatek od spadków i darowizn 101,26 % - dochody wykonane przewyższają dochody 

planowane o kwotę 655,37 zł. 

8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 106,10 % - dochody wykonane 

przewyższają dochody planowane o kwotę 21 583,94 zł. 

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

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 103,19 % - dochody wykonane przewyższają dochody 

planowane o kwotę 18 842,92 zł, 

10. Wpływy z pozostałych odsetek 101,45 % - dochody wykonane przewyższają dochody 

planowane o kwotę 688,25 zł, 

11. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej 110,31 % - 

dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 500,00 zł, 

12. Wpływy z różnych dochodów 101,56% - dochody wykonane przewyższają dochody 

planowane o kwotę 1 555,56 zł, 

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

zadań zleconych ustawami 108,59 % - dochody wykonane przewyższają dochody 

planowane o kwotę 2 413,26 zł. 

14. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 

106,55 dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 523,74 zł. 

 

Najniższe wskaźniki  dochodów własnych wykonane do założonego planu występują 

w pozycjach:  

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 96,74 %. Plan 

wynosił 300 000,00 zł, wpływy 290 229,40 zł. Różnica – 9 770,60 zł  

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

ustaw – 94,54 %. Plan wynosił 1 346 080,00 zł, wpływy 1 272 632,72 zł. Różnica – 

73 447,28 zł  

3. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 88,43 %. Plan 

wynosił 25 000,00 zł, wpływy 22 108,00 zł. Różnica – 2 892,00 zł  
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4. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z 

zakresu wychowania przedszkolnego – 95,65 %. Plan wynosił 120 000,00 zł, 

wpływy 114 774,00 zł. Różnica – 5 226,00 zł  

5. Wpływy z różnych opłat – 92,35 %. Plan wynosił 70 060,00 zł, wpływy 64 699,96 

zł. Różnica – 5 360,04 zł. 

6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności - 63,12 %. Plan wynosił 20 000,00 zł , 

wpływy 12 624,00 zł. Różnica – 7 376,00 zł. 

7. „Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości” – 97,51 %. Plan wynosił 440 000,00 zł, wpływy 

429 047,36 zł. Różnica – 10 952,64 zł. 

8. „Wpływy z usług” – 26,98 %. Plan wynosił 1 495 711,00 zł , wpływy 403 543,53 zł. 

Różnica – 1 092 167,47 zł 

9. „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” – 39,64%. Plan wynosił 30 500,00 

zł, wpływy 12 089,68 zł.  Różnica – 18 410,32 zł. 

 

W ramach dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano dochody w wysokości 429 047,36 zł. 

Dochody te pochodziły ze sprzedaży 8 działek w sołectwie Odonów na łączną kwotę 

387 370,00 zł, 1 działki w sołectwie Gabułtów na kwotę 13 915,00 zł . Pozostałe dochody w 

tym paragrafie pochodzą z wykupu lokali w kwocie 27 762,36 zł. 

 

W 2018 roku za pobór podatków wypłacono inkasentom (sołtysom) prowizję  w kwocie 

48.022,00 (brutto)z zainkasowanej kwoty 673.787,94 zł z  tytułu podatków rolnego, leśnego, 

nieruchomości  przyjmowanych od mieszkańców Gminy Kazimierza Wielka lub 

posiadających nieruchomości na terenie Gminy Kazimierza Wielka  

- I rata 2018 podatków:  zainkasowana kwota  252.350,34 zł  - prowizja brutto 17.817,00 zł, 

- II rata 2018 podatków:  zainkasowana kwota  128.592,00 zł - prowizja brutto  9.237,00 zł, 

- III rata 2018 podatków:  zainkasowana kwota  156.415,60 zł - prowizja brutto 11.186,00 zł, 

- IV rata 2018 podatków:  zainkasowana kwota  136.430,00 zł -prowizja brutto  9.782,00 zł 

 

W 2018 roku wystawiono 603 upomnienia oraz skierowano na drogę egzekucji 

administracyjnej 362 tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w podatkach lokalnych w tym:  

 316 tytuły wykonawcze dla osób fizycznych na kwotę 180 818,00 zł, 

  46 tytułów wykonawczych dla osób prawnych na kwotę 3 411 887,00 zł. 

 

Utrata dochodów następuje również na skutek umorzeń zaległości podatkowych, 

rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności. W 2018 roku umorzono na prośbę 

podatników 6 316,00 zł podatku od nieruchomości, 6 349,60 zł podatku rolnego, 2,00 zł 

podatku leśnego. Ogółem 12 667,60 zł. 
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Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2018 roku na podstawie ustawy -

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

obowiązku pobrania, ograniczenie poboru kwota 71 620,60 zł dotyczy podatku od 

nieruchomości. 

 

Skutki obniżenia górnych stawek  podatków za 2018 rok wynoszą ogółem 1 975 174,57 

zł w tym: 

 podatek od nieruchomości 1 780 667,26 zł, 

 podatek rolny 20 242,24 zł, 

 podatek od środków transportowych 174 265,07 zł. 

 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej: 

 podatek od nieruchomości 374 031,68 zł ( w tym między innymi: zwolnienie 

budynków mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem gospodarstwa 

rolnego). 

 

Wydatki  

 

Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2018 roku wyniosło 61 051 431,79 zł tj. 90,46 % w 

stosunku do planu.  

 

Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na poziomie 11 933 315,46 zł, 

a wykonano w wysokości  8 119 622,93 zł.  W 2018 roku zrealizowano fundusz sołecki na 

kwotę 549 429 60 zł.  

 

 

Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wg 

stanu na 31.12.2018 r. 

Dział 
Plan 

[ zł ] 

Wydatki wykonane 

[ zł ] 
% wykonania planu 

010 2 393 650,10 2 338 350,53 97,69 

600 5 831 206,87 5 347 171,28 91,70 

630 171 741,00 129 840,93 75,60 

700 1 162 057,19 738 602,60 63,56 

710 279 000,00 219 370,84 78,63 

720 93 504,00 17 712,00 18,94 

750 7 513 164,00 7 228 596,89 96,21 

751 220 135,00 215 549,38 97,92 
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754 342 287,93 316 064,50 92,34 

757 510 000,00 507 123,69 99,44 

758 489 435,08 476 935,08 97,45 

801 18 632 976,00 17 935 804,81 96,26 

851 324 220,00 302 912,31 93,43 

852 4 728 221,53 4 399 014,24 93,04 

854 548 777,00 524 874,96 95,64 

855 15 549 678,00 14 952 321,51 96,16 

900 6 607 153,99 3 454 235,74 52,28 

921 1 694 898,84 1 574 853,58 92,92 

926 399 300,00 372 096,92 93,19 

OGÓŁEM 67 491 406,53 61 051 431,79 90,46 

 

Zestawienie wydatków inwestycyjnych wg działów klasyfikacji budżetowej: 

Dział Rozdział Nazwa Rozdziału Paragraf Plan [ zł ] Wykonanie [ zł ] 

010 01010 
Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 

6050 595 000,00  555 303,30 

6650 530 000,00 522 215,00 

Razem dział   1 125 000,00 1 077 518,30 

600 

60014 
Drogi publiczne powiatowe 

 
6300 60 000,00 59 000,00 

60016 Drogi publiczne gminne 6050 620 103,47 616 781,02 

60017 
Drogi wewnętrzne 

 
6050 43 300,00 42 447,75 

60078 
Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 
6050 2 592 111,00 2 540 448,28 

Razem dział  3 315 514,47 3 258 677,45 

630 63095 Pozostała działalność 

6057 67 893,00 67 892,66 

6059 103 848,00 61 948,27 
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Razem dział  171 741,00 129 840,93 

700 

70005 
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
6050 167 000,00 153 486,97 

70095 Pozostała działalność 

6050 148 500,00 124 314,28 

6057 375 000,00 71 032,50 

6059 276 462,00 213 914,10 

Razem dział  966 962,00 562 747,85 

720 72095 Pozostała działalność 

6057 56 628,00 0,00 

6059 18 876,00 0,00 

Razem dział   75 504,00 0,00 

750 

75022 Urzędy wojewódzkie 6050 51 500,00 50 352,48 

75095 Pozostała działalność 6059 40 000,00 19 535,00 

Razem dział  91 500,00 69 887,48 

754 

75405 Komendy powiatowe Policji 6170 10 000,00 10 000,00 

75410 
Komendy wojewódzkie 

Państwowej Straży Pożarnej 
6170 5 000,00 5 000,00 

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 6050 51 700,00 51 633,18 

Razem dział  66 700,00 66 633,18 

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

Razem dział  451 500,00 451 500,00 

801 

80101 Szkoły podstawowe 

6050 50 000,00 49 800,00 

6057 810 000,00 769 938,51 

6059 390 000,00 349 306,74 

80195 Pozostała działalność 6050 20 000,00 16 122,50 

Razem dział  1 270 000,00 1 185 167,75 

852 
85220 

Jednostki specjalistycznego 

poradnictwa, mieszkania 

chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej 

6050 308 000,00 210 961,68 

85295 Pozostała działalność 6050 40 000,00 35 295,72 
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6057 182 000,00 181 568,10 

6059 17 990,00 12 598,84 

Razem dział  547 990,00 440 424,34 

900 

90001 
Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód 
6300 

30 000,00 0,00 

90015 
Oświetlenie ulic, placów i 

dróg 

6050 113 544,99 99 757,63 

6059 50 000,00 0,00 

90095 Pozostała działalność 

6050 21 000,00 21 000,00 

6057       1 660 000,00 0,00 

6059 1 118 211,00               8 575,00 

6060          230 000,00 227 550,00 

Razem dział  3 222 755,99 356 882,63 

921 

92109 
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby 

6050 373 000,00 319 008,41 

6057 37 567,00 37 567,00 

6059 54 181,00 52 180,01 

6060 8 500,00 0,00 

92195 Pozostała działalność 
   6050 61 000,00 29 300,00 

   6060 13 900,00 13 900,00 

Razem dział  548 148,00 451 955,42 

926 92601 Obiekty sportowe 6050 80 000,00 68 388,00 

Razem dział  80 000,00 68 388,00 

Ogółem:   11 933 315,46 8 119 622,93 

 

Planowany deficyt gminy za 2018 roku ustalono na poziomie  - 3 340 000 zł a wykonano w 

kwocie    

- 640 882,54 zł. 

 

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień  

31 grudnia 2018 roku wynosi 21 821 920,00 zł w tym: 
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Kredyty  20 221 920,00 zł: 

 Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt 

zaciągnięty  

w 2013 roku – 2 271 920,00 zł. 

 Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt 

zaciągnięty 

w 2015 roku – 850 000,00 zł. 

 Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt 

konsolidacyjny 

zaciągnięty w 2015 roku – 14 100 000,00 zł. 

 PKO BP S.A. Oddział w Kielcach – kredyt zaciągnięty w 2018 roku – 

3 000 000,00 zł. 

 

Pożyczki 1 600 000,00 zł: 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 

pożyczka zaciągnięta w 2013 roku – 1 600 000,00 zł. 

 

Jednostki organizacyjne gminy 

 

W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe: 

1. Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, 

2. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej, 

3. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej, 

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

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

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

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

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

Kazimierzy Wielkiej, 

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

 

W planach finansowych na rok 2018 tych jednostek przewidziano następujące dochody i 

wydatki: 

 

Dochody: 

 

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

1 Urząd Miasta i Gminy 63 667 306,53 59 926 718,17 

2 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 132 500,00 137 141,69 

3 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 130 500,00 152 678,04 

4 Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Wielgusie 500,00 722,42 
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5 Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Kamieńczycach 500,00 329,65 

6 Publiczne Przedszkole Samorządowe w 

Kazimierzy Wielkiej 145 500,00 137 416,42 

7 Publiczne Gimnazjum Samorządowe w 

Kazimierzy Wielkiej 500,00 566,26 

8 Zespół Obsługi Ekonomiczno – 

Administracyjnej Publicznych Szkół i 

Placówek w Kazimierzy Wielkiej 3 000,00 3 098,23 

9 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kazimierzy Wielkiej 71 100,00 51 878,37 

Ogółem: 64 151 406,53 60 410 549,25 

 

Wydatki: 

 

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

1 Urząd Miasta i Gminy 31 277 644,45 26 189 709,63 

2 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 3 528 766,80 3 423 985,55 

3 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 3 084 985,62 2 963 892,88 

4 Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Wielgusie 3 413 674,58 3 296 876,81 

5 Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Kamieńczycach 1 199 802,87 1 151 572,30 

6 Publiczne Przedszkole Samorządowe w 

Kazimierzy Wielkiej 1 641 268,00 1 591 184,43 

7 Publiczne Gimnazjum Samorządowe w 

Kazimierzy Wielkiej 2 230 576,21 2 151 102,31 

8 Zespół Obsługi Ekonomiczno – 

Administracyjnej Publicznych Szkół i 

Placówek w Kazimierzy Wielkiej 1 815 191,00 1 736 471,44 

9 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kazimierzy Wielkiej 19 299 497,00 18 546 636,44 

Ogółem: 67 491 406,53 61 051 431,79 

 

 

Wydatki majątkowe poniesione w 2018 roku według klasyfikacji budżetowej: 

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” 

W ramach wydatków majątkowych (kwota 1 077 518,30 zł) realizowano zadania 

inwestycyjne: 

1) Dokumentacja projektowa dot. połączenia wodociągu Nida 2000 z wodociągiem 

Płużki  – 44 999,99 zł. 

2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów, gm. Kazimierza 

Wielka - etap I  – 499 233,31 zł. 
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3) Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości 

Zysławice, Marcinkowice  – 11 070,00 zł. 

4) Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka – etap 

II – kwota 522 215,00 zł. 

 

Dział 600 – „Transport i łączność” 

 Rozdział 60014 na łączną kwotę 59 000,00 zł w tym: 

1) dotacja na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0536T Cudzynowice – 

Hołdowiec - Jakuszowice 50 000,00 zł. 

2) dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 0536T Słonowice – Kazimierza Wielka                             

(ul. Budzyńska) – kwota 9 000,00 zł. 

 Rozdział 60016 na łączną kwotę 616 781,02 zł (w tym fundusz sołecki 81 173,23zł ) 

dotyczyły m.in.: 

 Dokumentacja projektowa oraz mapa do celów projektowych dot. Przebudowy ul. 

Konstytucji 3-go Maja w Kazimierzy Wielkiej – 23 900,00 zł, 

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Broniszów odc. II (dz. nr ewid. 296) od km 0+000 

do km 0+120 dł.120 mb (roboty budowlane, nadzór, dokumentacja) – 26 478,06 zł (w 

tym fundusz sołecki sołectwa Broniszów w kwocie 13 461,11 zł), 

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Broniszów dz. nr ewid. 383, od km 0+000 do km 

0+160 dł.160 m(roboty budowlane, nadzór, dokumentacja) – 50 009,21 zł, 

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Chruszczyna Wielka dz. nr ewid. 243 od km 0+000 

do km 0+205 dł. 205m (roboty budowlane, nadzór, dokumentacja) – 48  718,59 zł 

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Łękawa dz. nr ewid. 113, 343 i Boronice dz. nr 

ewid. 379   od km 0+000 do  km 0+105, dł. 105 mb (roboty budowlane, nadzór, 

dokumentacja) – 23 588,21 zł (w tym fundusz sołecki Boronice w kwocie 11 764,64 

zł), 

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Odonów dz.nr ewid. 264 od km 0+000 do km 

0+138 dł.138mb (roboty budowlane, nadzór, dokumentacja) – 35 127,60 zł (w tym 

fundusz sołecki sołectwa Odonów w kwocie 21 704,49 zł), 

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Plechów (dz.nr ewid. 356) od km 0+000 do km 

0+140 dł.140mb (roboty budowlane, nadzór, dokumentacja) – 32 131,01 zł, 

 Przebudowa drogi gminnej Podolany (dz. nr ewid. 220) - Plechów (dz.nr ewid. 33) od 

km 0+000 do km  0+400 dł. 400 mb (roboty budowlane, nadzór, dokumentacja) – 

82 217,84 zł, 

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Zięblice odcinek I (dz. nr ewid.928) od km 0+000 

do km 0+205 oraz odcinek II (dz. nr ewid. 595), od km 0+000 do km 0+109 (roboty 

budowlane, nadzór, dokumentacja) – 65 879,07 zł, 
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 Przebudowa  drogi gminnej w miejscowości Cło (dz. nr 252) od km 0+000 do km 

0+095 (roboty budowlane, nadzór, dokumentacja) – 30 235,50 zł (w tym fundusz 

sołecki  Cło  w kwocie 9 262,23 zł), 

 Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Gabułtów (dz. nr 722) od km 0+720 do 

km 0+795 (roboty budowlane, nadzór, dokumentacja) – 29 216,20 zł, 

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gabułtów (dz. nr 612) od km 0+198 do 

km 0+338 (roboty budowlane, nadzór, dokumentacja) – 38 575,64 zł, 

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kazimierza Mała (dz. nr 103) od km 

0+000 do km 0+275 (roboty budowlane, nadzór, dokumentacja) – 56 285,80 zł (w tym 

fundusz sołecki Kazimierza Mała w kwocie 8 000,00 zł) 

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łękawa (dz. nr 264) od km 0+000 do km 

0+180 (roboty budowlane, nadzór, dokumentacja) – 45 357,86 zł (w tym fundusz 

sołecki  Łękawa w kwocie 16 980,76 zł) 

 Budowa zatoki postojowej na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej – 28 460,69 

zł, 

 Dokumentacja  projektowo – wykonawcza dla zadań: przebudowa ul. Jachimowskiego 

(dz. nr 941), ul. Wiśniowej (dz. nr 769) oraz ul. Sienkiewicza (dz. nr 841) – 900,00 zł. 

 Rozdział 60017 na łączną kwotę 42 447,75 zł dot.  

 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dalechowice dz. nr 

ewid. 101, odcinek od km 0+000 do km 0+165, dł. 165mb” (roboty budowlane, nadzór, 

dokumentacja) – w tym dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego ze środków w 

ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych w kwocie 14 500,00 zł. 

 Rozdział 60078 na łączną kwotę 2 540 448,28 zł obejmował wydatki związane z 

usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły na terenie gminy zostały 

wydatkowane na przebudowę dróg m.in.:  

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Chruszczyna Wielka (dz. nr ewid. 661, 662) 

od km 0+000 do km 0+320, dł. 320 mb (roboty budowlane, dokumentacja, 

nadzór, badania, tablice) – 104 280,07 zł (dofinansowane w 80% ze środków na 

usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego kwota 

dotacji 76 479,00 zł), 

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Krzyszkowice (dz. nr ewid. 178) od km 

0+000 do km 0+590, dł.590 mb (roboty budowlane, dokumentacja, nadzór, 

tablice) – 230 083,22 zł (dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk 

żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego kwota dotacji 

161 794,00 zł), 

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Lekszyce odc. III (dz. nr ewid. 100) od km 

0+000 do km 0+500, dł. 500 mb (roboty budowlane, dokumentacja, nadzór, 

tablice) – 158 433,44 zł (dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk 

żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego kwota dotacji 

121 529,31 zł), 
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 Przebudowa drogi gminnej nr 329002T Lekszyce – Dalechowice od km 0+090 

do km 1+390,    dł. 1300 mb (roboty budowlane, dokumentacja, nadzór, tablice, 

mapy, wypisy) – 460 921,49 zł (dofinansowane w 78,62% ze środków na 

usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego kwota 

dotacji 309 431,00 zł), 

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Kazimierza Mała (dz. nr ewid. 735) od km 

0+000 do km 0+260, dł. 260 mb (roboty budowlane, dokumentacja, nadzór, 

tablice) –  90 572,83 zł (dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk 

żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego kwota dotacji 69 

877,00 zł), 

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Lekszyce (dz. nr ewid. 86) od km 0+000 do 

km 0+360,dł.360 mb (roboty budowlane, dokumentacja, nadzór, tablice) – 

114 963,83 zł (dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk 

żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego kwota dotacji 89 

692,00 zł), 

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Chruszczyna Wielka (dz. nr ewid. 175) od km 

0+000 do km 0+640, dł. 640 mb (roboty budowlane, dokumentacja, nadzór, 

badania) – 162 620,08 zł (dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk 

żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego kwota dotacji 

125 622,00 zł), 

  Przebudowa drogi gminnej w msc. Zysławice (dz. nr ewid.55)od km 0+000 do 

km 1+130, dł. 1 130 mb (roboty budowlane, dokumentacja, nadzór, badania, 

wypisy) – 335 442,38 zł (dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk 

żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego kwota dotacji 

260 755,00 zł), 

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Donosy (dz. nr ewid.387) od km 0+000 do km 

0+750,dł. 750 mb (roboty budowlane, dokumentacja, nadzór) – 248 098,60 zł 

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

Województwa Świętokrzyskiego kwota dotacji 167 592,00 zł), 

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Odonów (dz. nr ewid. 82) od km 0+000 do 

km 0+200,dł.200 mb (roboty budowlane, dokumentacja, nadzór) - 62 549,42 zł 

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

Województwa Świętokrzyskiego kwota dotacji 48 439,00 zł), 

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Zięblice (dz. nr ewid. 525, 1264) od km 

0+000 do km 0+520, dł. 520 mb (roboty budowlane, dokumentacja, nadzór) – 

152 472,17 zł (dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk 

żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego kwota dotacji 

106 182,00 zł) 

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Dalechowice (dz. nr ewid. 322, 330) od km 

0+000 do km 0+585, dł. 585 mb (roboty budowlane, dokumentacja, nadzór) – 

272 358,11 zł (dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk 
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żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego kwota dotacji 

183 378,00 zł), 

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Zięblice odc. II (dz. nr ewid. 1270, 1271) od 

km 0+820 do km 1+250, dł. 430 mb (roboty budowlane, dokumentacja, nadzór) – 

145 882,64 zł. (dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk 

żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego kwota dotacji 

113 459,00 zł), 

 Przebudowa drogi gminnej w msc. Cudzynowice (dz. nr ewid. 346) od km 0+000 

do km 0+380, dł. 380 mb – 1 500,00 zł. 

 

Dział 630 – „Turystyka” 

Na plan 171 741,00 zł wydatkowano kwotę 129 840,93 zł w tym: 

1) Kontynuacja zadania p.n. „Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę 

deptaka spacerowego w Kazimierzy Wielkiej” w kwocie 83 136,93 zł.  

2) Zadanie pn. „Oznakowanie turystyczne gminy Kazimierza Wielka” w kwocie 

46 704,00 zł.  

Powyższe inwestycje współfinansowano z środków unijnych w kwocie 67 892,66 zł.  

 

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale wydano kwotę 562 747,85 zł (w tym 

fundusz sołecki 27 787,28 zł) i realizowano następujące zadania: 

1) „Budowa budynku gospodarczego w Łyczakowie” kwota 26 663,16 zł (w tym: 

fundusz sołecki 11 701,28 zł). 

2) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka” w kwocie  

284 946,60 zł w tym m.in.: koszty dotyczące map do celów projektowych, 

studium, tablic, dokumentów niezbędnych do wniosków w zakresie rewitalizacji 

dot. targowicy – 37 269,00 zł, dokumenty dot. Rynku  i SSP Nr 1 – 65 313,00 zł, 

dokumenty zbiorniki wodne – 123 229,50 zł, dokumenty Centra Aktywności 

Obywatelskiej – 34 500,00 zł, 

3) „Budowa siłowni przy SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej – tzw. projekt Otwartych 

Stref Aktywności kwota - 81 565,12 zł, 

4) „Wykup gruntów na terenie gminy” –  na kwotę 21 676,04 zł, 

5) „Przebudowa budynku administracyjnego na ulicy Budzyńskiej w kwocie 

131 810,93 zł.  

6) „Plac zabaw w sołectwie Podolany” w kwocie 16 086,00 zł (fundusz sołecki ). 

 

Dział 720 – „Informatyka” 

Planowane wydatki to kwota 93 504,00 zł, zrealizowane 17 712,00 zł głównie na koszty 

opieki autorskiej systemów informatycznych. W dziale tym zaplanowane były również 

wydatki 75 504,00 zł na zadanie: „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa 

Świętokrzyskiego tzw. e-pracownie” dla SSP nr1  i nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. Z uwagi na 

zmiany dotyczące realizacji tego zadania w całym województwie instytucja Urzędu 

Marszałkowskiego w Kielcach przesunęła realizację tego zadania na 2019 rok. 

 

Dział 750 – „Administracja publiczna” 
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 Rozdział 75022 - W 2018 roku w tym rozdziale na kwotę 50 352,48 zł realizowane 

było zadanie pn.: „Wyposażenie sali konferencyjnej w system rejestrowania głosowań 

i transmisji obrad Rady Miejskiej i zakup tabletów”.  

 

 Rozdział 75095 - W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 40 000,00 zł 

a wydatkowano 19 535,00 zł na zadanie: „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej”. Wydatki poniesiono na opracowanie II i III etapu audytu 

energetycznego budynków użyteczności publicznej oraz wniosku aplikacyjnego o 

dofinansowanie tego zadania. 

 

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 

Wydatki inwestycyjne w dziale to kwota - 51 633,18 zł: 

 Wykonanie zabudowy pożarniczej (karosacji) samochodu Renault Trafic  

z przeznaczeniem dla OSP w Zięblicach. 

 Wykonanie opaski z kostki brukowej przy budynku remizy OSP w 

Cudzynowicach (w tym fundusz sołecki na kwotę 30 657,98 zł). 

 

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” 

 Rozdział 80101 - W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale poniesiono 

koszty 1 119 245,25 zł w tym: 

 Roboty związane budową bieżni 4 torowej do biegów sprinterskich i bieżni do 

skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej – 141 835,31 

zł – środki UE i wkład własny gminy 69 269,14 zł ( w tym: trybuny i plac z 

kostki), 

 Koszty budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSS w Wielgusie – 486 242,95 zł – 

środki UE i wkład własny gminy 204 094 ,57 zł, 

 Zagospodarowanie terenów sportowych w miejscowości Kamieńczyce – 

10 245,50 zł (wkład własny gminy), 

 Dokumentacja projektowa dot. ocieplenia budynków SSP w Wielgusie i SSP w 

Kamieńczycach – 5 000,00 zł (wkład własny gminy), 

 W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości infrastruktury 

edukacyjno – sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka” wydatkowano 

środki na pomoce dydaktyczne do szkół na łączną kwotę  141 860,25 zł, w tym: 

a) SSP w Wielgusie na kwotę  – 33 409,54 zł, 

b) SSP w Kamieńczycach na kwotę  – 39 176,29 zł, 

c) SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej na kwotę  – 33 563,51 zł, 

d) SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej na kwotę  – 35 710,91 zł, 

e) Koszty opracowań wniosków i tablic, postępowań przetargowych – 13 410,78 

zł. 

 W Samorządowej Szkole Podstawowej w Kamieńczycach z § 6050 – wykonano 

prace inwestycyjne   w trybie awaryjnym – wymiana pieca c.o. w kotłowni  

szkolnej wraz przyłączem na kwotę 49 800 zł. 

 

 Rozdział 80195 - W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale wydatkowano 

kwotę 16 122,50 zł w tym: 
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 Projekt wzbogacenie wolnego czasu poprzez budowę placu zabaw w 

Kamieńczycach i Wielgusie  –  6 122,50 zł, 

 Dokumentacja projektowa koncepcji budowy żłobka przy budynku Przedszkola w 

Kazimierzy Wielkiej – 10 000,00 zł 

 Rozdział 85220 – Na plan 315 500,00 zł wydatkowano kwotę 216 481,68 zł, z 

przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku na utworzenie 3 

zestawów mieszkań chronionych wraz z ich wyposażeniem”. 

 Rozdział 85295 – Pozostała działalność - Na plan 553 140,00 zł wydatkowano 

497 075,08 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 229 462,66 zł. na:  

 wieloletni program Senior + na lata 2015-2020 wydatkowano w 2018 roku kwotę 

35 295,72 zł z przeznaczeniem na zaadaptowanie budynku byłej szkoły w 

Gorzkowie na Dzienny Dom Senior+ .   

 Prace budowlane w ramach zadania pod nazwą: „Nowy Wymiar Życia” – system 

wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych (Przebudowa dawnej szkoły 

podstawowej w Gorzkowie na Zespół Mieszkań Wspieranych), adaptacja budynku 

na utworzenie 10 mieszkań wspieranych na łączną kwotę 194 166,94 zł przy 

współfinansowaniu ze środków UE w kwocie 181 568,10 zł.   

 

Dział 900 –  „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 

Wydatki inwestycyjne w kwocie 356 882,63 zł (w tym fundusz sołecki 58 341,87zł) 

poniesiono na: 

 Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w sołectwie 

Chruszczyna Wielka w kwocie 3 3700,00 zł. 

 Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w sołectwie 

Gabułtów w kwocie 2 700,00 zł. 

 Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Gorzków w kwocie 5 525,50 zł 

 Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Jakuszowice w kwocie 10 247,84 

zł 

 Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w sołectwie 

Krzyszkowice w kwocie 2 570,00 zł. 

 Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Paśmiechy w kwocie 10 766,84 zł 

 Dokumentacja projektowa wraz z zakupem opraw oświetlenia drogowego w 

sołectwie Plechów w kwocie 12 400,72 zł. 

 Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Boronice w kwocie 10 654,00 zł. 

 Przebudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gunów Wilków, Wielgus – 

Chruszczyna Wielka w kwocie 41 522,73 zł 

  „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Kazimierza 

Wielka i Bejsc” planowana kwota 2 778 211,00 zł wydatkowano 8 575,00 zł 

(koszty dokumentacji, postępowania). Z uwagi na brak zainteresowania 
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odpowiedniej ilości beneficjentów projektu zadanie będzie realizowane w 2019 

roku, 

 Zakup samochodu Volkswagen LT 35 za 21 000,00 zł i zakup koparko-ładowarki 

CAT 432  za 227 550,00 zł dla potrzeb Wydziału GKOŚ 

 

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 

Wydatki majątkowe w kwocie 451 955,42 zł poniesiono na: 

 Dokumentacja kosztorysowa przebudowy świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach w 

kwocie 1 230,00 zł 

 Zagospodarowanie terenu przed budynkiem świetlicy Chruszczyna Wielka w kwocie 

29 300,00 zł 

 Przebudowa świetlicy w Sieradzicach etap I w kwocie  159 778,41  zł, 

 Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie  etap I w kwocie 158 000,00 zł ( w tym 

fundusz sołecki 9 848 ,84 zł), 

 Poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury publicznej – zagospodarowanie 

terenu wokół świetlicy wiejskiej w Donosach w kwocie 89 675,01 zł. 

 

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport” 

Wydatki majątkowe dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

przebudowy stadionu „SPARTA” w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 68 388,00 zł 

 

Edukacja w gminie 

Największe wydatki w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę. Plan wydatków na te 

cele wynosił 18 632 976,00 zł , a wykonanie 17 935 804,81 zł  (co stanowi 96,26%  planu).  

 

        Wydatki przeznaczono na:                                                                                           ( zł ) 

 

1. Szkoły podstawowe  10 338 548,20 

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 892 763,21 

3. Przedszkola 2 303 009,66 

4. Gimnazja 2 067 297,06 

5. Dowożenie uczniów do szkół 653 662,44 

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 394,00 

7. Stołówki szkolne 712 776,30 

8. 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego 

33 080,55 

9. 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  i młodzieży w 
280 912,49 
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szkołach podstawowych, gimnazjach 

10. 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

gimnazjach 

35 267,89 

11. 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

131 366,51 

12. Pozostała działalność 469 726,50 

 

Wydatki w dziale w przeważającej części dotyczą wydatków bieżących tj. wynagrodzeń 

nauczycieli, obsługi i kosztów pochodnych. Za 2018 rok wydatki na wynagrodzenia i 

pochodne wyniosły 11 487 277,04 zł (tj. 64,05% ogółu wydatków na oświatę). 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń wyniósł 585 336,00 zł. 

 

 Szkoły podstawowe  

Na terenie gminy funkcjonuje cztery szkoły podstawowy: dwie szkoły w mieście 

Kazimierza Wielka oraz  dwie szkoły na terenie wiejskim w Kamieńczycach i Wielgusie. 

We wszystkich szkołach podstawowych zatrudnionych  było  76,08 etatów 

nauczycielskich oraz 36 etatów administracji i obsługi, w tym 3 etaty palaczy c.o. w 

sezonie grzewczym w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej. 

Do szkół podstawowych uczęszczało łącznie 882 uczniów  w klasach I do VII oraz od 1 

września 2018 r. do klasy VIII (w wyniku reformy oświaty od 1 września 2017 r. szkoły 

6-klasowe przekształcone zostały w 8-klasowe szkoły podstawowe) – w 47 oddziałach 

klasowych, w tym w 2 oddziałach  łączonych w Samorządowej Szkole Podstawowej w 

Kamieńczycach. 

      

Kwota 719 695,50 zł została przekazana jako dotacja dla Stowarzyszenia „Twórcza 

Szkoła” w Cudzynowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci 

uczęszczających do tej placówki. W 2018 roku uczęszczało najpierw 75 dzieci a w 

trakcie  roku liczba ta wzrosła do 90 . Dotacja została wykorzystana i rozliczona w 

całości. 

 

 Oddziały przedszkolne  

Oddziały przedszkolne – tzw. klasy „0” funkcjonują przy każdej szkole 

podstawowej w liczbie: 

 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej – 3 oddziały, 

 Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej - 2  oddziały, 

 Samorządowej Szkole Podstawowej w Kamieńczycach – 1 oddział, 

 Samorządowej Szkole Podstawowej w Wielgusie – 5 oddziały. 

 

Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 198 dzieci i zatrudnionych było 11 

nauczycieli. 
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Kwota 157 492,95 zł została przekazana jako dotacja dla Stowarzyszenia „Twórcza 

Szkoła” w Cudzynowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci 

uczęszczających do tej placówki. W 2018 roku uczęszczało 38 dzieci a pod koniec 

roku liczba ta się zmniejszyła do 34 dzieci. Dotacja została wykorzystana i rozliczona 

w całości. 

 Przedszkola  

W gminie funkcjonuje jedno Publiczne Przedszkole Samorządowe w mieście 

Kazimierza Wielka. Zatrudnia 10,15 etatów nauczycieli i wychowawców oraz 12 osób 

obsługi a w sezonie grzewczym dodatkowo 3 palaczy c.o. Do przedszkola uczęszczało 

152 dzieci w 7 oddziałach. 

Na terenie gminy funkcjonuje również jedno przedszkole niepubliczne pod nazwą 

„Motylek”.  Na początku 2018 roku do tego przedszkola uczęszczało 90 dzieci, a pod 

koniec roku liczba dzieci korzystających wzrosła do 92 dzieci. Z budżetu gminy na 

funkcjonowanie tej placówki przekazano dotację w kwocie 629 363,22 zł.  

 Gimnazja 

Na terenie gminy funkcjonuje dwa gimnazja: w mieście Kazimierza Wielka oraz w 

miejscowości Wielgus (przy Samorządowej Szkole Podstawowej - klasa II do 31 

sierpnia 2018 r. i III klasa wygaszanego gimnazjum). Zgodnie z wprowadzona 

reformą oświaty gimnazja są stopniowo wygaszane – od 1 września 2017 r. nie było 

naboru do I klas gimnazjalnych. W gimnazjach zatrudnionych  jest  26,72 etatów 

nauczycielskich oraz 4,00 etatów administracji i obsługi. Do gimnazjów uczęszczało 

łącznie w klasach II -III do 31 sierpnia 2018 r  – 282 uczniów pobierających naukę w 

12 oddziałach a od  1 września 2018 r. po odejściu III klas - 139 uczniów uczących się 

w 6 oddziałach.  

 Dowożenie uczniów do szkół  

Dowożeniem uczniów do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty objęte są 

wszystkie szkoły na terenie gminy oprócz Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w 

Kazimierzy Wielkiej. Dowóz dzieci organizowany jest na zasadach przetargu 

nieograniczonego. Wszystkie trasy dojazdu dzieci do szkół objęte są płatną opieką 

sprawowaną przez nauczycieli. W ramach tego rozdziału dowożeni są uczniowie 

niepełnosprawni do ośrodków szkolno- wychowawczych do Miechowa i Krakowa – 

razem trzech uczniów. W miesiącu czerwcu 2018 r. został przeprowadzony przetarg 

nieograniczony na dowóz dzieci na nowy rok szkolny od 3 września 2018 r. do 23 

czerwca 2019 r. na kwotę 506 574,00 zł.   

 Stołówki szkolne i przedszkolne  

Stołówki szkolne funkcjonują w dwóch szkołach, tj.: w Samorządowej Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej i w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 

3 w Kazimierzy Wielkiej. W ramach wydatków poniesionych na przygotowanie 

posiłków dla uczniów wydatkowano kwotę 282 639,00 zł. Na remonty zaplanowano 

środki w wysokości 28.000 zł a  wydatkowane zostały w kwocie 27 300,00 zł w 
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szczególności na odnowienie kuchni i zapleczy kuchennych  w Samorządowej Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 4 300 zł oraz remont świetlicy - 

jadalni w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 

23 000,00 zł. 

 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  

W rozdziale tym realizowane są wydatki  na uczniów posiadających orzeczenia 

o niepełnosprawności uczące się w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych. Są to środki wydzielone z subwencji oświatowej. Rozdział 

ten dotyczył  Samorządowej Szkole Podstawowej w Wielgusie gdzie do oddziału 

przedszkolnego uczęszczało 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.  

Ponadto w tym rozdziale przekazano dotację w kwocie 21 394,50 zł dla 

Stowarzyszenia „Twórcza Szkoła” w Cudzynowicach z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów dzieci niepełnosprawnych  uczęszczających do tej placówki. Na początku 

roku było jedno dziecko a pod koniec roku liczba ta wzrosła do 3 dzieci. Dotacja 

została wykorzystana i rozliczona w całości.  

 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  

W rozdziale tym realizowane są wydatki na uczniów posiadających orzeczenia 

o niepełnosprawności uczące się w szkołach podstawowych lub gimnazjach w 

oddziałach ogólnodostępnych. Są to środki wydzielone z subwencji oświatowej. 

Rozdział ten funkcjonował we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy 

Kazimierza Wielka, gdzie w sumie znajduje się 21 dzieci z orzeczeniem 

niepełnosprawności.  

Ponadto w ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 18 849,78 zł 

dla Stowarzyszenia „Twórcza Szkoła” w Cudzynowicach z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów dzieci niepełnosprawnych  uczęszczających do tej placówki. 

Dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości 

 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, 

szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych  w branżowych 

szkołach   

W rozdziale tym realizowane są wydatki na uczniów posiadających orzeczenia 

o niepełnosprawności uczące się w wygaszanych gimnazjach. Są to środki wydzielone 

z subwencji oświatowej. Rozdział ten funkcjonował w Publicznym Gimnazjum 

Samorządowym w Kazimierzy Wielkiej gdzie uczyło się dwoje dzieci z orzeczeniem 

o niepełnosprawności. 
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 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano kwotę 

131 366,51 zł 

Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono do klasyfikacji budżetowej nowy rozdział 

na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki na ten cel pochodzą z dotacji 

Wojewody. W miesiącu czerwcu br. został złożony wniosek na kwotę 131 654 zł na 

realizacje tego zadania  – wykonano 131 366,51 zł. Z dotacji skorzystały wszystkie 

szkoły Gminy Kazimierza Wielka – łącznie skorzystało 1237 uczniów dla których 

zostały zakupione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 

W ramach tych środków udzielono również dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej „Twórczej Szkoły” w Cudzynowicach w kwocie 10 622,70 zł. Dotację 

wydatkowano i rozliczono. 

 

 Pozostała działalność – wydatkowano 469 726,50 zł 

W tym rozdziale środki finansowe zostały wykorzystane na realizację zadań 

związanych z wykorzystaniem basenu i hali sportowej Kazimierskiego Ośrodka 

Sportowego w Kazimierzy Wielkiej do realizacji nauki pływania w ramach 

wychowania fizycznego dla wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów  Gminy 

Kazimierza Wielka oraz  hali sportowej do realizacji wychowania fizycznego przez 

Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej, które nie posiada 

własnej sali gimnastycznej. 

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej Nr XLVI/306/2017 z dnia 20 marca 

2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki przyjęto realizację funduszu w 2018 roku. 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na 

łączną kwotę 549 429,60 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wszystkie 

przedsięwzięcia w skład, których wchodzą: 

 Świetlice i ośrodki kultury     – kwota wydatków:156 441,81 zł, 

 Oświetlenie ulic, placów i dróg    – kwota wydatków:  58 341,87 zł, 

 Ochotnicze straże pożarne     – kwota wydatków:  75 682,03 zł, 

 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota wydatków:    2 000,00 zł, 

 Gospodarka mieszkaniowa/pozostała działalność  – kwota wydatków:  30 987,28 zł, 

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  – kwota wydatków:    6 900,00 zł, 

 Drogi publiczne gminne     – kwota wydatków:198 057,26 zł, 

 Rolnictwo i łowiectwo/pozostała działalność  – kwota wydatków:  21 019,35 zł 

 

Na promocję gminy w 2018 roku wydano 205 887,17 zł. Kwotę tę  przeznaczono na: 

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

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i honoraria.  Wydatkowana kwota 
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została  przeznaczona na wydatki związane z promocją Gminy takie jak zakup gadżetów, 

rollapów, banerów z herbem Miasta, wydawnictwa i publikacje książkowe tj. 

„Świętokrzyskie smaki cz. III”, „Nasza wieś Donosy” i „Ostatnie dni”, promocja w 

„Tygodniku Ponidzia” i w „Gazecie Sołeckiej”,  zakup wiązanek okolicznościowych 

składanych pod pomnikiem lub tablicami pamiątkowymi, zakup statuetek, pucharów i medali 

na potrzeby: XII 24 Godzinnego Maratonu Pływackiego,  II Biegu im. mjr. Ludwika 

Zwolańskiego, Turnieju w Tenisie Ziemnym, VI Biegu Szlakiem Megalitów i innych, zakupu 

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

OSP, dla jubilatów Złotych Godów  100 – latek i innych,  zakup strojów ludowych dla pań z 

KGW – Zięblice, Wojsławice, Chruszczyna Wielka i  Słonowice, zakup usług 

transportowych. Ogłoszenia w prasie związane z promocją Gminy, dotyczące życzeń 

świątecznych  i z okazji Dnia Kobiet oraz innych środkach masowego przekazu. 

 

W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 

przewidziano:  

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

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

przyjętym przez Radę Miejską programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,  

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,  

 konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących działalności statutowych 

tych organizacji, 

 tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.  

Wskaźnikami wykonania celu było ogłoszenie otwartego konkursu ofert na: 

 prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem 

alkoholowym, 

 prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie 

chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Kazimierza Wielka, jak również przyjęcie 

oferty Kazimierskiego Stowarzyszenia „Amazonki” na prowadzenie rehabilitacji kobiet 

po mastektomii. 

Wskaźniki te zostały osiągnięte. 

W programie rozwoju kultury fizycznej na 2018 r. przewidziano, dotacje dla 

działających na terenie gminy klubów sportowych. W 2018 roku dotację otrzymało 4 kluby i 

1 stowarzyszenie zajmujące się rozwojem sportu w ogólnej kwocie 260 tys. złotych. 

Wskaźnikami wykonania celu było inicjowanie aktywności fizycznej społeczności 

lokalnej, a przede wszystkim dzieci i młodzieży.  Wskaźnik ten został osiągnięty, gdyż kluby 

sportowe organizowały treningi i mecze piłki nożnej, turnieje halowe i na Orliku w piłce 

nożnej dla dzieci, młodzieży i seniorów, turnieje tenisa ziemnego, turnieje gry w piłkę 

siatkową oraz maraton i zawody pływackie na basenie „Wodny Raj”.  

 

W Strategii rozwiązywania problemów alkoholowych przewidziano: 



31 
 

 prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w 

Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, 

 prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Cudzynowicach,  

 prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego do spraw uzależnień i 

przemocy w rodzinie,  

 rozmowy z osobami kierowanymi do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w związku z podejrzeniem o nadużywanie alkoholu lub stosowanie 

przemocy, 

 finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, festynów i wyjazdów profilaktycznych, 

 zakup czasopism, ulotek i broszur o tematyce profilaktycznej. 

Wskaźnikami wykonania celu było uświadamianie społeczności lokalnej o 

zagrożeniach uzależnieniami, informowanie o miejscach i sposobach pomocy osobom i 

rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, wskazywanie form spędzania wolnego 

czasu z dala od nałogów. Wskaźniki te zostały osiągnięte, gdyż zmniejszyła się liczba osób 

kierowanych do sądu na przymusowe leczenie, jak również do komisji wpłynęła mniejsza 

liczba wniosków od instytucji o skierowanie osób na leczenie.  

 

5. SPÓŁKI KOMUNALNE  

W gminie w 2018 roku nie funkcjonowały spółki komunalne. 

 

6. MIESZKAŃCY GMINY 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła 

się o 129 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 15 741 osób, w tym 8 074 

kobiet i 7667 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 917 osób,  

a liczba mieszkańców – 1012, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 4 697 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 5 434, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2 460, a liczba mieszkańców: 

1221. 

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

początek 2018 r. na terenach miejskich mieszkało 5 293 osób, a na terenach wiejskich 10 577 

osób. Na koniec 2018 r. dane te przedstawiały się następująco: tereny miejskie 5 222, a tereny 

wiejskie 10 519. 

W 2018 r. narodziło się w gminie 129 osób, w tym 57 dziewczynek i 72 chłopców, a 

zmarło 190 osób, w tym 86 kobiet i 104 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. 

wyniósł -61.  
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Zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego są tzw. zadaniami zleconymi, na 

które jest przyznawana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w oparciu o comiesięczne 

sprawozdanie z realizowanych czynności. Wiele czynności realizowanych przez USC podlega 

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

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

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

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

Na przestrzeni 2018 r. w tutejszym urzędzie stanu cywilnego między innymi: 

sporządzono 37 aktów urodzenia – wszystkie na podstawie dokumentów zagranicznych, 

• sporządzono 76 aktów małżeństwa, w tym: 10 na podstawie dokumentów 

zagranicznych, 41 na podstawie dokumentów potwierdzających zawarcie małżeństwa w 

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

zostało zawartych 25 małżeństw, w tym 4 poza lokalem usc. 

• sporządzono 210 aktów zgonu, w tym 7 na podstawie dokumentów zagranicznych. 

• przyjęto 65 zapewnień od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, 

• wydano 38 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 

• odnotowano 29 wzmianek o rozwodzie, 

• wydano 5 decyzji o zmianie imienia /nazwiska, 

• wydano 1822 odpisy aktów stanu cywilnego (1565 skrócone, 136 zupełne i 121 

wielojęzyczne), 

• dodano 262 wzmianki do aktów stanu cywilnego, 

• wykonano 64 czynności materialno-techniczne dot. sprostowania bądź uzupełniania 

aktów, 

• zmigrowano 8 480 aktów z ksiąg do Rejestru Stanu Cywilnego, 

• dodano 1 173 przypiski do aktów stanu cywilnego, oraz inne czynności (przyjęcie 

uznania ojcostwa, powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, itp.) 

 

7. OCHRONA ZDROWIA 

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

Natomiast na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne: 

 program badania mammograficznego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, z 

programu skorzystało 317 kobiet, 

 program badania cytologicznego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, 

z programu skorzystało 30 kobiet. 

Gmina współpracuje z podmiotami wykonującymi powyższe badania użyczając im miejsca 

postojowego oraz bezpłatnie udostępnia podłączenie do prądu aparatury wykonującej 

badania.  

Na dzień 1 stycznia 2018 r.  59 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. zezwolenia posiadało również 59 podmiotów.  



33 
 

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki: 

 na prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej przeznaczono ok.68 tys. zł, 

 na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przeznaczono 60 tys. zł, 

 na pozalekcyjne zajęcia sportowe, wyjazdy profilaktyczne, festyny, czasopisma 

profilaktyczne, broszury itp. przeznaczono ok. 100 tys. zł. 

 na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego do spraw uzależnień i 

przemocy przeznaczono kwotę ok. 20 tys. zł., 

 szkolenie dla młodych rodziców przeznaczono kwotę 440 zł. 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 50 zgłoszeń  

przypadków nadużywania alkoholu. W 2018 r. nie wystąpiły przypadki odebrania zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 

8. POMOC SPOŁECZNA 

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne dotyczące pomocy 

społecznej: 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020, 

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie  w Gminie Kazimierza Wielka na lata 2017-2020 

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie Kazimierza 

Wielka 

 

Cele strategiczne określone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

lata 2013-2020 są realizowane poprzez: 

1. Inicjowanie Partnerstw na rzecz aktywnej integracji środowiska lokalnego. 

2. Aktywizację i integrację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę 

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

współfinansowanych z EFS. 

3. Poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych . 

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

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

młodzieży. 

 

Cele strategiczne określone w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

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

2020 są realizowane poprzez: 

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

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

3. Zwiększanie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji 

zajmujących się problematyka przemocy w rodzinie. 
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4. Zwiększenie dostępności i efektywności pomocy niesionej osobom doświadczającym 

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

form wsparcia socjalnego, pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego, interwencji 

kryzysowej i psychoterapii.  

Cele strategiczne określone w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 

2016-2018 w gminie Kazimierza Wielka są realizowane poprzez: 

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

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

zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny.  

 

Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 

Z pomocy społecznej w 2018 roku skorzystało 615 osób. W  stosunku do 2017 roku, 

łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 118 osób. Natomiast 

liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zwiększyła się w stosunku 

do roku poprzedniego o 52 osoby. 

W gminie Kazimierza Wielka najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 

życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, 

wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2018 roku było kolejno: bezrobocie, 

długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, bezradność w sprawach 

opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Z pomocy społecznej w 2018 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 395 

osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 245 osób. Odpłatność gminy za pobyt w Domu 

Pomocy Społecznej dotyczyła 21 osób. W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, który 

objął swoją opieką 18 rodzin.  

 

Świadczenia rodzinne 

Liczba pobierających w roku 2018 zasiłek wychowawczy wyniosła 936 rodzin. W 

stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 87 rodzin. Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 8 888 030 zł i w porównaniu z 

rokiem poprzednim zmalała o 700 874 zł.. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek 

rodzinny wyniosła 601 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 55 

rodzin. Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 

2 312 825,75 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 220 075,11 zł.  

 

Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki 

społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 

W gminie Kazimierza Wielka środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu 

polityki społecznej wyniosły w 2018 roku 18 878 771 zł. Poziom wydatków w stosunku do 

roku poprzedniego zmalał o 47 117 zł. W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 9 020 

007,00.zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 3 600 657 zł. W dziale 851 - 
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Ochrona zdrowia wydatkowano 301 934 zł. W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza 

wydatkowano 0,00 zł. 

 

 

 

Polityka senioralna w Gminie Kazimierza Wielka 

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

byłej Samorządowej Szkole Podstawowej w Gorzkowie na wielofunkcyjną placówkę 

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

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

następnie pomieszczenia zostały wyposażone w niezbędny sprzęt. Celem głównym tego 

zadania jest wielopłaszczyznowa aktywizacja osób starszych, mająca na celu poprawę ich 

sprawności intelektualnej i fizycznej oraz ogólnej kondycji psychicznej poprzez: 

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

nieaktywnym zawodowo. 

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

specjalistów. 

 Seniorzy są dowożeni na zajęcia – transport zapewnia gmina. 

Zadanie to było kontynuowane w roku 2018. Ponadto nasza gmina zawarła umowę 

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

System wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” – dedykowanego dla osób 

starszych, niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 . Głównym celem projektu jest 

zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób niesamodzielnych świadczonych w 

miejscu zamieszkania poprzez utworzenie nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych. 

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

wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb osób starszych. Elementem 

wspomagającym świadczenie usług  jest wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego. Potrzeba 

realizacji tego zadania wynika z konieczności zabezpieczenia osób niesamodzielnych – 

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

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

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

tych mieszkaniach. Mieszkania wspomagane i zabezpieczona w nich opieka zapewnią 

warunki do codziennej egzystencji, jak również dają możliwość zwiększenia samodzielności 

poprzez praktyczne rozwiązania problemów codzienności. Ponadto jest to trzykrotnie tańsza 

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

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

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

niesamodzielnych.” 

 

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

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

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

działających na rzecz pomocy rodzinom marginalizowanym. Profesjonalizując swoje 

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

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

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

działania pomoc społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, jak i terytorialnych szczebel gminny, 

powiatowy, ogólnopolski. 

 

9. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA  

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

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

początku 2018 r. 104,8 km dróg na terenie gminy i 16,8 km na terenie miasta, a pod koniec 

roku 116,6 km dróg na terenie gminy i 17,3 km na terenie miasta .  

Drogi utwardzone tłuczniowe stanowiły na początku 2018 r. 159,1 km dróg na terenie 

gminy i 1,05 km na terenie miasta, a pod koniec roku 149,8 km dróg na terenie gminy i 0,55 

km na terenie miasta.  

Drogi gruntowe na terenie gminy stanowiły w 2018 r. stanowiły 139,2 km, a drogi  z 

kostki brukowej 0,2 km. 

 

Długość ścieżek rowerowych w 2018 roku wynosiła 1,24 km. 

 

W gminie rozpoczęto i zakończono w 2018 roku inwestycje: 

1. Inwestycje drogowe wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości  3 258 676,45 zł: 

 Przebudowa dróg gminnych w msc. Broniszów, Chruszczyna Wielka, Łękawa, 

Boronice, Odonów, Plechów, Podolany, Zięblice; 

 Przebudowa dróg gminnych w msc. Cło, Gabułtów, Kazimierza Mała, Łękawa; 

 Przebudowa dróg gminnych w msc. Chruszczyna Wielka, Krzyszkowice, Lekszyce; 

 Przebudowa dróg gminnych w msc. Dalechowice, Kazimierza Mała, Lekszyce; 

 Przebudowa dróg gminnych w msc. Chruszczyna Wielka, Dalechowice, Donosy, 

Odonów, Zięblice, Zysławice; 

 Remont dróg (dz. nr ewid. 806 i dz. nr ewid. 841) w miejscowości Kazimierza Wielka; 

 Przebudowa dróg gminnych w msc. Boronice, Cudzynowice, Gabułtów – Hołdowiec, 

Skorczów, Zięblice; 

2. Inwestycje związane z edukacją oraz sportem realizowane były w ramach projektu 

„Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka”. 

Wartość zadania wyniosła 1 119 245,25 zł brutto, przy czym finansowanie zewnętrzne, 

pochodzące ze środków RPOWŚ 2014 – 2020 wyniosło 769 841,88 zł, tym: 
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 Dostawa wyposażenia pracowni matematycznych do szkół znajdujących się na terenie 

gminy Kazimierza Wielka  

 Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kazimierzy 

Wielkiej  i Samorządowej Szkole Podstawowej w Wielgusie 

 Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej oraz matematycznej do szkół 

znajdujących się na terenie gminy Kazimierza Wielka  

3. Inwestycje związane z infrastrukturą techniczną wiązały się z poniesieniem kosztów w 

wysokości  499 233,31 zł brutto, tj. na budowę sieci  wodociągowej w miejscowości Cło i 

Wymysłów – etap I msc. Wymysłów. Ponadto wybudowano wodociąg „Budowa sieci 

wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka – Etap II. budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Wielgus – zadanie 4” za kwotę 522 215,00 zł brutto. 

 

4. W gminie rozpoczęto w 2018 roku inwestycje związaną z rewitalizacją – W kierunku 

uzdrowiska – rewitalizacja miasta  Kazimierza Wielka. Wartość projektu 17 339 866,49 zł 

brutto, przy czym finansowanie zewnętrzne, pochodzące  ze środków RPOWŚ 2014 – 2020 

wyniesie 12 509 680,18 zł. 

Na koniec roku 2018 w ramach w/w projektu zrealizowano następujący zakres rzeczowy: 

 wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę placu 

targowego, rewitalizację Rynku Miejskiego, otoczenia Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Kazimierzy Wielkiej, adaptację budynku po byłym przedszkolu na Centrum 

Aktywności Obywatelskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych 

w Kazimierzy Wielkiej, wiązało się to z poniesieniem kosztów w wysokości 231 

792,00 zł brutto. 

 

5. Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 176,05 km, a na koniec 

178,79 km. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada ok. 78,87 %  mieszkańców, 

natomiast w  przypadku sieci kanalizacyjnej dostęp posiada ok. 58,39 % mieszkańców. 

W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej dane przedstawiają się następująco: długość 

czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub jednostek 

gospodarki komunalnej) w 2018 r. wynosiła ok. 95 000 m. Na dzień 1 stycznia  2018 r. 

istniało 1 695 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 1753 przyłączy. 

W 2018 r. doszło do 224 awarii sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z UZT), których powodem 

było zatkacie kanałów i usterki na przepompowniach. W związku z awariami usuwane były 

na bieżąco przez operatora sieci tj. Związek Międzygminny „Nidzica”. 

 

10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

W 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

 przy ul. Partyzantów 2 w budynku znajduje się 4 mieszkania , o łącznej powierzchni 

202,80 m
2
 

 przy ul. Partyzantów 4 w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o łącznej  powierzchni 

48,25 m
2
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 przy ul. Partyzantów 5 w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o łącznej  powierzchni 

34,10 m
2
 

 przy ul. Partyzantów 8 w budynku znajduje się 2 mieszkania, o łącznej powierzchni 

104,74 m
2
  

 przy ul. Partyzantów 10 w budynku znajduje się 3 mieszkania, o łącznej powierzchni 

107,94 m
2
  

 przy ul. Partyzantów 12 w budynku znajduje się 3 mieszkania, o łącznej powierzchni 

120,84 m
2
  

 przy ul. Partyzantów 14 w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o łącznej powierzchni 

36,61 m
2
 

 przy ul. Partyzantów 15 w budynku znajduje się 6 mieszkań, o łącznej powierzchni 

201,54 m
2
  

 przy ul. Partyzantów 16 w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o łącznej  powierzchni 

49,27 m
2
 

 przy ul. Partyzantów 20 w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o łącznej powierzchni 

55,35 m
2
 

 przy ul. Partyzantów 22 w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o łącznej powierzchni 

35,05 m
2
 

 przy ul. Szkolna 14  w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni łącznej 

44,80 m
2
 

 przy ul. Kościuszki 9 w budynku znajduje się 2 mieszkania, o łącznej powierzchni 

95,30 m
2
 

 Dalechowice -  w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o łącznej powierzchni 40,65 m
2
 

 Odonów -  w budynku znajduje się 2 mieszkania, o łącznej powierzchni 77,02 m
2
 

 Donatkowice - w budynku znajduje się 3 mieszkania, o łącznej powierzchni 175,82 m
2
 

 Głuchów – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o łącznej powierzchni 18,00 m
2
 

 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r., 33  mieszkania , a 

na dzień 31 grudnia 2018 r. –32  mieszkania. Zmniejszenie się liczby tych mieszkań związane 

było z rozbiórką budynku. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 40,94  m
2
, 

a ogółem, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 0,086  m
2
. 

W 2018 r. nie oddano do użytkowania  żadnego mieszkania, znajdujących się w zasobie 

gminy. Nie przyznano żadnego mieszkania w 2018 r. Nie było wolnych mieszkań w zasobie 

Gminy.  

W 2018 r. nie było żadnych remontów mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy. We 

wszystkich  mieszkaniach , będących w zasobie gminy znajdują się toalety. 

W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 88 328,59 zł, których 

beneficjentami było 81 osób. Podstawą ich przyznania było ustawa o dodatkach 

mieszkaniowych tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 180 z późn.zm. Kwota najniższego dodatku wynosiła 

34,18 zł., zaś kwota najwyższego dodatku – 455,99 zł.  
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Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 12 osób, zaś pod koniec 

2018 r. było to 15 osób, na lokale socjalne oczekiwało  5 osób, zaś pod koniec 2018 r.  było to 

7 osób. Średni czas oczekiwanie na otrzymanie mieszkania wynosił w 2018 r. - 216  miesięcy.  

Względem lat poprzednich, czas oczekiwania wzrósł, z uwagi na zastój w budownictwie 

komunalnym spowodowanym brakiem terenów i środków finansowych. 

Z chwilą wejścia przepisów umożliwiających wykup mieszkań przez najemców 

posiadających tytuł prawny do lokalu to od tej pory również nastąpił zastój w realizacji 

wniosków  o przydział   lokali mieszkalnych. 

 

W 2018 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań. 

W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się 82 budynki niemieszkalne, przeznaczone 

m. in. pod świetlice, remizy, inne budynki użyteczności publicznej, garaże itd.” 

W 2018 r. Miasto i Gmina w Kazimierzy Wielkiej dysponowało zasobem nieruchomości o 

powierzchni 492,3778 ha , z czego grunty: 

 oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły – 30,7613 ha,  

 oddane w dzierżawę i najem stanowiły – 44,6505 ha 

 oddane w użyczenie stanowiły – 20,7496 ha, 

 oddane w użytkowanie stanowiły – 5,5197 ha, 

 oddane w trwały zarząd stanowiły – 6,5861 ha. 

Pozostała część gruntów była w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy w Kazimierzy 

Wielkiej, z czego największą część stanowiły drogi i zajmowały 221,9691 ha.  

 

11. TRANSPORT 

W 2018 r. z w Gminie Kazimierza Wielka nie było transportu zbiorowego zarządzanego 

przez Gminę  

 

12. SPRAWY OBYWATELSKIE 

W 2018 roku do Gminy nie zgłoszono projektów do realizacji w ramach budżetu 

obywatelskiego, gdyż Gmina nie jest miastem na prawie powiatu stąd też utworzenie budżetu 

obywatelskiego nie jest obowiązkowe. 

Do urzędu wpłynęło w 2018 r. 58 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

Dotyczyły one  między innymi: 

 udzielenia informacji  na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad 

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”; 

 jakie były koszty  realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie 

zwierząt; 

 utworzenia gminnej rady działalności pożytku publicznego; 

 utworzenia  młodzieżowej rady gminy i gminnej rady seniorów; 
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 wyodrębnienia  w gminie funduszu sołeckiego; 

 funkcjonujących programów informatycznych; 

 audytu wewnętrznego i kosztów związanych z zatrudnieniem osoby pełniącej  funkcję 

audytora;  

 operatorów sieci telefonii komórkowej , z których korzysta Urząd MiG ;  

 czy gmina planuje  dokonać modernizacji oświetlenia ulicznego; 

 budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej; 

 zatrudnienia w Urzędzie; 

 usuwania azbestu na terenie gminy;  

 Programu Ochrony Środowiska, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz aktualnego 

Planu Gospodarki Odpadami; 

 kosztów odbioru odpadów segregowanych na mieszkańca/ nieruchomość w latach 

2013-2018, liczby gospodarstw domowych , z których  ww. latach odbierane były 

odpady komunalne; 

 wnioskowano o udzielenie informacji publicznej w kwestii, czy w gminie działa 

stowarzyszenie, które  w 2018 r. otrzymało dotację na podstawie Ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie na prowadzenie piłki nożnej; 

 pytania dotyczyły założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe; 

 czy została podjęta uchwała na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych i ogrodzeń oraz o 

wskazanie numeru tej uchwały, daty i miejsca jej publikacji; 

 ile zostało zleconych w przeciągu ostatnich 5 lat remontów w Urzędzie M i G, kosztu 

tych remontów oraz firm, które je wykonały; 

 ilości placów zabaw publicznie dostępnych pozostających pod zarządem gminy lub 

podmiotów zależnych oraz ilości przeprowadzonych kontroli dla poszczególnych 

placów; 

 kosztu zakupu  wody w galonach oraz roczny koszt dzierżawy butlowego dystrybutora 

wody i termin zakończenia aktualnie obowiązującej umowy na dostawę wody i 

dzierżawę dystrybutora; 

 informacji z ostatnich 3 lat dotyczącej przetargów na obsługę prawną jednostki; 

 ankiety na temat „ Planowanie Strategiczne Rozwoju Turystyki w Miastach” 

W przypadku 58 wniosków (100 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja została 

udostępniona wnioskodawcy. 

W 2018 roku wpłynęły 3 petycje. Uwzględniono 2 petycje. Przedmiotem petycji, które 

uwzględniono, było: 

 dokonanie analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie  procedur związanych z 

pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o 

udzielenie zamówienia; 
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 przekazanie petycji do wszystkich  podległych publicznych szkół podstawowych oraz 

opublikowanie jej na stronie internetowej Urzędu M i G. Przedmiotem petycji było 

podjęcie działania w sprawie aspektów życia zbiorowego lub wartości wymagających 

szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i 

kompetencji adresata petycji.  W przypadku twierdzącej odpowiedzi na ww. petycję 

wystarczyło zgłosić udział w konkursie „ Wzorowa Łazienka. Efektem przystąpienia 

do programu mogło być  sfinansowanie remontu szkolnej łazienki. 

 Z kolei przedmiotem petycji, której nie uwzględniono, było podjęcie próby wdrożenia 

w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii  i korzystania z rozwiązań 

abonamentowych w tym względzie. 

W 2018 roku wpłynęła 1 skarga na działalność Burmistrz dotycząca wspólnoty gruntowej 

w Kazimierzy Wielkiej, skarga całkowicie bezzasadna. 

Od 1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie 45 organizacji pozarządowych, w tym 1 

fundacja, 23 stowarzyszenia,  4  kluby sportowe, 17 kół gospodyń wiejskich. Na koniec, roku, 

dane te przedstawiały się bez zmian. 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

powierzono wykonanie następujących zadań publicznych: 

 zadanie: „Wspieranie rozwoju sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy 

Kazimierza Wielka” ;  wybrano ofertę Międzyzakładowego Ludowego Klubu 

Sportowego „Sparta” w Kazimierzy Wielkiej, opiewającą na kwotę 165 tys. zł. – 

zadanie zostało wykonane. 

 zadanie:  „Rozwój sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Kazimierza 

Wielka”  ;  wybrano ofertę Ludowych Zespołów Sportowych „Jawornik” Gorzków, 

opiewającą na kwotę 75 tys. zł. – zadanie zostało wykonane. 

 zadanie:  „Wspieranie Rozwoju pływania na terenie Miasta i Gminy Kazimierza 

Wielka przez Klub „Pirania”;  wybrano ofertę Pływackiego Klubu Sportowego 

„Pirania”, opiewającą na kwotę 5 tys. zł. – zadanie zostało wykonane. 

 zadanie:  „Prowadzenie działalności mającej na celu wspieranie Rozwoju sportu w 

zakresie tenisa ziemnego na terenie Gminy Kazimierza Wielka” , wybrano ofertę 

organizacji – Ognisko Krzewienia Kultury Fizycznej „Return” opiewającą na kwotę 2 

tys. zł. – zadanie zostało wykonane. 

 zadanie:  „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej na 

terenie Gminy Kazimierza Wielka”;  wybrano ofertę organizacji Stowarzyszenie 

Victoria Kazimierza Wielka, opiewającą na kwotę 13 tys. zł.– zadanie zostało 

wykonane.  

 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, zlecono 

wsparcie wykonania następujących zadań publicznych: 

 zadanie: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom  

z rodzin z problemem alkoholowym w obiekcie oferenta na terenie Gminy Kazimierza 
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Wielka; wpłynęła 1 oferta, tj. organizacji Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach, 

opiewającą na kwotę 60 tys. zł.– zadanie zostało wykonane. 

 zadanie: Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle  

i nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Kazimierza Wielka;  

wpłynęła 1 oferta, z których wybrano ofertę organizacji Fundacja Gospodarcza św. 

Brata Alberta w Kielcach, opiewającą na kwotę 18 tys. zł. –zadanie zostało wykonane. 

 

W ramach trybu małych dotacji, powierzono wykonanie następujących zadań: 

 zadanie o nazwie Rehabilitacja kobiet po mastektomii powierzono organizacji 

Kazimierskie Stowarzyszenie „Amazonki” w Kazimierzy Wielkiej, wparto kwotą 3 

tys. zł. 

 

W 2017 r. odbyły się 42 zebrania wiejskie dotyczące funduszu sołeckiego, który został 

zrealizowany w roku 2018 r. Na poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja 

kształtowała się następująco: 

 na zebraniu w sołectwie Boronice, które odbyło się 10 września 2017r. , frekwencja 

wynosiła  7% uprawnionych do głosowania, w II terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Broniszów, które odbyło się 24 września 2017r. , frekwencja 

wynosiła 14 % uprawnionych do głosowania, w II terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Chruszczyna Mała, które odbyło się 25 września 2017r. , 

frekwencja wynosiła  14% uprawnionych do głosowania, w II terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Chruszczyna Wielka, które odbyło się 15 września 2017r. , 

frekwencja wynosiła  8% uprawnionych do głosowania, w II terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Cło, które odbyło się 10 września 2017r. , frekwencja 

wynosiła  19% uprawnionych do głosowania, w II terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Cudzynowice, które odbyło się 17 września 2017r. , 

frekwencja wynosiła  4% uprawnionych do głosowania, w II terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Dalechowice, które odbyło się 3 września 2017r. , frekwencja 

wynosiła  9% uprawnionych do głosowania, w II terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Donosy, które odbyło się 10 

września 2017r. , frekwencja wynosiła  6% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Donatkowice, które odbyło się 

10 września 2017r. , frekwencja wynosiła  13% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Gabułtów, które odbyło się 26 

września, frekwencja wynosiła  9% uprawnionych do głosowania, w II terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Głuchów, które odbyło się 17 

września 2017r. , frekwencja wynosiła  16% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 
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 na zebraniu w sołectwie Gorzków, które odbyło się 17 

września 2017r. , frekwencja wynosiła  7% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Góry Sieradzkie, które odbyło 

się 24 września 2017r. , frekwencja wynosiła  22% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Gunów-Kolonia, które odbyło 

się 17 września 2017r. , frekwencja wynosiła 12% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Gunów-Wilków, które odbyło 

się 17 września 2017r. , frekwencja wynosiła  7% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Hołdowiec, które odbyło się 

23 września 2017r. , frekwencja wynosiła  12% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Jakuszowice, które odbyło się 

23 września 2017r. , frekwencja wynosiła  8% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Kazimierza Mała, które odbyło 

się 4 września 2017r. , frekwencja wynosiła  8% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Kamieńczyce, które odbyło się 

10 września 2017r. , frekwencja wynosiła  8% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Krzyszkowice, które odbyło 

się 17 września 2017r. , frekwencja wynosiła  11% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Kamyszów, które odbyło się  

20 sierpnia 2017r. , frekwencja wynosiła  9% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Lekszyce, które odbyło się 17 

września 2017r. , frekwencja wynosiła  19% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Łękawa, które odbyło się 11 

września 2017r. , frekwencja wynosiła 6% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Łyczaków, które odbyło się 27 

września 2017r. , frekwencja wynosiła  13% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 
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 na zebraniu w sołectwie Marcinkowice, które odbyło 

się 17 września 2017r. , frekwencja wynosiła  19% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Nagorzanki, które odbyło się 

25 września 2017r. , frekwencja wynosiła  21% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Odonów, które odbyło się 25 

sierpnia 2017r. , frekwencja wynosiła  4% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Paśmiechy, które odbyło się 2 

września 2017r. , frekwencja wynosiła  11% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Plechów które odbyło się 3 

września 2017r. , frekwencja wynosiła  10% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Plechówka, które odbyło się 

25 września 2017r. , frekwencja wynosiła  26% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Podolany, które odbyło się 21 

września 2017r. , frekwencja wynosiła  7% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Sieradzice, które odbyło się 17 

września 2017r. , frekwencja wynosiła  6% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Skorczów, które odbyło się 10 

września 2017r. , frekwencja wynosiła  8% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Słonowice, które odbyło się 10 

września 2017r. , frekwencja wynosiła  11% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Stradlice, które odbyło się 10 

września 2017r. , frekwencja wynosiła  13% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Wielgus, które odbyło się 3 

września 2017r. , frekwencja wynosiła  10% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Wojciechów, które odbyło się 

17 września 2017r. , frekwencja wynosiła  4% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 
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 na zebraniu w sołectwie Wojsławice, które odbyło się 

17 września 2017r. , frekwencja wynosiła  8% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Wymysłów, które odbyło się 

10 września 2017r. , frekwencja wynosiła  39% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Zagórzyce, które odbyło się 25 

września 2017r. , frekwencja wynosiła  9% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Zięblice, które odbyło się 17 

września 2017r. , frekwencja wynosiła  8% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie, 

 na zebraniu w sołectwie Zysławice, które odbyło się 10 

września 2017r. , frekwencja wynosiła  13% uprawnionych do głosowania, w II 

terminie. 

 

13. PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE 

W 2018 roku na terenie Gminy Kazimierza Wielka odnotowano ogółem 187 

przestępstw w tym kilkadziesiąt podstawowej kategorii, tzn. kradzieże, włamania, bójki, 

pobicia, kradzieże pojazdu, rozboje itp. Zdarzyło się zabójstwo, którego sprawcę pojmano. W 

2018 roku nałożono 1 349 mandatów karnych. Na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka 

zatrzymano 28 nietrzeźwych kierowców — w tym 17 kierujących pojazdami mechanicznymi 

i 11 rowerzystów. W tej kategorii odnotowano spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, 

być może z powodu dotkliwości kary. Spadła także ilość wypadków i kolizji drogowych. 

Nadal wdrażana jest procedura niebieskiej karty. Dzielnicowi współpracują w tym zakresie z 

Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym. Ogółem odnotowano 318 interwencji domowych, 

a w 62 przypadkach sporządzono niebieską kartę, ponieważ stwierdzono przemoc domową. 

Odnotowano 4 przestępstw znęcania. Odnotowano 9 przestępstw narkotykowych. 

Odnotowujemy także drobne upraw roślin z których produkowane są narkotyki. Ponadto 

policjanci uczestniczą w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczają 

imprezy masowe oraz rozgrywki piłki nożnej miejscowego klubu oraz niższych lig. Średni 

czas reakcji policjantów na zgłoszenie na terenie Kazimierzy Wielkiej to 7,34 min. W 2018 

roku Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej udzieliła KPP w Kazimierzy Wielkiej wsparcia na 

zakup nowego pojazdu, który wykorzystywany jest do działań poszukiwawczych, szczególnie 

w terenach polnych.. 

 

14. EDUKACJA 
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W roku 2018 gmina Kazimierza Wielka była organem prowadzącym 1 przedszkola 

publicznego, 4 szkół podstawowych publicznych 1 oddział gimnazjalny w szkole 

podstawowej i  1 wygaszane  gimnazjum publiczne. 

Stan organizacji wychowania przedszkolnego. 

Wychowanie przedszkolne było realizowane w Publicznym Przedszkolu 

Samorządowym w Kazimierzy Wielkiej oraz 11 oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych. 

Wychowanie przedszkolne jest  realizowane również w Niepublicznym Przedszkolu 

„MOTYLEK” do którego uczęszcza  średnio 80 dzieci oraz w oddziale przedszkolnym w 

Niepublicznej Szkole Podstawowej „Twórcza Szkoła” w Cudzynowicach prowadzonej przez 

Stowarzyszenie, do której uczęszcza średnio 39 dzieci do oddziału przedszkolnego. 

 

 Stan organizacji wychowania przedszkolnego (przedszkole i oddziały  przedszkolne  

przy szkołach podstawowych). 
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1. Publiczne Przedszkole 

Samorządowe                        

w  Kazimierzy  Wielkiej 

152 7 21,71 10,15 14,97 

12 + 3 

palaczy 

c.o. 

2. Oddziały Przedszkolne  

przy SSP Nr 1                              

w  Kazimierzy Wielkiej 

52 3 17,33 3,00 17,33 

 

- 

3 Oddziały Przedszkolne  

przy  SSP  Nr  3                            

w  Kazimierzy Wielkiej 

40 2 20,00 2,27 17,62 

 

- 

4 Oddziały Przedszkolne  

przy  SSP                                      

w  Kamieńczycach 

21 1 21,00 1,00 21,00 

 

- 

5 Oddziały Przedszkolne  

przy   SSP                                     

w Wielgusie 

85 5 17,00 5,00 17,00 

 

- 

  

Razem 350 18 19,44 21,42 16,34 

12 + 3 

palaczy 

c.o. 

 

Stan organizacji szkół podstawowych roku  2018 obrazuje tabela nr 1 i nr 2. 

 

           W wyniku wprowadzonej reformy oświaty ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.) z dniem 

 1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe zostały przekształcone w 

ośmioletnie szkoły podstawowe. Oznacza to, że w roku szkolnym 2017/2018  w szkołach 

podstawowych przybyła kasa VII a docelowo w roku szkolnym 2018/2019 przybędzie klasa 

VIII. 
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         W związku z powyższym działaniem samorządu gminnego było dostosowanie 

istniejącej sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego poprzez podjęcie uchwał 

w tym zakresie (Uchwała Nr XLIV/298/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 

13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego oraz Uchwała Nr XL/313/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy 

Wielkiej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego). 

 

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

1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 

 

  Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym 

I II III IV V VI VII 

1. Samorządowa Szkoła 

Podstawowa  Nr 1               

w Kazimierzy Wielkiej 

17 363 48 15 71 89 48 59 33 

2. Samorządowa Szkoła 

Podstawowa  Nr 3                

w Kazimierzy Wielkiej 

13 257 31 17 45 58 29 38 39 

3. Samorządowa Szkoła 

Podstawowa  w 

Wielgusie 

10 178 28 23 17 30 25 25 30 

4. Samorządowa Szkoła 

Podstawowa                         

w Kamieńczycach 

7 84 9 9 15 16 14 9 12 

  Razem 47 882 116 64 148 193 116 131 114 

 

Spełnianie obowiązku szkolnego następuje również  w Niepublicznej Szkole 

Podstawowej „Twórcza Szkoła” w Cudzynowicach, gdzie uczęszcza 78 uczniów.  

 

Tabela Nr 2. Stan organizacji szkół podstawowych  w roku szkolnym 2018/2019 – od  1 

września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

  Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym 

I II III IV V VI VII VIII 

1. Samorządowa 

Szkoła Podstawowa  

Nr 1  w Kazimierzy 

Wielkiej 

19 403 40 48 15 71 89 48 59 33 
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Wskaźniki szkół podstawowych  na koniec  roku  szkolnym 2017/2018. 

 
Lp. Nazwa jednostki Średnia liczba 

uczniów  na 

oddział 

Średnia liczba 

uczniów na etat 

nauczycielski 

Średnia liczba uczniów 

na etat adm.  i obsługi 

1. Samorządowa Szkoła 

Podstawowa Nr 1  w 

Kazimierzy Wielkiej 

21,35 12,28  28,62 

2. Samorządowa Szkoła 

Podstawowa Nr 3    w 

Kazimierzy Wielkiej 

19,76  10,58 29,70 

3 

 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w Wielgusie z 

oddziałami gimnazjalnymi 

17,80 9,36 39,02 

(liczone dla całego 

Zespołu) 

5 Samorządowa Szkoła 

Podstawowa  w 

Kamieńczycach 

12,00 7,66 35,00 

 Razem - średnia 18,77 11,72 32,72 

 

 

 

 

Stan organizacji gimnazjów w roku  2018 obrazuje tabela nr 1 i nr 2. 

 

        Wprowadzenie reformy oświaty ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.) 

spowodowała, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe gimnazja stopniowo zostaną 

zlikwidowane. Oznacza to, że w roku szkolnym 2017/2018  w gimnazjach likwiduje się klasę 

I, a w latach następnych zlikwidowane zostaną kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum  

(uczniowie klas I gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 przejdą do klasy VII szkół 

podstawowych). Z dniem 31 sierpnia 2019 r. zgodnie w/w ustawą gimnazja kończą swoja 

działalność.  

 

2. Samorządowa 

Szkoła Podstawowa  

Nr 3   w Kazimierzy 

Wielkiej 

15 290 33 31 17 45 58 29 38 39 

3. Samorządowa 

Szkoła Podstawowa  

w Wielgusie 

11 206 34 25 23 20 30 20 24 30 

5. Samorządowa 

Szkoła Podstawowa                         

w Kamieńczycach 

8 97 13 9 9 15 16 14 9 12 

  Razem 53 996 120 113 64 151 193 111 130 114 
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Tabela Nr 1. Stan organizacji wygaszających gimnazjów  w roku szkolnym 2017/2018 – 

od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 

 

  Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym 

I II III 

1. Publiczne Gimnazjum Samorządowe                          

w Kazimierzy Wielkiej 
10 233 - 117 116 

2. Oddział gimnazjalny w  Samorządowej Szkole 

Podstawowej w Wielgusie  
2 49 - 22 27 

  Razem 12 282 - 139 143 

     

 

Tabela Nr 2. Stan organizacji wygaszających gimnazjów  w roku szkolnym 2017/2018 – 

od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

  Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym 

I II III 

1. Publiczne Gimnazjum Samorządowe                          

w Kazimierzy Wielkiej 
5 118 - - 118 

2. Oddział gimnazjalny w  Samorządowej Szkole 

Podstawowej w Wielgusie 
1 22 - - 22 

  Razem 6 140 - - 140 

     

 

   Wskaźniki gimnazjów  na koniec roku szkolnego 2017/2018. 
 

Lp. Nazwa jednostki Średnia liczba 

uczniów  na 

oddział 

Średnia liczba 

uczniów na etat 

nauczycielski 

Średnia liczba uczniów 

na etat adm.  i obsługi 

1. Publiczne Gimnazjum 

Samorządowe                          

w Kazimierzy Wielkiej 

23,30 10,16 58,20 

2. Oddział gimnazjalny w  

Samorządowej Szkole 

Podstawowej w 

Wielgusie 

24,50 7,60 39,02  

(liczone dla całego 

Zespołu Szkół) 

 Razem - średnia 23,53 12,1 - 
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Sieć przedszkoli, szkół podstawowych  i gimnazjów w gminie Kazimierza Wielka 

(łącznie z niepubliczną Szkołą w Cudzynowicach)  zabezpieczała w pełni aktualne potrzeby 

mieszkańców. 

 

Kadra nauczycielska i administracyjno – obsługowa zatrudniona 2018 r. w przedszkolu i 

szkołach podstawowych 

W roku 2018 w kazimierskim przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjach 

prowadzonych przez gminę  pracowało na 133,22 etatach nauczycielskich oraz 57,00 etatach 

pracowników administracji  i obsługi, w tym 6 pracowników sezonowych.   

 

Wyszczególnienie 

Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. Przedszkole                                  

w Kazimierzy Wielkiej 

27,16          

w tym 3 

sezon. 

28                      

w tym 3 

sezon. 

10,16 11 

17,00              

w tym 3 

sezon. 

17 w tym 3 

sezon. 

Razem 

27,16                

w tym 3 

sezon. 

28 w tym 3 

sezon. 
10,16 11 

17,0             

w tym 3 

sezon. 

17 w tym 3 

sezon. 

2. SSP Nr 1                                       

w Kazimierzy Wielkiej 
47,56  w 

tym 3sezon 

     50            

w tym 3 

sezon 

32,56 335 

15 w 

tym 3 

sezon 

15w tym   3 

sezon 

3. SSP Nr 3                                          

w Kazimierzy Wielkiej 
36,27 37 26,56 27 10,00 10 

4. SSP w Wielgusie 24,00 24 16,00 16 8,00 8 

5. SSP                                                

w Kamieńczycach 
14,67 16 11,96 13 3,00 3 

Razem 122,50 w 

tym 3 

sezon 

127 w tym 

3  sezon 
86,5 91 

36,00                 

w tym 3 

sezon. 

36 w tym    

3 sezon. 

6. PGS  w             Kazimierzy 

W. 
26,94 27 22,94 23 4,00 4 

7. Oddział gimnazjalny w  

Samorządowej Szkole 

Podstawowej w Wielgusie 

13,62 14 13,62 14 - - 

Razem 40,56 41 36,56 37 4,00 4 
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                               Ogółem 190,22         

w tym            

6 sezon 

196                   

w tym                     

6 sezon 

133,22 139 

57             

w tym                  

6 sezon 

57                   

w tym                 

6   sezon 

 

 

 

Poziom wykształcenia nauczycieli   

 

  Poziom wykształcenia (w osobach) 

  

WMPP* LICENCJAT SN** INNE Razem 

  % ogółu   
% 

ogółu 
  %ogółu   

% 

ogółu 
  

Przedszkole 

 
10 90,9 1 9,1 - - - - 11 

SP+oddziały 

przedszkolne 
87 95,6  4  4,4 - -  - - 91 

Gimnazja 36 97,3 1 2,7 - - - - 37 

Razem 133  95,7 6  4,3 - -  - - 139 

* - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. 

** - Studium Nauczycielskie 

 

 

            Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  posiadało  ponad  95 

% zatrudnionych nauczycieli.  Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli 

na koniec roku szkolnego 2017/2018 obrazuje tabela . 

  

Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

  % ogółu   % ogółu   % ogółu   % ogółu         

P* - - - - - - 11 100,0 11 

SP** - - 1 1,1 7 7,7 83 91,2 91 

G*** 1 2,7 1 2,7 1 2,7 34 91,9 37 

Razem 1 0,7 2 1,4 8 5,7 128 92,2 139 

      * - przedszkola, 

** - szkoły podstawowe + oddziały przedszkolne, 

*** - gimnazja 
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 Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego  legitymowało się 128 nauczycieli tj. 

ponad 92% spośród ogółu zatrudnionych. 

Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej 

zapewniła w miarę dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. 

Dominują nauczyciele ze stażem pracy w przedziale od 18 do 28 lat. Przy nauczycielach z 

dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą jakość pracy. 

Poziom nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

  Szkoły podstawowe 

W związki z wprowadzoną reformą oświaty (utworzenie z dniem 1 września 2017 r. 

ośmioklasowych szkół podstawowych) w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 

sprawdzianów w szkołach podstawowych nie prowadzono. Dopiero w roku szkolnym 

2018/2019 na zakończenie ósmej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie odbędzie się 

po raz pierwszy egzamin ośmioklasistów.  

 

Promocja uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018. 

 

 

L

p 

 

Szkoła podstawowa 

Świadectwo                      

z wyróżnieniem 

Egzaminy 

poprawkowe 

Niepromowani 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

1. SSP Nr 1 w Kazimierzy 

Wielkiej 

76 33,2 3 1,3 - - 

2. SSP Nr 3 w Kazimierzy 

Wielkiej 

69 42,0 - - 1 0,6 

3. SSP w Wielgusie 20 18,2 9 8,1 1 0,9 

6. SSP w Kamieńczycach 10 19,6 - - - - 

 Razem 175 31,6 12 2,2 2 0,4 

 

 

Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych                                   

i logopedycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018. 
 

Lp 

 

Szkoła podstawowa 

Zajęcia 

wyrów- 

nawcze 

Zajęcia 

rewalida

-cyjne 

Zajęcia 

korekcyjn

o-

kompensa

cyjne  

Indyw. tok 

nauczania 

Nauczanie 

indywidualne 

1. SSP Nr 1 w Kazimierzy 

Wielkiej 

7 6 4 - 1 

2. SSP Nr 3 w Kazimierzy 

Wielkiej 

16 8 3 - 8 

3. SSP w Wielgusie 68 8 - - 2 

4. SSP w Kamieńczycach 2 2 - - - 

 Razem 93 24 7 - 11 

          

Szkoły na bieżąco współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w 

Kazimierzy Wielkiej, ponieważ wielu uczniów posiada opinie i orzeczenia o dostosowaniu 

warunków pracy z tymi uczniami wydane przez w/w instytucję. Stosowanie się do zaleceń 

wynikających z tych dokumentów pozwala na osiąganie dobrych wyników również z 
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uczniami, którzy mają problemy w nauce. W trakcie realizacji wymienionych zajęć 

nauczyciele dostosowują treści programowe i wymagania do ich możliwości 

psychofizycznych zgodnie z zaleceniami w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, które służą korygowaniu, kompensowaniu braków psychofizycznych. 

 

Frekwencja w szkołach podstawowych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania na 

koniec roku szkolnego 2017/2018. 

 

   

 

Szkoła podstawowa 

 

Frekwencja 

(w procentach) 

Nieodpowiednie lub naganna roczna 

klasyfikacyjna ocena zachowania 

Liczba uczniów 

 

% 

uczniów 

1. SSP Nr 1 w Kazimierzy 

Wielkiej 

95,0 - - 

2. SSP Nr 3 w Kazimierzy 

Wielkiej 

90,0 2 0,7 

3. SSP w Wielgusie 95,0 - - 

4. SSP w Kamieńczycach 94,0 - - 

 Razem średnio – 93,5 2 0,2 

 

Frekwencja uczniów w szkołach jest  wysoka, nie występują  wagary ani nagminne 

opuszczanie zajęć. Wszystkie nieobecności są usprawiedliwione przez rodziców bądź 

prawnych opiekunów. 

 

 Gimnazja   

Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjach jest egzamin gimnazjalny, a także 

ocena edukacyjnej wartości dodanej czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego 

do oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań 

indywidualnych, takich jak zdolności  i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań 

społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego czy wpływu grupy 

rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangażowanie 

nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania.  

 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmował: 

a) w części pierwszej – humanistycznej  

– wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego  

oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 

b) w części drugiej – matematyczno - przyrodniczej  

– wiadomości i umiejętności z zakresu  matematyki  

oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii 

c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. 

  

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w % punktów na koniec  roku szkolnym 2017/2018. 

Lp. Szkoła Liczba Część humanistyczna Część matematyczno-
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zdających przyrodnicza 

   historia i wos język polski matematyka przedmioty 

przyrodnicze 

 Kraj - 59 68 52 56 

 Województwo 

świętokrzyskie 

-  

58 

 

68 

 

51 

 

55 

 Powiat 

kazimierski 

- 58 64  49 54 

 Gmina  

Kazimierza 

Wielka 

- 55 64 47 52 

1. Gimnazjum                                   

w   Kazimierzy 

Wielkiej 

115 54,8 63,6 45,2 52,4 

2. Oddział 

gimnazjalny w  

Samorządowej 

Szkole 

Podstawowej w 

Wielgusie 

25 54,3 66,6 52,7 51,7 

 
 

W kazimierskich gimnazjach uczniowie zdawali również egzamin z języka 

angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języka niemieckiego na 

poziomie podstawowym.  

  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z części językowej. 

 

Lp. Szkoła   Część językowa - średni wynik 

   J. angielski  J. niemiecki 

  Liczba 

zdających 

Poziom 

podstawowy 

Poziom 

rozszerzony 

Liczba 

zdających 

Poziom 

podstawowy 

 Kraj - 68 52 - 52 

 Województwo 

świętokrzyskie 

- 66 49 - 49 

 Powiat kazimierski - 58 43 - 37 

 Gmina   Kazimierza 

Wielka 

- 53 40 - 38 

1. Gimnazjum                        

w   Kazimierzy 

Wielkiej 

113 53,6 41,1 2 32,5 

2. Oddział gimnazjalny 

w  Samorządowej 

Szkole Podstawowej 

w Wielgusie 

22 51,5 36,4 3 41,7 
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Promocja uczniów w gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018. 

 
 

Lp 

 

Szkoła podstawowa 

Świadectwo                      

z wyróżnieniem 

Egzaminy 

poprawkowe 

Niepromowani 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

1. Gimnazjum                                   

w   Kazimierzy Wielkiej 

47 20,1% 4 1,7% - - 

2. Oddział gimnazjalny w  

Samorządowej Szkole 

Podstawowej w 

Wielgusie 

7 14,2%  - - - - 

 Razem 54 19,1%  4 1,4% - - 

                                                                                                                                                  

  

Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. 

 

      W roku  2018 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy 

na rzecz uczniów i szkół. Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie 

oświaty dowożono uczniów do szkół, których droga do szkoły przekraczała : 

1) 3 km – w przypadku uczniów klas 0 – IV szkół podstawowych 

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VII szkół podstawowych oraz uczniów 

wygaszanych gimnazjów. 

 

  Dowożenie uczniów do szkół    

 

Lp. Szkoła Liczba uczniów dowożonych 

1 SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej 109 

2 SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej  9                       

3 SSP w Kamieńczycach 46 

4 SSP w Wielgusie 270 

5 PGS w Kazimierzy Wielkiej 120 

 Ogółem 554 

 

Do wszystkich szkół dowożone są dzieci, jedynie do SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej 

w mniejszej skali, gdyż obwód tej szkoły stanowi miasto Kazimierza Wielka. 

Dowozem objętych jest 47,6 % uczniów. 

 

Ponadto 3 uczniów niepełnosprawnych dowożonych było do: 

1) Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego prowadzonego przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Koło w Miechowie – 1 uczeń, 

2) Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Krakowie – 2 uczniów – rodzice w 

swoim zakresie dowożą z refundacją kosztów przejazdu. 
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Zgodnie z dyspozycją art. 70   ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu 

zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203)  wspomagano uczniów  w formie 

stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują w 

gminie Kazimierza Wielka. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy 

określone było  w kwocie 528 zł na członka rodziny. Stypendia szkolne przyznawane były w 

kwocie od 115 zł do 230 zł miesięcznie. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z 

budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 149.411 zł  oraz  dołożono z budżetu gminy 

udział własny w kwocie 25.574 zł. by można było uruchomić przyznaną dotacje celową 

zgodnie z ustawą  o finansach publicznych. Łącznie wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na 

kwotę 174.985 zł.  Stypendia przyznawane są na podstawie Regulaminu przyjętego przez 

Radę Miejską w sprawie udzielania pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym.  

Łącznie przyznano uczniom 318 stypendiów  za 2018 r.   

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu 

podręczników dla uczniów z niepełnosprawnością i upośledzeniem  w ramach rządowego 

programu ”Wyprawka szkolna”. Z tej formy pomocy skorzystało 41 uczniów. Wyprawka 

szkolna uwzględniała  uczniów niepełnosprawnych  w szkołach podstawowych, gimnazjach i 

szkołach ponadgimnazjalnych. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe  w kwocie   

12 045 zł od Wojewody Świętokrzyskiego. 

 

Finansowanie zadań oświatowych 

 

Wydatki Gminy Kazimierza Wielka na oświatę w 2018 r. wynosiły łącznie 16 315 084 

zł, z czego 9 681 050 zł pokryte zostało z subwencji oświatowej, 453 018 zł z dotacji na 

wychowanie przedszkolne oraz 325 121 zł z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego na 

realizację zakupu podręczników szkolnych dla uczniów oraz wypłatę stypendiów szkolnych o 

charakterze socjalnym. Łącznie subwencje i dotacje wynosiły 10 459 189 zł i stanowiły 

64,11% łącznych wydatków oświatowych.  

W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne szkoły kształtowały się następująco: 

 

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej – koszt utrzymania 

3 522 706 zł – koszt kształcenia 1 ucznia 8 348 zł, 

2. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej – koszt utrzymania 

2 972 043 zł – koszt kształcenia 1 ucznia 10 074 zł,  

2. Samorządowa Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Wielgusie – koszt 

utrzymania 3 541 417 zł – koszt kształcenia 1 ucznia 10 930 zł, 

3. Samorządowa Szkoła Podstawowa   w Kamieńczycach  – koszt utrzymania 1 193 233 zł 

– koszt kształcenia 1 ucznia 11 364 zł, 

4. Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej – koszt utrzymania 

2 259 782 zł – koszt kształcenia 1 ucznia 11 589 zł, 
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5. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej– koszt utrzymania 1  

594 184  zł  – koszt kształcenia 1 wychowanka  10 608 zł. 

 

 

15. BIBLIOTEKI   

W gminie w 2018 roku funkcjonowała Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej oraz Filia dla Dzieci i Młodzieży 

 M-GiPBP w Kazimierzy Wielkiej). W 2018 r. nie otwarto i nie zamknięto żadnej filii. Do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano budynek biblioteki, znajdujący się przy 

ul. Kolejowej 17 pod względem wejścia oraz poruszania się po budynku obydwu bibliotek. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił 45163 woluminów, zaś na koniec 

roku – 46303 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów 

wynosiła 2,89 Na dzień 1 stycznia 2018 roku oraz 2,85 na dzień 31 stycznia 2018 roku. W 

2018 roku następujące biblioteki: Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. 

Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej oraz Filia dla Dzieci i Młodzieży M-GiPBP w 

Kazimierzy Wielkiej zapewniały możliwość wypożyczania płyt CD  

i DVD, z czego skorzystało 1944 mieszkanek i mieszkańców. Zbiory audiowizualne w 2018 

roku zostały wzbogacone o 2 pozycje. Biblioteki w swych zbiorach posiadają również gry 

planszowe, stan na dzień 1 stycznia 2018 roku: 153, oraz 175 na dzień 31 stycznia 2018 roku. 

Na początku roku zarejestrowano  2019 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku 

liczby te wyniosły 2 589 (1918 - Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. 

Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej oraz 671 - Filia dla Dzieci i Młodzieży M-GiPBP w 

Kazimierzy Wielkiej). W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 49 111 

czytelników i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 54 590 woluminów. W poprzednim 

roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: książki Remigiusza Mroza, 

Charlotte Link, Krystyny Mirek, Gabrieli Gargaś, Agnieszki Lingas-Łoniewskiej, książki dla 

dzieci i młodzieży, fantastykę, literaturę polską i obyczajową (szczegółowy wykaz w 

załączniku). 

Biblioteka jest członkiem świętokrzyskiego konsorcjum bibliotek publicznych, w 

ramach którego wykupuje dostęp do platformy Ibuk Libra i bezpłatnie udostępnia 

czytelnikom kody dostępu do 3 232 książek elektronicznych. W tej formie udostępniono w 

2018 roku 1301 książek. 

Poszczególne biblioteki zatrudniały 8 pracownic i pracowników, w tym główna 

księgowa i pracownik gospodarczy. W ciągu roku struktura zatrudnienia nie zmieniła się. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 21 komputerów, w tym 21 komputerów z 

dostępem do szerokopasmowego Internetu. Katalogi on-line zapewniały biblioteki: Miejsko-

Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej oraz 

Filia dla Dzieci i Młodzieży M-GiPBP w Kazimierzy Wielkiej. W 2018 roku możliwość 

zdalnego (internetowego) składania zamówień zapewniały następujące biblioteki: Miejsko-

Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej oraz 

Filia dla Dzieci i Młodzieży M-GiPBP w Kazimierzy Wielkiej. 
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W 2018 roku biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia, mające na celu 

promocję czytelnictwa: 

Data Nazwa wydarzenia Liczba 

osób 
Dotacja  

31.01.2018 Zakodowani w bibliotece" Zajęcia 1 w grupach: "Mali 

odkrywcy" i "Tygryski" z udziałem rodziców i Zastępcą 

Burmistrza Łukaszem Maderakiem. Nauka podstaw 

obsługi robotów Dash i Dot, ruch, zmiana kolorów 

świecenia, wydawanie dźwięków. 

63 
Fundacja BGK „Na 

dobry początek” 

31.01.2018 Zakodowani w bibliotece" zajęcia 2 w grupach: "Mali 

odkrywcy" i "Tygryski". Tor przeszkód, jazda robotem 

Dash prosto i zakręcanie. 

28 
Fundacja BGK „Na 

dobry początek” 

31.01.2018 Zakodowani w bibliotece" zajęcia 2 w grupach: "Mali 

odkrywcy" i "Tygryski". Parkowanie robotem w garażu, 

ćwiczenie precyzyjnych ruchów. 

28 
Fundacja BGK „Na 

dobry początek” 

31.01.2018 Zakodowani w bibliotece" zajęcia 2 w grupach: "Mali 

odkrywcy" i "Tygryski". Co to jest kodowanie? 

Zakodujmy się nawzajem! 

28 
Fundacja BGK „Na 

dobry początek” 

05.02.2018 "Zakodowani w bibliotece" zajęcia 1,  Nauka podstaw 

obsługi robotów Dash i Dot, ruch, zmiana kolorów 

świecenia, wydawanie dźwięków. 

17 
Fundacja BGK „Na 

dobry początek” 

07.02.2018 Zakodowani w bibliotece" zajęcia 2 w grupach: "Mali 

odkrywcy" i "Tygryski". Pakowanie robotem w garażu, 

ćwiczenie precyzyjnych ruchów. 

17 
Fundacja BGK „Na 

dobry początek” 

07.02.2018 Zakodowani w bibliotece" zajęcia 2 w grupach: "Mali 

odkrywcy" i "Tygryski". Co to jest kodowanie? 

Zakodujmy się nawzajem! 

17 
Fundacja BGK „Na 

dobry początek” 

luty Ferie w bibliotece 289 - 

09.03.2018 "Zakodowani w bibliotece" zajęcia 2 - tory przeszkód 
16 

Fundacja BGK „Na 

dobry początek” 

14.03.2018 "Zakodowani w bibliotece" zajęcia 4 - rywalizacja wg 

zasad Fair Play - grupa "Mali odkrywcy"  
19 

Fundacja BGK „Na 

dobry początek” 

14.03.2018 "Zakodowani w bibliotece" zajęcia 4 - rywalizacja wg 

zasad Fair Play - grupa "Tygryski"  
19 

Fundacja BGK „Na 

dobry początek” 

27.03.2018 Zakodowani w bibliotece zajęcia 5 - Ćwiczymy precyzję 

i wykonujemy polecenia: slalom i garaż - grupa 

"Tygryski"  

20 
Fundacja BGK „Na 

dobry początek” 

27.03.2018 Zakodowani w bibliotece zajęcia 5 - Ćwiczymy precyzję 

i wykonujemy polecenia: slalom i garaż - grupa "Mali 

odkrywcy"  

23 
Fundacja BGK „Na 

dobry początek” 

11.04.2018 "Zakodowani w bibliotece": malujemy styropianowe 

kule w Przedszkolu "Motylek" 
28 

Fundacja BGK „Na 

dobry początek” 

12.04.2018 "Zakodowani w bibliotece": styropianowe kule 

zamieniamy w roboty w Przedszkolu "Parkowe skrzaty" 
46 

Fundacja BGK „Na 

dobry początek” 

12.04.2018 Spotkanie autorskie z Adamem Ochwanowskimn 

"Ponidzie na Ziemi - diaporama" 
26 - 
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16.04.2018 "Zakodowani w bibliotece": styropianowe kule 

zamieniamy w roboty w Przedszkolu "Motylek" 
46 

Fundacja BGK „Na 

dobry początek” 

27.04.2018 Przedszkole i Zerówka - Cudzynowice - Prezentacja 

robotów Dash, Dott i Photon 
28 - 

09-05-2018 Wyjazd naukowy do Centrum Nauki Leonardo da Vinci 

w Podzamczu w ramach projektu "Zakodowani w 

bibliotece" dofinansowanego ze środków Fundacji BGK 

"Na dobry początek" 

100 
Fundacja BGK „Na 

dobry początek” 

11-05-2018 Pokaz robotów Dash i Dot w Szkole Podstawowej nr 3; 

podstawy programowania, nauka sterowania robotem 

Dash za pomocą tabletu, opracowywanie taktyki 

burzenia wieży 

64 - 

czerwiec 
8 Kazimierski Miesiąc Czytania Dzieciom -  SSP1 

Kazimierza Wielka, kl. Ia 
 - 

09-06-2018 NOC BIBLIOTEK 198 - 

Lipiec- 

sierpień 

BIBLIOKULTURKA w tym:  

- Teatrzyk "Lato u Kubusia Puchatka 

- Zajęcia z animatorem z elementami dogoterapii, 

zajęcia plastyczne - grupa Bibliokoderzy 

- Zajęcia z animatorem z elementami dogoterapii, 

zajęcia plastyczne gr. Bibliostworki 

- Spotkanie z Małgorzatą Heretyk  -aktorką serialu 19+ 

- Zajęcia plastyczne – Bibliokoderzy 

- Zajęcia plastyczne - Bibliostworki i zabawy  ruchowe 

- Warsztaty radiowe prowadzone przez Romana 

Czejarka 

- Spotkanie z przedstawicielami policji 

- Spotkanie z przedstawicielami policji – Bibliostworki 

- Spotkanie/warsztaty z autorem - Pawłem Wakułą 

- Wizyta w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej 

- Zajęcia z animatorem zabaw - Bibliokoderzy 

- zajęcia z animatorem zabaw - Bibliostworki 

- Pokaz iluzjonistyczny - Bibliokulturka 

- Zajęcia z fizjoterapeutą - Bibliokoderzy 

- Reyowe Smyki - W sadzie 

- Zwierzęta - Bibliostworki 

- Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem 

- Warsztat poetycko-literacki z Ewą Stadtmüller 

- Reyowe Smyki - W Zoo 

- Zajęcia z fizjoterapeutą - Bibliostworki 

- Spotkanie z policjantem 

- Spotkanie z animatorem - Dorota Tytko 

- Reyowe Smyki - Robimy przetwory 

- Teatrzyk: "Jaś i drzewo fasolowe" 

- Kurs pierwszej pomocy Max Med. - Bibliokoderzy 

- Reyowe Smyki - "Jestem duży, byłem mały…" 

825 

Ministerstwo 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

21.07.2018 Rajd rowerowy Odjazdowy bibliotekarz 2018" : 100 

uczestników na 100-lecie Niepodległości (trasa: 

Kazimierza Wielka - Wojciechów - Kazimierza Mała - 

Wymysłów - Gabułtów - Hołdowiec - Cudzynowice - 

Kazimierza Wielka – Słonowice) 

103 

Komenda 

Powiatowa 

Państwowej Straży 

Pożarnej  

w Kazimierzy 

Wielkiej, 
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Gmina Kazimierza 

Wielka 

01-09-2018 Narodowe Czytanie 2018: Przedwiośnie 37 - 

29-09-2018 "Mała książka - wielki człowiek" - rozdajemy paki dla 

3latków i ich rodziców (z udziałem Burmistrza Adama 

Bodziocha i Zastępcy Burmistrza Łukasza Maderaka) 

41 Instytut Książki 

12.10.2018 "Niemowlakowi się czyta!!!" - rozdajemy paki dla 

niemowlaków i dzieci do 18 miesiąca życia (z udziałem 

Zastępcy Burmistrza Łukaszem Maderakiem) 
31 

Ministerstwo 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

02.11.2018 Muzyczne zaduszki - w programie wspomnienia białego 

anioła - Anny German i artystów, którzy odeszli 

koncert: Joanna Nawrot - sopran ; Marta Mołodyńska-

Wheeler - fortepian ; Andrzej Wojciechowski- klarnet) 

56 - 

09.11.2018 "Mirabelka"-lekcja biblioteczna w SSP nr 1 (lekcja 

biblioteczna w ramach100lecia odzyskania przez Polskę 

Nierpodległości) 

25 - 

28.11.2018 "Ikony kina międzywojennego" spotkanie z aktorką 

Katarzyną Zawadzką 
31 

Zespół Szkół 

Rolniczych w 

Cudzynowicach, 

Powiat Kazimierski 

03.12.2018 Reyowa Gra Biblioteczna - klasy 5-6 

35 

Ministerstwo 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego, 

Gmina Kazimierza 

Wielka 

04.12.2018 Reyowa Gra Biblioteczna - klasy 7-8 

25 

Ministerstwo 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego, 

Gmina Kazimierza 

Wielka 

04.12.2018 Mikołaj w Bibliotece 34 - 

06.12.2018 Biblioteczny Mikołaj w Samorządowej Szkole 

Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej w ramach 

projektu REYADA 2018 - święto patrona biblioteki 

60 - 

07.12.2018 REYADA 2018 - święto patrona biblioteki 

115 

Ministerstwo 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego, 

Gmina Kazimierza 

Wielka 

Cały rok Lokalny Klub Kodowania 411 - 

Cały rok 
REYOWE SMYKI – grupa zabawowa dla dzieci w 

wieku od 0 do 3 lat 
417 - 

Cały rok 
REYOWE STARSZAKI – grupa zabawowa dla dzieci 

w wieku od 4 lat 
189 - 

Cały rok e-MOCNI:  cyfrowe umiejętności, realne korzyści 2943 - 
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Cały rok Nauka czytania metodą sylabową (5 grup) 429 - 

Cały rok Dyskusyjny Klub Książki 43 WBP w Kielcach 

 

W wydarzeniach tych wzięło udział 10 401 mieszkańców. Biblioteki poniosły w związku 

z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 64 145,22 zł, w tym: 

 35 000,00 zł granty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

programu „Partnerstwo dla książki” 

 10 176,00 zł – środki wypracowane przez instytucję 

 10 000,00 zł grant Fundacji BGK „Na dobry początek” 

 7 500,00 zł – środki z dotacji organizatora, Gminy Kazimierza Wielka 

 1 469,22 zł – dotacja Powiatu Kazimierskiego 

W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnienie czytelnictwa gmina wydała 

368 000,00 zł.  

 

16. DOMY KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE 

Wykaz sołectw, w których zorganizowane są świetlice wiejskie wchodzące w skład 

Kazimierskiego Ośrodka Kultury: Boronice, Broniszów, Gabułtów, Głuchów, Chruszczyna 

Mała, Hołdowiec, Kazimierza Mała, Skorczów, Stradlice, Wielgus, Dom Ludowy w 

Wojciechowie.  

W miesiącu czerwcu 2018 roku sołectwo Donosy zorganizowało pierwszą w historii 

gminy imprezę plenerową z okazji obchodów VII wieków istnienia wsi Donosy. W programie 

obchodów przedstawiono historię wsi oraz wystawiono program artystyczny z udziałem 

mieszkańców.  

 

W 2018 roku Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej zorganizował 

bezpłatne dla społeczności następujące wydarzenia, w których wzięło udział około 10 370 

osób.  

 

Data  Nazwa imprezy//koncertu/spektaklu/turnieju/konkursu/wystawy/itp. 

14.01.2018 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

- Koncert z „serduszkiem”, w wykonaniu uczniów szkół podstawowych, 

ponadgimnazjalnych, artystów z Kazimierskiego Ośrodka Kultury: solistek z kółka 

muzycznego, grupy teatralnej „APROPO” i zespołu „Kazimierscy Seniorzy” z Klubu 

Seniora oraz dzieci ze Szkoły Tańca „STEP”, ze Studia Baletowego „Motyl” i zespołu 

muzycznego „CROSSROAD” z Buska-Zdroju 

- Zbiórka pieniężna „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków” - 92 

wolontariuszy zarejestrowanych w sztabie WOŚP w Kazimierskim Ośrodku Kultury 

zebrało na rzecz WOŚP 39989,62 zł 

21.01.2018 Spektakl teatralny o charakterze profilaktycznym pt. „Mocarz”, w wykonaniu grupy 

teatralnej „APROPO” z Kazimierskiego Ośrodka Kultury 



62 
 

10.02.2018 XV Kostiumowy Bal Karnawałowy dla dzieci pn. „Postaw na rodzinę” w Kazimierskim 

Ośrodku Sportowym 

od 12 – 25 

lutego 2018 

FERIE ZIMOWE – „Nie obozowa Akcja Zimowa” harcerzy z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej Związku Harcerstwa Polskiego „Żywioły”, działającej przy 

Kazimierskim Ośrodku Kultury: zbiórki, rajd pieszy Topola-Kazimierza Wielka, biwak 

w Kazimierskim Ośrodku Kultury 

13.02.2018 „W karnawałowym nastroju”- spotkanie w Kazimierskim Klubie Seniora 

11.03.2018 Koncert z okazji „Dnia Kobiet”. Wykonawcy: grupa teatralna „Apropo” i zespół 

„Kazimierscy Seniorzy” z Klubu Seniora z Kazimierskiego Ośrodka Kultury, uczniowie  

z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie oraz zespół muzyczny „Duo – Live” 

z Muszyny 

23.03.2018 „III Gminny Turniej Sudoku” dla uczniów szkół podstawowych 

07.04.2018 Akcja wieszania budek lęgowych w parku miejskim i w Kazimierzy Wielkiej przez 

harcerzy z 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej Związku Harcerstwa Polskiego 

„Żywioły”, działającej przy Kazimierskim Ośrodku Kultury 

12.04.2018 Obchody 78. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej - program artystyczny pt. „Katyń - 

przebaczyć - tak, zapomnieć – nie”, w wykonaniu w wykonaniu uczniów Publicznego 

Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej oraz pokaz filmu dokumentalnego 

pt. „Miałam Ojca w wyobraźni” w ramach 9. edycji przeglądu filmowego „Echa 

Katynia”, organizowanego przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci 

Narodowej w Warszawie 

20.04.2018 Obchody „Dnia Ziemi" dla uczniów gminnych szkół podstawowych - spektakl  pt. 

„Planety nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach, lecz pożyczyliśmy ją na chwilę od 

naszych dzieci”. Wykonawcy dzieci ze szkolnego kółka teatralnego "Moliki”  

z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej 

03.05.2018 Obchody 227. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja:  

- Oprawa muzyczna mszy św. - Orkiestra Dęta OSP Zięblice 

- Program artystyczny pt.„Wiwat Maj - 3 Maj”, w wykonaniu uczniów Samorządowej 

Szkoły Podstawowej w Kamieńczycach, Wielgusie, nr 1 i nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi „Szkoła Twórcza”  

w Cudzynowicach 

- 100. metrową flagę biało czerwoną nieśli i wartę honorową przy pomniku Tadeusza 

Kościuszki pełnili harcerze z 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej Związku 

Harcerstwa Polskiego „Żywioły”, działającej przy Kazimierskim Ośrodku Kultury 

03.05.2018 „Majówka” Klubu Seniora nad zbiornikiem retencyjnym na rzece Małoszówce 

08.06.2018 „Piknik harcerski” dla dzieci ze Świetlic Podwórkowych z Czarnocina, Bejsc  

i Skalbmierza – gra terenowa w parku miejskim, gry i zabawy na placu przed 

Kazimierskim Ośrodkiem Kultury.  

18.06.2018 Przyrzeczenie harcerskie nad zbiornikiem retencyjnym 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej Związku Harcerstwa Polskiego „Żywioły”, działającej przy 
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Kazimierskim Ośrodku Kultury  

22.06.2018 „Wianki świętojańskie” nad zbiornikiem  retencyjnym na rzece Małoszówce 

25.06.2018 Rozpoczęcie „Nieobozowej Akcji Letniej” przez harcerzy z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej Związku Harcerstwa Polskiego „Żywioły”, działającej przy 

Kazimierskim Ośrodku Kultury  

Lipiec-

sierpień 

„Nieobozowa Akcja Letnia” 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej Związku 

Harcerstwa Polskiego „Żywioły”, działającej przy Kazimierskim Ośrodku Kultury  

21.07.2018 „XII Międzynarodowe Dni Kazimierzy Wielkiej” - Festyn Rodzinny pn. „Dopalacze – 

powiedz stop!” na stadionie MLKS „Sparta”. Koncerty zespołów muzycznych: 

UPTOWN LIVE BAND, EXELENT, KAPELA CIUPAGA, DJ TOMI DEEP ENERGY 

DJ’S TEAM, RESPECT 

02.09.2018 Festyn Rodzinny pn. „Pożegnanie wakacji” nad zbiornikiem retencyjnym. Koncert 

zespołu muzycznego „RESPECT” 

08.09.2018 Rozpoczęcie roku harcerskiego oraz złożenie przyrzeczenia harcerskiego przez harcerzy 

28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej Związku Harcerstwa Polskiego „Żywioły”, 

działającej przy Kazimierskim Ośrodku Kultury nad zbiornikiem retencyjnym w 

Kazimierzy Wielkiej 

od 25.09. do 

31.10.2018 

Wystawa fotografii pn. „Let's light” czyli „Zapalmy światła” autorstwa Aleksandry 

Dziuli i Tomasza Wieleby – studentów Produkcji Medialnej na Wydziale Politologii 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

31.08.2018 

i  

01.09.2018 

- Biwak harcerski 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej Związku Harcerstwa 

Polskiego „Żywioły”, działającej przy Kazimierskim Ośrodku Kultury 

- Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

- Rajd nocny na trasie Kazimierza Wielka - Wojciechów – Kazimierza Mała – Gabułtów 

– Kazimierza Wielka. 

- Zapalenie zniczy na grobie obrońcy Westerplatte Jana Stradomskiego 

i przy pomniku w Gabułtowie. 

27.10.2018 Zapalenie zniczy na grobach Żołnierzy na cmentarzu w Kazimierzy Wielkiej przez 

harcerzy 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej Związku Harcerstwa Polskiego 

„Żywioły”, działającej przy Kazimierskim Ośrodku Kultury 

11.11.2018 Obchody 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.  

- Oprawa muzyczna mszy św. przez Orkiestrę Dętą OSP Zięblice 

- Koncert w wykonaniu uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej 

w Kamieńczycach, Wielgusie, nr 1 i nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Przedszkolnymi „Szkoła Twórcza” w Cudzynowicach, 

- 100. metrową flagę biało czerwoną niosło ponad stu uczniów z w/w pięciu szkół 

podstawowych oraz harcerze z 28 BDW „Żywioły”  

- wartę honorową pod tablicą pamiątkową poświęconą św. Janowi Pawłowi II przy SSP 

nr 3 oraz przy pomniku Tadeusza Kościuszki zaciągnęli harcerze z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej „Żywioły”, działającej przy Kazimierskim Ośrodku Kultury 
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03.12.2018 Konkurs recytatorski w ramach „XV Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego”. 

Udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

z terenu powiatu kazimierskiego  

08.12.2018 Konkurs piosenki w ramach „XV Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego”. Udział 

wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 

powiatu kazimierskiego i pińczowskiego. 

Koncert laureatów konkursu recytatorskiego i piosenki „XV Przeglądu Twórczości 

Jacka Kaczmarskiego”.  

Obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 

14.12.2018 Uroczyste otwarcie harcówki 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej „Żywioły”  

w Publicznym Gimnazjum Samorządowym w Kazimierzy Wielkiej 

20.12.2018 Akcja „Betlejemskie Światło Pokoju” - przekazanie przez harcerzy 28. BDW „Żywioły” 

Betlejemskiego Światła Pokoju do kościołów parafialnych w Kazimierzy Wielkiej, 

Gorzkowie, Cudzynowicach oraz do instytucji państwowych, kazimierskich szkół oraz 

Szpitala Powiatowego 

31.12.2018 „Sylwester pod gwiazdami” na rynku w Kazimierzy Wielkiej.  

 

Wykaz imprez współorganizowanych przez Kazimierski Ośrodek Kultury w 2018 roku: 

Data  Nazwa imprezy//koncertu/spektaklu/turnieju/konkursu/wystawy 

26.01.2018 Jasełka bożonarodzeniowe pt. „Narodziła się nam Nadzieja i Miłość”. Inauguracja 

obchodów 90-lecia Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej. 

03.02.2018 Spotkanie z Witoldem Gadowskim – dziennikarzem i publicystą.  

04.03.2018 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – montaż słowno – muzyczny 

w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej 

14.03.2018 Wielkopostne rekolekcje dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z dekanatu 

kazimierskiego. Spotkanie pod hasłem „Rób to, co kochasz”, które poprowadził 

chrześcijański raper Arkadio.  

14.03.2018 Spotkanie Posłanki na Sejm RP Anny Krupka z mieszkańcami w ramach cyklu spotkań 

„Porozmawiajmy o Świętokrzyskim, porozmawiajmy o samorządzie” 

25.03.2018  „Lubię Ludzi” - gala 17. edycji Szlachetnej Paczki Rejonu Kazimierza Wielka.  

16.04.2018 „Korowód Niepodległości” - spotkanie o charakterze patriotycznym z uczniami szkół 

podstawowych i gimnazjalnych w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”        

na lata 2017-2021.  

18.04.2018 „Samorządne Świętokrzyskie” - spotkanie mieszkańców z Posłami na Sejm RP : 

Małgorzatą Pępek, Zbigniewem Konwińskim, Józefem Lassotą i Pawłem Bańkowskim. 

02.05.2018 Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Przyjęcie trzech uchwał w sprawie:  

1. nadania rondu w Kazimierzy Wielkiej na drodze wojewódzkiej 776 imienia mjr 



65 
 

Ludwika Zwolańskiego, 

2. nadania tytułu Honorowego Obywatela Kazimierzy Wielkiej pani Sophie Zwolanski-

Morovic, 

3. nadania Kazimierskiemu Ośrodkowi Kultury imienia Urszuli Kity 

26.05.2018 Spotkanie Posła na Sejm RP Arkadiusza Mularczyka z mieszkańcami Kazimierzy 

Wielkiej w ramach kampanii „Polska jest jedna” 

28.05.2018 Eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych"  

dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu kazimierskiego 

08.06.2018 „Szkoła staruszka jak Matka – 90 lat” - obchody Jubileuszu 90-lecia Samorządowej 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej 

16.06. 2018 Zakończenie sezonu 2017/2018 grup tanecznych ze Szkoły Tańca „Step"  

21.06.2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 przez uczniów klas trzecich Publicznego 

Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej 

19.08.2018 Dożynki Gminne w Plechowie 

24.08.2018 Spotkanie z dr Magdaleną Ogórek – historykiem, doktorem nauk humanistycznych, 

prezenterką i komentatorką telewizyjną - połączone z promocją jej książki pt. „Lista 

Wächtera” 

03.09.2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego  

w Kazimierzy Wielkiej 

26.09.2018 Spotkanie z Tadeuszem Cymańskim Posłem na Sejm RP 

04.10.2018 Obchody 20. rocznicy powołania Powiatu Kazimierskiego  

15.10.2018 Spotkanie szkoleniowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach z mieszkańcami gminy Kazimierza Wielka, dotyczące rządowego 

programu proekologicznego pn. „Czyste powietrze”  

19.10.2018 „50 – tka w kwiecie wieku, ...wszystko przed nami!” - obchody 50 – lecia 

Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej 

06.11.2018 Otwarcie wystawy autorstwa Łukasza Łaganowskiego pt.„Rozstrzelane Posterunki – 

kwiecień 1940. Policjanci z przedwojennego powiatu pińczowskiego rozstrzelani na 

Wschodzie” 

14.11.2018 Akcja edukacyjna nt. bezpieczeństwa w domu i gospodarstwie pn. „KRUSikowo”. 

Spektakl dla uczniów szkół podstawowych pt. „Wypadkowo”, w wykonaniu uczniów 

Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej 

06.12.2018 „Mikołajki” - spotkanie św. Mikołaja z dziećmi pracowników Urzędu Miasta i Gminy  

w Kazimierzy Wielkiej 

10.12.2018 Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich  

21.12.2018 Musical bożonarodzeniowy pt. "Emmanuel”, w wykonaniu uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej 
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Powyższe wydarzenia wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 530 000,00 złotych. 
 

 

W Kazimierskim Ośrodku Kultury funkcjonują: 

 koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży, w ramach których organizowane są: zajęcia 

plastyczne, muzyczne (nauka śpiewu i gry na instrumentach) i teatralne 

 młodzieżowe zespoły wokalno-instrumentalne: „Bez Przesady", „Na ostatnią chwilę" 

oraz zespół wokalny „Faustynki"  

 28 Buska Drużyna Wielopoziomowa Związku Harcerstwa Polskiego „Żywioły” 

 Kazimierski Klub Seniora 

 Zespół wokalny „Gabułtowianki" 

 Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Zięblicach 

Ponadto, Kazimierski Ośrodek Kultury sprawuje mecenat artystyczny nad Orkiestrą Dętą 

im. ks. Andrzeja Biernackiego w parafii Gorzków. 

 

W powyższych formach edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę zrzeszonych było 

łącznie 150 osób. 

 

W ramach współpracy z profesjonalnymi teatrami: Kieleckim Teatrem Lektur w Kielcach, 

Katolickim Teatrem Edukacji w Krakowie, Teatrem „Artenes” we Wrocławiu, Teatrem 

Muzycznym „FORTE” we Wrocławiu i „PANTEATR” z Żor, w Kazimierskim Ośrodku 

Kultury wystawione zostały spektakle teatralne dla uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przedstawienia obejrzało około 4 545 osób. 

 

W ramach współpracy z Objazdowym KINEM VISA w Kazimierskim Ośrodku Kultury 

seanse filmowe obejrzało 3 745 widzów. 

 

17. PRZEDSIĘBIORCY 

W 2018 r. zarejestrowano w gminie, 75 nowych przedsiębiorców na ogólny stan 634 

zarejestrowanych na terenie gminy. Najczęściej przedmiotem działalności jest: 

 wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; 

 zakładanie stolarki budowlanej; 

 posadzkarstwo;  

 malowanie i szklenie; 

 tynkowanie; 

 pozostałe roboty budowlane; 

 wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych; 

 wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;  

 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 

 wykonywanie instalacji elektrycznych; 
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 sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet;  

 transport drogowy;  

 wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; 

 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych; 

 rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; 

 przygotowanie terenu pod budowę 

 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych 

 sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych; 

 restauracje i inne stałe palcówki gastronomiczne; 

 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

 sprzedaż detaliczna artykułów używanych; 

 sprzedaż detaliczna i hurtowa pozostałych pojazdów samochodowych; 

 działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; 

 fryzjerstwo 

 

W 2018 r. wyrejestrowano 32 przedsiębiorców,  osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą . Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów było: 

 sprzedaż hurtowa warzyw i owoców,  

 produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 

 pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,  

 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 

 

 

18. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

Na terenie Gminy Kazimierza Wielka usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych świadczy Firma Ekom Maciejczyk Sp.J., z siedzibą w Nowinach ul. Zakładowa 

29. Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. 

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania to 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Rzędowie gm. 

Tuczępy. Akcja selektywnego odbioru odpadów komunalnych prowadzona jest na terenie 

miasta i gminy Kazimierza Wielka już od wielu lat. Coraz więcej osób dostrzega w segregacji 

odpadów oszczędności własnych pieniędzy płaconych za wywóz śmieci.  
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W Gminie  Kazimierza Wielka segregacja prowadzona jest w dwóch systemach: 

systemie u „źródła”, czyli workowym w zabudowie jednorodzinnej oraz przez  pojemniki  

tzw. dzwonki ustawione na terenie zabudowy wielorodzinnej. 

Ze złożonych gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynika, że 12 522 osoby zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów, co 

stanowi 97,92% ogólnej liczby mieszkańców wynikającej ze złożonych deklaracji (12 788). 

Mieszkańcy naszej gminy mogą przekazywać zebrane selektywnie odpady komunalne do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ulicy 

Budzyńskiej 2 w Kazimierzy Wielkiej zgodnie z regulaminem PSZOK-u. 

Celem nadrzędnym nowelizacji przepisów jest zmniejszenie ilości odpadów 

komunalnych kierowanych na składowisko odpadów. W tym celu gminy zostały zobowiązane 

do osiągnięcia wysokich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jak 

również ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania. Gminom, które nie wywiążą się z nałożonego obowiązku 

będą naliczane kary pieniężne. Szeroko rozwinięta struktura gospodarowania odpadów 

zapewniła spełnienie przez Gminę Kazimierza Wielka wymagań w zakresie recyklingu i 

odzysku odpadów w stopniu znacznie przekraczającym limity określone w Polsce. 

I tak: 

 Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło 30,21 % 

(wymagany > 30,00 %). 

 Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami, innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 95,21 

% (wymagany > 50,00 %). 

 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania 2,79 % (wymagany =< 40 %). 

 

W roku 2018 osiągnięty został poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości 2,79 % w stosunku do 

masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, przy czym zgodnie z wymogami art. 3c 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gmina zobowiązana jest do ograniczenia w 2018 r. 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do 

nie więcej niż 40% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji. 

Gmina Kazimierza Wielka wywiązała się w 2018 r. z określonego Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. poziomu recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych  i 

szkła oraz poziomu recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
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Usuwanie wyrobów zawierających  azbest na terenie gminy prowadzone jest od 2014 r. 

Zgodnie z danymi z przeprowadzonej inwentaryzacji okazało się, że na terenie gminy 

Kazimierza Wielka łączna powierzchnia dachów na których zidentyfikowano występowanie 

wyrobów zawierających azbest to  215 270,50 m2 o szacunkowej masie 2 368 Mg. Od 2015 r. 

realizowany jest „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  dla Miasta i Gminy 

Kazimierza Wielka”  na lata 2014-2032” (uchwała Nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w 

Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 stycznia 2015 r.). Gmina Kazimierza Wielka pozyskuje 

dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Kielcach na realizację programu. Gmina składa wniosek o dofinansowanie w imieniu osób 

fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. 

W 2018 roku przekazano do unieszkodliwiania rekordową ilość wyrobów zawierających 

azbest. Usunięto i unieszkodliwiono 110,059 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających  

azbest z 33 nieruchomości. 

 

Edukacja ekologiczna.  

W 2018 roku zorganizowano szereg spotkań mających na celu pogłębienie wiedzy z zakresu 

edukacji ekologicznej na terenie Gminy Kazimierza Wielka.  

 Kazimierski Ośrodek Kultury zorganizował spektakl przyrodniczo-ekologiczny z 

okazji ,,Dnia Ziemi’’ w kwietniu 2018 r.  

 W ramach edukacji ekologicznej odbyło się szkolenie z zakresu ochrony środowiska z 

cyklu ,,Zielono Mi’’ dla 50 osób w styczniu 2018 r.  

 Zorganizowano akcje ,,Sprzątanie Świata’’ w każdym sołectwie z terenu gminy.  

 Udział w akcji ,,100 tys. drzewek na 100-lecie niepodległości Polski’’ i dodatkowo 

zorganizowano konkurs ekologiczny dla młodzieży szkolnej oraz rozdysponowano 

100 drzewek.  

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z 

perspektywą na lata 2015 -2020 opracowany został w 2015 r. Obowiązek opracowania 

programu wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Plan ten pozwala Gminie na pozyskiwanie funduszy zewnętrzne dotyczących ograniczania 

niskiej emisji, czy też na podejmowanie działań zmierzających do poprawy czystości 

powietrza na terenie. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów 

określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych; 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych; 

 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej,  

Powyższe cele zostaną osiągnięte jeśli zrealizowane zostaną następujące działania: 

 -rozwój planowania energetycznego w gminie Kazimierza Wielka, 
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 -identyfikacje obszarów problemowych na terenie gminy Kazimierza Wielka,  

 -rozwój systemu zarządzania energią i środowiskiem, 

Obniżeniu poziomu energochłonności w poszczególnych sektorach odbiorców energii, 

 -optymalizacji działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii,  

 -wzrostem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 

 -podniesieniu poziomu świadomości społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska, 

 -aktywizacji lokalnej społeczności oraz poszczególnych uczestników lokalnego rynku 

energii w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych.  

 

W 2018 roku 21 mieszkańców z terenu gminy Kazimierza Wielka wymieniło piece CO w 

ramach programu ,,ZORZA’’ z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Kielcach.  

W 2018 roku opracowano audyty  na wykonanie termomodernizacji: 

 budynku Urzędu Miasta i Gminy pow. 3077 m
2
, 

 Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3. pow. 2963 m
2
, 

 Przedszkola samorządowego pow. 1464 m
2
, 

 Kazimierskiego Ośrodka Kultury pow. 846 m
2
, 

Przewidywane zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło 6 529,08 GJ/rok, poniesione koszty 

11 316,00 zł (opracowanie audytów). 

 

Utrzymanie zieleni i drzew.  

Corocznie obsadzane są kwiatami kwietniki oraz inne konstrukcje metalowe w na 

terenie miasta. Na bieżąco koszony jest teren parku oraz inne tereny zieleni na obszarze 

miasta oraz pobocza dróg gminnych. 

W 2018 do gminy wpłynęło ogółem 177 zgłoszeń dotyczących wycinki drzew, 

wszystkie zgłoszenia zostały załatwione pozytywnie. W tym wydano 4 decyzje na wycinkę 

drzew.  

 

 

19. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

W 2018 roku na obszarze gminy Kazimierza Wielka obowiązywało 11 miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego wraz z zmianami, ustalających sposób zabudowy i 

zagospodarowania terenu. Powierzchnia miejscowych planów w odniesieniu do gminy 

stanowiła 7,2 % całego obszaru. Z przeprowadzonych na potrzeby raportu wyliczeń wynika, 

iż łącznie w obowiązujących planach tereny przeznaczone do zabudowy obejmują 496,59 ha, 

z czego ok. 34,6 % tj. 172,00 ha jest wciąż niezabudowane. Obowiązujące Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kazimierza Wielka 

określa tereny wskazane do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, ale udziału powierzchniowego nie określa.  



71 
 

W 2018 r. uchwalono zmianę Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części sołectwa Odonów. Celem aktualizacji dotychczasowego planu części 

sołectwa Odonów była zmiana funkcji fragmentu terenu, w korytarzu byłej kolejki 

wąskotorowej z przeznaczeniem na teren rowerowej trasy turystycznej. 

Dnia 31.07.2018 r. Minister Zdrowia wydał Decyzję Nr 84, w której potwierdził 

możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za obszar ochrony 

uzdrowiskowej „Kazimierza Wielka”, obejmującym obszar trzech sołectw: Cudzynowice, 

Donosy i Słonowice oraz teren miasta Kazimierza Wielka. Minister ustalił też dla obszaru 

ochrony uzdrowiskowej „Kazimierza Wielka”, w oparciu o przedstawione świadectwa 

potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców i właściwości klimatu kierunki 

lecznicze takie jak choroby reumatologiczne, osteoporoza, choroby kardiologiczne i 

nadciśnienie.  

W związku z powyższym w 2018 r. trwały prace planistyczne zmierzające do 

opracowania zmian obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kazimierza Wielka, części sołectwa Cudzynowice, w taki sposób aby spełniały zapisy 

ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym. Opracowywano również miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego potencjalnej strefy „A” obszaru ochrony uzdrowiskowej 

Kazimierza Wielka, który obejmuje część nieruchomości w granicach administracyjnych 

miasta Kazimierza Wielka oraz części sołectwa Słonowice o ogólnej powierzchni 93,37 ha.   

W 2018 r. wydano 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycji te 

dotyczyły infrastruktury technicznej (budowa sieci wodociągowej, rozbudowa sieci 

wodociągowej, budowa i przebudowa sieci  elektroenergetycznej  średniego i niskiego 

napięcia, budowa stacji bazowej telefonii komórkowej oraz rozbudowa oświetlenia 

drogowego). 

W poprzednim roku wydano 55 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 41 decyzji 

dotyczącej zabudowy mieszkaniowej, 1 usługowej i 13 decyzji na budynki gospodarcze 

wypełniające zabudowę zagrodową w gospodarstwie rolnym. 

 

 

20. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

W 2018 r. Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej obradowała i podejmowała 

rozstrzygnięcia na 20 posiedzeniach. W sprawach należących do jej kompetencji Rada 

Miejska podjęła 142 uchwały.  

W posiedzeniach uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy, Z-ca Burmistrza, 

Sekretarz, Skarbnik Gminy oraz inne zaproszone osoby, stosownie do omawianych na 

posiedzeniach tematów, w tym m.in. dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, 

dyrektorzy szkół i nauczyciele, sołtysi. 

Uchwały Rady Miejskiej  opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej. Zgodnie z procedurą do Wydziału Prawnego 

Nadzoru i Kontroli Wojewody Świętokrzyskiego przekazane było 111 uchwał, do 
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Regionalnej Izby Obrachunkowej 31 uchwał, natomiast do Dziennika Urzędowego 

Województwa Świętokrzyskiego przekazane zostało 46 uchwał.  

Wydział Prawny Nadzoru i Kontroli Wojewody Świętokrzyskiego w ramach postępowania 

nadzorczego uchylił 2 uchwały. 

 

21. SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

1) Ilość decyzji podatkowych wystawionych dla osób fizycznych  

od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. 

- podatek rolny 3562 w tym: (gospodarstwa rolne: 2763 i pozostałe grunty rolne 799), 

- podatek leśny : 17, 

- podatek od nieruchomości 926, 

- łączne zobowiązanie pieniężne 2909 w tym: (gospodarstwa rolne 1774, pozostałe grunty 

rolne 1135). 

2) Wydano 64 kopie decyzje podatkowe na wniosek podatników. 

3) Decyzje w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntu : 39 sztuk 

4) Deklaracje przyjęte od osób prawnych na podatki: wpłynęło 159 deklaracji na podatek 

rolny, leśny, od nieruchomości  

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

2018 r: - 1362 sztuk wniosków i wydanych decyzji : 1362 sztuk. Łączna powierzchnia 

użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku 

akcyzowego: 8 697,8156 ha Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom 

rolnym łącznie  - 710 084,73 zł. 

a) I półrocze 2018r - liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego producentom 

rolnym 818 szt. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we 

wnioskach o zwrot podatku akcyzowego: 7 507,3437 ha Kwota dokonanego zwrotu podatku 

akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2018 r.  -  538 708,59 zł. 

b) II półrocze 2018r - liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego producentom 

rolnym 544 szt. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we 

wnioskach o zwrot podatku akcyzowego: 4 132,1332 ha Kwota dokonanego zwrotu podatku 

akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2018 r.  - 171 376,14 zł. 

6) Zaświadczenia wydawane w 2018 roku przez Wydział Finansowo-Budżetowy w sprawach 

podatkowych dotyczą ilości 402 sztuk: 

- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa, 

- zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego,  

- zaświadczenie o nie figurowaniu w rejestrach podatkowych 

- zaświadczenie o użytkach rolnych 

7) Zaświadczenia w sprawie  udzielania tzw. pomocy de minimis – wydano 39 sztuk. 

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

Prokuratura) udzielono 152 odpowiedzi w formie pisemnej. 
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8) Zarejestrowano 104 oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego do Notariusza i 

K.O.W.R. 

9) Wydano na wniosek podatników- 139 sztuk  zaświadczeń  ZAS -W  o niezaleganiu w 

podatkach.  

10) przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień 1 stycznia 

2018 r.  21 dni, a na dzień 31 grudnia 2018 r.  18 dni 

 


