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Drodzy Kazimierzanie ! 

Mam przyjemność już po raz trzeci przedłożyć 

Państwu Raport o stanie Gminy Kazimierza 

Wielka.  

Opracowanie to w sposób rzetelny i kompleksowy 

prezentuje sytuację naszej gminy i pracę 

samorządu  

w minionym 2020 roku.  

Opracowany materiał przedstawia wszystkie 

ważne obszary życia gospodarczego i społecznego, 

w tym: finanse, gospodarkę komunalną, 

inwestycje, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, 

edukację, kulturę oraz ochronę środowiska. 

Jestem przekonany, że dostarczy on Państwu 

wszelkich niezbędnych informacji na temat naszej 

gminy i jej potencjału rozwojowego. 

 

Jaki był dla Kazimierzy Wielkiej rok 2020? Na pewno był to rok bardzo trudny, ale przy tym 

pracowity. Pomimo trudności związanych z pandemią udało nam się zrealizować wiele 

ważnych przedsięwzięć, ale i mniejszych inwestycji, równie potrzebnych mieszkańcom dla 

polepszenia komfortu życia.  

Oczywiście nie jestem w stanie wymienić wszystkich podejmowanych w 2020 r. działań 

samorządu i ich efektów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w kolejnych 

rozdziałach tego opracowania.  

Na koniec jednak chciałbym wszystkim mieszkańcom bardzo serdecznie podziękować  

za współpracę, za zaangażowanie w życie gminy, wszelkiego rodzaju inicjatywy, które 

dostarczają tak wielu pozytywnych emocji.  

Za dotychczasową, dobrą współpracę dziękuję również Panu Wojewodzie, Zarządowi 

Województwa, radnym Rady Miejskiej oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, miejskich 

instytucji i firmie komunalnej. To dzięki Państwa aktywności i w wielu przypadkach 

obywatelskiej postawie, pomimo trudności i przeszkód, Kazimierza Wielka się rozwija  

i  pięknieje. 

Pozdrawiam, 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kazimierza Wielka 
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1. WSTĘP 

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

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

Kazimierza Wielka za 2020 rok. 

 

2. INFORMACJE  OGÓLNE 

 

Kazimierza Wielka to gmina miejsko-wiejska leżąca w południowej części 

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

Nidziańskiej.  

 
 

Ryc. 1.  Położenie miasta Kazimierza Wielka na mapie Polski 

 

Gmina Kazimierza Wielka wchodzi w obręb powiatu kazimierskiego. Obszar gminy 

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

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

Kazimierza Wielka. 

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

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

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

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

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

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

Wymysłów, Zagórzyce, Zięblice, Zysławice. 

Gmina Kazimierza Wielka jest najbardziej wysuniętą gminą na południe 

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

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

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

 

 

3. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2020-2033 

zgodnie z uchwałą Nr XXIII/160/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 

stycznia 2020 roku zaplanowano dla 2020 roku dochody w kwocie 82 614 052,50 zł, a 

wydatki 86 864 052,50 zł. 

Planowany wówczas deficyt budżetu gminy zakładał wielkość planowaną na poziomie 

– 4 250 000,00 zł. Pokrycie deficytu zakładano  z kredytu  3 700 000,00 zł, z przychodów 

paragraf 906 kwota 546 431,91 zł oraz  z wolnych środków w kwocie 3 568,09 zł. Przychody 

zakładano na poziomie 5 550 000,00 zł i rozchody 1 300 000,00 zł. Stan zadłużenia gminy 

planowano w  kwocie 25 021 920,00 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 10,73 % przy planowanej 

łącznej kwocie spłaty zobowiązań na poziomie 5,09 %. Wskaźnik jednoroczny tj. dochodów 

bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 

bieżące do dochodów budżetu wynosił 11,39 %. Prognoza spłat rat kapitałowych pozostałego 

zadłużenia mieściła się w granicach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych. 

Całkowity okres spłaty zadłużenia opiewał na okresy od 2020 do 2033 roku zgodnie z 

umowami kredytowymi. Przedsięwzięcia w ramach WPF dotyczyły zadań inwestycyjnych 

realizowanych w roku budżetowym 2020 i zakładały plany realizacji tych zadań na 

przestrzeni trzech kolejnych lat. 
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W trakcie roku z uwagi na wnikliwą analizę budżetu Gminy Kazimierza Wielka i 

potrzebę realizacji różnych zadań inwestycyjnych następowały zmiany w wielkościach 

planowanych dochodów i planowanych wydatków. Zmiana dotyczyła także planowanego 

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

finansowych na pokrycie wkładu własnego do realizowanych inwestycji spowodował wzrost 

planowanego deficytu do poziomu 5 350 000,00 zł. Uchwała Nr XXXIV/253/2020 Rady 

Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w 

budżecie gminy na 2020 rok i jednocześnie zmiana dot. Uchwały Nr XXXIV/254/2020 Rady 

Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2020-2033  dały 

możliwość wprowadzenia w/w zmian w budżecie 2020 roku.  

Zmiana wielkości planowanych przychodów z poziomu 5 550 000,00 zł do poziomu               

6 650 000,00 zł w tym m.in.:  kredyty planowane na poziomie 3 700 000,00 zł i spłaty 

udzielonych pożyczek 41 500,00 zł pozostały do końca 2020 roku nie zmienione a zmianie 

uległy wolne środki do poziomu 2 367 459,59 zł, przychody § 905 do kwoty 36 943,91 zł i 

przychody z § 906 do kwoty 504 096,50 zł. 

Zmiana deficytu gminy o 4 250 000,00 zł do poziomu 5 350 000,00 zł dotyczyła głównie 

zmiany wielkości wprowadzonych do budżetu wolnych środków z przeznaczeniem na 

pokrycie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku. 

Planowany stan zadłużenia gminy nie był modyfikowany w trakcie roku i został zrealizowany  

na tym samym poziomie tj. 25 021 920,00 zł. Założenia budżetowe w zakresie przychodów, 

rozchodów zmienione ostatecznie w m-cu październiku 2020 roku utrzymały się do końca 

roku i były zgodnie wykazywane w załącznikach do uchwały budżetowej na 2020 i 

załączniku do WPF-u. 

Po ostatniej analizie budżetu Gminy Kazimierza Wielka za 2020 rok ustalono: 

Plan dochodów -  90 682 626,55 zł  a wykonanie 87 273 195,56 zł (tj. 96,24 % ) w tym: 

Plan dochodów bieżących – 68 311 727,62 zł  a wykonanie  67 796 973,64 zł  (tj. 99,24 %) 

Plan dochodów majątkowych – 22 370 898,93 zł  a wykonanie  19 476 221,92 (tj. 87,06 %) 

Plan wydatków- 96 032 626,55 zł a wykonanie 88 389 726,04  (tj. 92,04 %) 

Plan wydatków bieżących – 65 753 287,30 zł  a wykonanie 63 919 871,44 zł (tj. 97,21 %) 

Plan wydatków majątkowych – 30 279 339,25 zł a wykonanie 24 469 854,60 zł (tj. 80,81 %) 

Planowany deficyt – 5 350 000,00 zł a wykonany deficyt gminy za 2020 rok wyniósł                         

- 1 116 530,48 zł (tj. 20,87 %). 

Zrealizowano przychody: zaciągnięto i uruchomiono kredyt w kwocie 3 700 000,00 zł 

zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w Banku Gospodarstwa 

Krajowego w Kielcach. Okres jego spłaty dotyczy lat 2021-2033. Oprocentowanie kredytu na 

poziomie najniższym w stosunku do dotychczas zawartych umów kredytowych tj. 1,63 % na 

dzień zawarcia umowy. Harmonogram spłat rat w poszczególnych latach kredytowania 

mieścił się we wskaźnikach określonych zapisami w WPF na lata 2020-2033 i oczywiście 

uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. 
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W ramach przychodów w 2020 roku wpłynęły środki tytułem spłaty pożyczki 

krótkoterminowej udzielonej w 2020 roku dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w 

Chruszczynie Wielkiej.  

Planowane rozchody w kwocie 1 300 000,00 zł zostały wykonane w tej samej wysokości i 

dotyczyły spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.  

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2020 roku wykonano na poziomie zakładanym tj. 

25 021 920,00 zł co stanowi 28,67 % do dochodów wykonanych. 

Analizując wskaźniki z WPF na lata 2020-2033 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 12,70 %. przy faktycznym wykonaniu kwoty spłaty zobowiązań dla 

2020 roku na poziomie 4,30 %. 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 15,45 %. 

Z danych WPF dla 2020 roku wynika, że dochody budżetu za 2020 rok w kwocie 

87 273 195,56 zł pochodziły z dochodów bieżących 67 796 973,64 zł i dochodów 

majątkowych 19 476 221,92 zł. 

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

8 283 004,00 zł, dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 244 894,32 

zł, podatki i opłaty 12 081 251,68 zł, subwencje ogólne 20 947 174,00 zł, środki z dotacji i 

innych wpływów na cele bieżące 26 240 649,64 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 1 427 283,63 zł i dotyczyły realizacji programu MGOPS w Kazimierzy Wielkiej 

pn.:”Biorę sprawy w swoje ręce”, projektu pn.: „Publiczny Żłobek Samorządowy w 

Kazimierzy Wielkiej” oraz projektu pn.: ”Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, 

integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka”. 

Dochody majątkowe dotyczyły: dochodów z przekształcenia i sprzedaży majątku w kwocie 

99 973,99 zł wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje 

celu publicznego 1 557 174,15 zł oraz środków z dotacji i innych przeznaczonych na 

inwestycje 17 819 073,78 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                                       

14 010 450,25 zł. 

Wydatki za 2020 rok wyniosły 88 389 726,04 zł z tego: wydatki bieżące 

63 919 871,44 zł i wydatki majątkowe 24 469 854,60 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 2020 

osiągnęły poziom 23 686 854,60 zł.  
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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 1 662 963,25 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 21 056 037,70 

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 3 877 102,20 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 bieżącymi napewno realizacja budżetu gminy spowodowałaby 

wykonanie deficytu na wyższym poziomie niż obecny. 

 

 

4. FINANSE GMINY 

Budżet gminy na 2020 rok zakładał plan -  dochody w kwocie 90 682 626,55 zł oraz wydatki  

w kwocie 96 032 626,55 zł. Planowany deficyt zakładano w kwocie – 5 350 000,00 zł.   

 

Dochody  

 

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2020 roku wyniosło 87 273 195,56 zł tj. 96,24 % 

planu, w tym dochody majątkowe wykonanie 19 476 221,92 zł. Dochody te uzyskano z 

następujących źródeł: 

 

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

1 2 3 4 

1 Dochody własne 23 020 977,80            22 503 368,67 

2 Dotacje celowe 26 256 220,50 26 240 649,64 

3 Subwencje 20 947 174,00 20 947 174,00 

4 Środki na dofinansowanie zadań 

własnych pozyskane z innych źródeł 

                                

20 458 254,25 17 582 003,25 

 

Struktura osiągniętych dochodów za 2020 rok przedstawia się następująco: dochody 

własne 25,78 %, dotacje celowe 30,07 %, subwencje 24,00 %, środki na dofinansowanie 

zadań własnych pozyskane z innych źródeł 20,15 %. 

 

Oceniając realizację dochodów budżetu gminy za 2020 rok należy stwierdzić, że jest 

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

zrealizowano na poziomie 96,24 % tym: 

 Dochody własne  97,75 %, 

 Dotacje celowe 99,94 %, 

 Subwencje 100,00 %, 
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 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł  85,94 %. 

 

Jedynie ostatnia pozycja dochodów wykazuje nieco niższe wykonanie a dotyczy to środków 

pozyskanych z innych źródeł (ze środków europejskich) na realizację inwestycji. Część tych 

inwestycji nie została zrealizowana w 2020 roku w związku z sytuacją trwającej pandemii 

wirusa Covid-19. Do inwestycji tych gmina częściowo zakładała swoje środki budżetowe, 

które nie zostały zrefundowane do końca 2020 roku i będą zwracane w następnym roku 

budżetowym. 

 

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

w pozycjach: 

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

113,59 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane 1 081,37 zł, 

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 108,89%  - dochody wykonane 

przewyższają dochody planowane o kwotę 19 994,32 zł, 

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności 107,98 % - dochody wykonane przewyższają 

dochody planowane o 1 596,56 zł, 

4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 104,71% - 

dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 14 596,69 zł, 

5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 104,45 % - 

dochody wykonane przewyższają dochody planowane o 1 345,63 zł, 

6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 109,49 % - dochody wykonane 

przewyższają dochody planowane o kwotę 37 421,41 zł, 

7. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 110,56 % - dochody 

wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 1 373,00 zł, 

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

zakresu wychowania przedszkolnego 108,20 % - dochody wykonane przewyższają 

dochody planowane o kwotę 5 332,00 zł. 

9. Wpływy z różnych opłat 108,04 % - dochody wykonane przewyższają dochody 

planowane o kwotę 6 609,93 zł. 

 

Najniższe wskaźniki dochodów własnych wykonane do założonego planu występują 

m.in. w pozycjach: 

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

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 96,62 %. Plan wyniósł 512 500,00 zł, wpływy 495 191,10 zł. 

Różnica 17 308,90 zł. 

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 85,21 %. Plan 

wynosił 70 000,00 zł, wpływy 59 647,66 zł. Różnica – 10 352,34 zł. 

3. Wpływy z pozostałych odsetek – 84,34%. Plan wynosił 18 006,96 zł, wpływy 

15 187,40 zł.  Różnica – 2 819,56 zł. 

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 75,99 %. Plan wynosił 8 400,00 

zł, wpływy 6 382,85 zł.  Różnica – 2 017,15 zł. 



10 
 

5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości – 79,99%.Plan wynosił 90 000,00 zł, wpływy 71 994,58 

zł. Różnica – 18 005,42 zł. 

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

ustaw – 90,32%. Plan wynosił 2 657 450,00 zł, wpływy 2 400 185,99 zł. Różnica 

257 264,01 zł. 

7. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 97,15% . Plan wynosił 

8 526 251,00 zł, wpływy 8 283 004,00 zł. Różnica – 243 247,00 zł. 

8. Podatek od spadków i darowizn – 96,28 %. Plan wynosił 91 000,00 zł, wpływy 

87 614,17 zł. Różnica – 3 385,83 zł. 

9. Wpływy z usług 91,96 %. Plan wyniósł 253 720,00 zł, wpływy 233 319,81 zł. 

Różnica 20 400,19 zł.  

 

W ramach dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano dochody w wysokości 71 994,58 zł. 

Dochody te pochodziły ze sprzedaży działek w Skorczowie, Donosach, w Kazimierzy 

Wielkiej ul. Broniewskiego na kwotę łączną 51 492,52zł. Pozostałe dochody w tym 

paragrafie pochodzą z wykupu lokali mieszkalnych w kwocie 20 502,06 zł. 

Dochody w kwocie 1 557 174,15 zł pochodziły z wpływów z tytułu odszkodowania za 

przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – budowę obwodnicy zgodnie z 

decyzjami Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

 

W 2020 roku wystawiono 722 upomnienia oraz skierowano na drogę egzekucji 

administracyjnej 259 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatkach lokalnych 

w tym:  

 247 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na kwotę 169 121,49 zł, 

  12 tytułów wykonawczych dla osób prawnych na kwotę 243 759,60 zł. 

 

Utrata dochodów następuje również na skutek umorzeń zaległości podatkowych, 

rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności. W 2020 roku umorzono na prośbę 

podatników 719,00 zł podatku od nieruchomości, 4 013,00 zł podatku rolnego, ogółem 

4 732,00 zł. 

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2020 roku na podstawie ustawy -

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

obowiązku pobrania, ograniczenie poboru nie wystąpiły w trakcie roku. 

 

Skutki obniżenia górnych stawek  podatków za 2020 rok wynoszą ogółem 1 302 445,73 zł     

w tym: 

 podatek od nieruchomości  - 1 066 629,29 zł, 

 podatek rolny – 61 015,27 zł, 

 podatek od środków transportowych – 174 801,17 zł. 

 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej: 

 podatek od nieruchomości 176 750,59zł (w tym między innymi: zwolnienie budynków 

mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego). 
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Realizacja podatków w 2020 roku. 

1) Wpływy z podatków od osób fizycznych: 

- Podatek od nieruchomości – 1 819 747,46  zł, 

- Podatek rolny – 2 294 676,17 zł, 

- Podatek leśny –  4 585,65 zł, 

- Podatek od środków transportowych – 196 774,16 zł, 

2) Wpływy z podatków od osób prawnych: 

- Podatek od nieruchomości –   3 097 317,00 zł, 

- Podatek rolny –  42 566,00 zł, 

- Podatek leśny –   5 635,00 zł, 

- Podatek od środków transportowych- 70 213,00 zł, 

3) Stan zaległości w podatkach od osób fizycznych na 31.12.2020 roku: 

- Podatek od nieruchomości -   316 684,22 zł, 

- Podatek rolny –  392 568,65 zł, 

- Podatek leśny –   6 961,25 zł, 

- Podatek od środków transportowych – 8 761,49 zł, 

4) Stan zaległości  w podatkach od osób prawnych na 31.12.2020 roku: 

- Podatek od nieruchomości – 3 559 151,70 zł, 

- Podatek rolny –  4 182,00 zł, 

- Podatek leśny –  0,00  zł, 

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

 

 

W 2020 roku za pobór podatków wypłacono inkasentom (sołtysom) prowizję  w kwocie 

53 289,00 zł (brutto) z zainkasowanej kwoty 747 314,42 zł z tytułu podatków rolnego, 

leśnego, nieruchomości przyjmowanych od mieszkańców Gminy Kazimierza Wielka lub 

posiadających nieruchomości na terenie Gminy Kazimierza Wielka  

- I rata 2020 podatków:  zainkasowana kwota  275 754,92 zł  - prowizja brutto 19 614,00 zł, 

- II rata 2020 podatków:  zainkasowana kwota  142 231,00 zł - prowizja brutto  10 174,00 zł, 

- III rata 2020 podatków:  zainkasowana kwota 179 368,00  zł - prowizja brutto  12 776,00 zł, 

- IV rata 2020 podatków:  zainkasowana kwota  149 960,50 zł -prowizja brutto  10 725,00 zł. 

 

 

WYDATKI 

Na plan po zmianach w kwocie 96 032 626,55 zł poniesiono wydatki w wysokości  

88 389 726,04 zł tj. 92,04 % w stosunku do planu. 

Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na poziomie 30 279 339,25 zł, 

a wykonano w wysokości 24 469 854,60 zł. 
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Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wg. 

stanu na 31.12.2020 roku 

Dział 
Plan 

[ zł ] 

Wydatki wykonane 

[ zł ] 

% wykonania 

planu 

010 5 393 417,71 3 763 287,02 69,78 % 

600 964 560,00 896 840,01 92,98 % 

630 3 968 977,00 3 871 839,79 97,55 % 

700 11 902 743,25 9 644 229,40 81,03 % 

710 173 100,00 164 066,57 94,78 % 

720 25 900,00 25 823,85 99,71 % 

750 10 919 865,53 10 083 878,04 92,34 % 

751 137 936,00 137 183,15 99,45 % 

754 533 899,22 526 402,77 98,60 % 

757 460 000,00 415 142,91 90,25 % 

758 823 000,00 783 000,00 95,14 % 

801 18 960 807,94 18 656 449,87 98,39 % 

851 1 970 493,54 756 483,17 38,39 % 

852 4 963 340,08 4 867 470,00 98,07 % 

853 880 890,58 829 580,18 94,18 % 

854 671 717,00 649 646,13 96,71 % 

855 21 982 198,70 21 689 348,17 98,67 % 

900 9 420 264,00 8 798 072,16 93,40 % 

921 1 625 684,00 1 588 173,01 97,69 % 

926 253 832,00 242 809,84 95,66 % 

OGÓŁEM 96 032 626,55 88 389 726,04 92,04 % 
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Zestawienie wydatków inwestycyjnych wg. działów klasyfikacji budżetowej 

Dział Rozdział Nazwa Rozdziału Paragraf 
Plan 2020 

[ zł ] 

Wykonanie 

2020 

[ zł ] 

010 01010 
Infrastruktura wodociągowa 

i sanitacyjna wsi 

6050 2 240 000,00 678 587,78 

6057 446 000,00 

 

440 318,00 

 

6059 259 000,00 255 320,80 

6650 900 000,00 900 000,00 

Razem dział 3 845 000,00 2 274 226,58 

600 

60016 Drogi publiczne gminne 6050 55 000,00 53 102,32 

60017 Drogi wewnętrzne  6050 46 000,00 45 383,32 

Razem dział 101 000,00 98 485,64 

630 63095 Pozostała działalność 

6050 10 000,00 1 600,00 

6057 3 195 130,00 3 124 801,03 

6059 763 847,00 745 438,76 

Razem dział 3 968 977,00 3 871 839,79 

700 

70005 
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
6050 20 000,00 19 875,80 

70095 Pozostała działalność 

6050 5 000,00 4 963,00 

6057 5 113 000,00 5 103 765,04 

6059 6 507 343,25 4 282 850,51 

Razem dział 11 645 343,25 9 411 454,35 

750 

75023 Urzędy gmin 6050 30 000,00 0,00 

75095 Pozostała działalność 

6057 1 500 000,00 1 068 516,37 

6059 1 130 000,00 1 125 009,01 
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Razem dział 2 660 000,00 2 193 525,38 

754 
75411 

Komendy powiatowe 

Państwowej Straży 

Pożarnej 

6170 60 000,00 60 000,00 

75412 Ochotnicze straże pożarne 6230 238 270,00 238 270,00 

Razem dział 298 270,00 298 270,00 

758 75814 

Różne rozliczenia 

finansowe 6010 
783 000,00 783 000,00 

Razem dział 783 000,00 783 000,00 

801 

80101 Szkoły podstawowe 6050 105 000,00 63 960,00 

80195 Pozostała działalność 
6057 295 790,25 295 790,25 

6059 199 209,75 183 597,71 

Razem dział         600 000,00 

 

       543 347,96 

 

 

851 85195 Pozostała działalność 
6050 5 000,00 0,00 

6309 1 550 000,00 422 063,02 

Razem dział 1 555 000,00 422 063,02 

900 

90001 
Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód 
6050 85 000,00 47 551,00 

90015 
Oświetlenie ulic, placów i 

dróg 

6050 192 000,00 145 105,35 

6057 3 400 000,00 3 309 007,49 

6059 650 000,00 609 975,71 

90095 Pozostała działalność 6050 176 000,00 175 240,78 

Razem dział 4 503 000,00 4 286 880,33 

921 92109 
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby 

6050 225 000,00 197 177,55 

6057 49 232,00 49 232,00 
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6059 45 517,00 40 352,00 

Razem dział 319 749,00 286 761,55 

 

Ogółem: 

  

30 279 339,25 24 469 854,60 

 

Planowany deficyt gminy za 2020 roku ustalono na poziomie  - 5 350 000 zł a 

wykonano w kwocie   - 1 116 530,48 zł 

W 2020 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 3 700 000,00 zł w Banku 

Gospodarstwa Krajowego w Kielcach zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem 

przetargowym. Okres kredytowania zgodny z harmonogramem na lata 2021- 2033.  

W okresie I półrocza 2020 roku Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna w Chruszczynie 

Wielkiej” spłaciło Gminie Kazimierza Wielka pożyczkę w kwocie 41 500,00 zł udzieloną w 

2019 roku na sfinansowanie części kosztów zadania realizowanego z udziałem środków 

unijnych. 

W ramach zaplanowanych rozchodów w 2020 roku w kwocie 1 300 000,00 zł dokonano 

spłaty kredytów  900 000,00 zł i spłaty pożyczek 400 000,00 zł. 

Spłaty kredytów bankowych: 

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

w 2013 roku – 100 000,00 zł. 

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

w 2015 roku – 100 000,00 zł. 

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

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

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

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

2019 roku – 300 000,00 zł. 

Spłaty pożyczki: 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 

pożyczka zaciągnięta w 2013 roku – 400 000,00 zł. 

 

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień  

31 grudnia 2020 roku wynosi 25 021 920,00 zł w tym: 

 

Kredyty  24 221 920,00 zł: 

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

           w 2013 roku – 2 071 920,00 zł. 

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

           w 2015 roku – 650 000,00 zł. 
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      -  Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt konsolidacyjny 

           zaciągnięty w 2015 roku – 13 500 000,00 zł. 

      -  PKO BP S.A. Oddział w Kielcach – kredyt zaciągnięty w 2018 roku – 2 800 000,00 zł. 

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

           w 2019 roku – 1 500 000,00 zł. 

        - Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach – kredyt zaciągnięty w 2020 roku – 

3 700 000,00 zł. 

Pożyczki  800 000,00 zł: 

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

pożyczka zaciągnięta w 2013 roku – 800 000,00 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. Publiczny Żłobek Samorządowy 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 2020 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 90 129 430,55 86 728 028,68 

2 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 30 535,00 30 013,13 

3 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 84 806,00 59 669,41 

4 Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Wielgusie 112 500,00 117 466,39 

5 Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Kamieńczycach 40 915,00 40 186,29 

6 Publiczne Przedszkole Samorządowe w 

Kazimierzy Wielkiej 126 825,00 133 111,65 

7 Publiczny Samorządowy Żłobek w 

Kazimierzy Wielkiej 65 255,00 74 765,82 

8 Zespół Obsługi Ekonomiczno – 1 800,00 1 164,38 
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Administracyjnej Publicznych Szkół i 

Placówek w Kazimierzy Wielkiej 

9 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kazimierzy Wielkiej 90 560,00 88 789,81 

Ogółem:            90 682 626,55 87 273 195,56 

 

Wydatki: 

 

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

1 Urząd Miasta i Gminy 51 283 851,18          44 288 350,22 

2 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 4 574 558,42 4 532 194,83 

3 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 4 728 596,20 4 668 063,31 

4 Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Wielgusie 3 633 641,72 3 554 868,97 

5 Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Kamieńczycach 1 322 994,65 1 304 632,26 

6 Publiczne Przedszkole Samorządowe w 

Kazimierzy Wielkiej 1 662 308,00 1 620 837,19 

7 Publiczny Żłobek Samorządowy w 

Kazimierzy Wielkiej 1 392 088,70 1 128 080,08 

8 Zespół Obsługi Ekonomiczno – 

Administracyjnej Publicznych Szkół i 

Placówek w Kazimierzy Wielkiej 1 620 640,02 1 584 858,60 

9 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kazimierzy Wielkiej 25 813 947,66 25 707 840,58 

Ogółem: 96 032 626,55          88 389 726,04 

 

Działalność inwestycyjna gminy i stopień zaawansowania programów 

wieloletnich. 

W 2020 roku Gmina Kazimierza Wielka poniosła wydatki na realizację przedsięwzięć 

wieloletnich: 

 

 W ramach wydatków bieżących: 

1. Projekt „Biorę sprawy w swoje ręce” 

Planowana wartość całego zadania 1 071 601,20 zł. Plan wydatków w 2020 roku – 

880 890,58 zł. Poniesiono wydatki 829 580,18 zł. Zadanie będzie kontynuowane  w 

2021 roku. 

2. Projekt „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej” 

Planowana wartość całego zadania  1 499 380,08 zł. Plan wydatków w 2020 roku 

789 959,28 zł. Poniesiono wydatki 592 708,07 zł. Zadanie będzie kontynuowane  w 

2021 roku. 

3. Projekt „Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki 

społecznej w Gminie Kazimierza Wielka” 
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Planowana wartość całego zadania  483 750,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku – 

240 675,00 zł. Poniesiono wydatki 240 675,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane  w 

2021 i 2022 roku, 

 

 W ramach wydatków majątkowych: 

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

Planowana wartość całego zadania  1 545 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku – 

10 000,00 zł. Poniesiono wydatki 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 

następnych. 

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

zad. od 13 do 16 oraz 10”  

Planowana wartość całego zadania 3 615 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku – 

700 000,00 zł. Wydatki wykonane 669 047,78 zł na wykonanie zbiornika na wodę i 

pompowni wody w miejscowości Wielgus. Dalsze etapy tej inwestycji realizowane 

będą w latach następnych. 

3. „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza     

Wielka”(Wielgus, Krzyszkowice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy). Wartość zadania 1 605 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku – 

705 000,00 zł. Wydatki wykonane 695 638,80 zł – zakończony I etap budowy 

wodociągu. W 2020 roku podpisano umowy z wykonawcą przydomowych oczyszczalni 

ścieków i  będzie to realizowane w 2021 roku.  

4. „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza 

Wielka”(zad.9,11,12). Wartość zadania 1 800 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku 

1 500 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku, 

podpisano umowę z wykonawcą zadania 12. Na początku roku 2021 podpisana została 

umowa z wykonawcą zadania 11. 

5. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej 

Hołdowiec - Jakuszowice”  

Planowana wartość całego zadania 35 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku –  

10 000,00 zł. Wykonanie 9 540,00 zł. Wykonano I etap prac. Zakończenie inwestycji do 

31.03.2021 roku. 

6. „Budowa przepompowni dla sieci wodociągowej w miejscowości Boronice” 

Planowana wartość całego zadania 230 000,00 zł. Plan wydatków 2020 roku to kwota 

10 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadania nie rozpoczęto. 

7. „Przebudowa jazu na rzece Małoszówce” 

Planowana wartość całego zadania 500 000,00 zł. Plan wydatków 2020 roku to kwota 

10 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. W 2021 roku będzie opracowana dokumentacja 

projektowa przebudowy jazu. 

8. „Połączenie wodociągu Nida 2000 z wodociągiem Płużki”  

Planowana wartość całego zadania 736 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku               

–  0,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach następnych. 

9. „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania 

turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i 

Powiatu Buskiego”.  
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Planowana wartość zadania 6 333 977,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku 3 958 977 zł. 

Wykonanie 3 870 239,79 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, prace wykonano na 

poziomie 91 %.  Zakończenie realizacji do 30.06 2021 roku. 

10. „Przebudowa ścieżki rowerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. 

Słonowice, Donosy i w Kazimierzy Wielkiej”.  

Planowana wartość zadania 320 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku 10 000,00 zł. 

Wykonanie 1 600,00 zł .Inwestycja przesunięta na 2022 rok. 

11. „Nabycie gruntów przez gminę Kazimierza Wielka”. Plan dla 2020 roku 20 000,00 

zł. Wykonanie 19 875,80 zł. Drobne wykupy gruntów i potrzeby zmian geodezyjnych. 

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

65 000,00 zł. Plan wydatków 2020 roku –  5 000,00 zł, a wydatki 1 510,00 zł – 

wykonano instalacje sanitarne.  

13. „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka”  

Zadanie to obejmuje następujące podzadania: 

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

Wielkiej”. Wartość zadania 6 055 313,00 zł. Plan wydatków 2020 r. – 5 000 000,00 zł. 

Wydatki  wykonano w wysokości 4 340 614,74 zł. Zrealizowano ok. 77 % inwestycji. 

Zakończenie zadania do 30.04.2021 roku. 

  „Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat, przebudową budynku 

administracyjnego” wartość zadania 4 290 000,00 zł. Plan wydatków 2020 r.- 

4 253 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 4 246 000,81 zł. Zadanie zakończone 

w 2020 roku. 

 „Rynek, zalewy, budynki, centra aktywności” wartość zadania 11 839 761,00 zł. Plan 

2020 roku – 2 367 343,25 zł. Wykonanie 800 000,00 zł tj. ok. 25 % inwestycji. 

Zakończenie zadania – rynek - zaplanowano na 30.07.2021 roku. Centrum aktywności 

obywatelskiej opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenia na 

budowę, prowadzona procedura wyboru wykonawcy w postpowaniu przetargowym. 

Planowane zakończenie realizacja zadań do końca 2021 roku. Do wykonania 

pozostało zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych. Opracowano 

dokumentacje projektowe, uzyskano pozwolenia na budowę, planowane ogłoszenie 

przetargu na rewitalizację zadania w III kwartale 2021 roku. Planowane zakończenie 

realizacji zadań do końca 2022 roku. 

14. Budowa windy przy budynku Urzędu Miasta i Gminy”.  

Planowana wartość całego zadania 180 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku 

30 000,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie  0,00 zł. 

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

SSP Nr 3,  KOK w Kazimierzy Wielkiej)”.  

        Planowana wartość całego zadania 6 460 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku 

2 630 000,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie  2 193 525,38 zł. 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej 

Zadanie 1: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego 

„Parkowe Skrzaty” zrealizowano w 2020 roku. 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej 

Zadanie 2: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy 

Wielkiej zrealizowano w 2020 roku. 
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 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej 

zrealizowano ok. 29 % inwestycji. Zakończenie realizacji zadania do końca 

31.05.2021 roku. 

 Termomodernizacja budynku KOK rozpoczęto realizację inwestycji. Zakończenie 

realizacji zadania do 29.10.2021 roku. 

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

Kazimierza Wielka – etap II”  

Wartość zadania 835 000,00 zł. Plan wydatków 2020 r. – 495 000,00 zł.  

Wydatkowano kwotę 479 387,96 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze 

środków unijnych.   

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

Kamieńczycach poprzez jej docieplenie”, 

  „Modernizacja SSP w Wielgusie poprzez jej docieplenie” zadanie zrealizowane 

w 2020 roku.  

  „Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w SSP Nr 1, SSP Nr 3, 

SSP w Wielgusie i SSP w Kamieńczycach” będzie realizowane 2021 roku.  

  

17. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Wesołej i ul. Nowa Wieś w 

Kazimierzy Wielkiej”  

Wartość zadania 30 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku 15 000,00 zł. Wydatki 

poniesione 0,00 zł. Wykonanie sieci w latach następnych. 

18. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy 

Wielkiej”  

Wartość zadania 60 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku 50 000,00 zł. Wydatki 

poniesione 32 551,00 zł.  

19. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Jachimowskiego w Kazimierzy Wielkiej”  

Wartość zadania 90 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku 20 000,00 zł. Wydatki 

poniesione 15 000,00 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2021 roku. 

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

Wartość zadania 4 073 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku 4 050 000,00 zł. Wydatki 

poniesione 3 918 983,20 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 roku. 

21. „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie gminy Kazimierza Wielka”  

          Wartość zadania 241 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku 127 000,00 zł. Wydatki 

poniesione 116 059,92 zł. W roku 2020 wykonano odcinki: Kamieńczyce 

(Wodocza), Plechów, Zysławice, Odonów (projekt), Cudzynowice. W roku 2021 

planowane jest wykonanie odcinków w Chruszczynie Wielkiej, Gunów Wilków, 

Jakuszowice. Dalsza realizacja zadania w latach następnych. 

22. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej”  

Wartość zadania 111 888,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku  5 000,00 zł. Wydatki 

poniesione 0,00 zł. Realizacja w latach następnych. 

 

23. „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu „Ogrody” w Kazimierzy Wielkiej”  

Wartość zadania 483 112,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku 20 000,00 zł. Wydatki 

poniesione 0,00 zł. Realizacja zadania w 2021 roku. 
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24. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej”  

Wartość zadania 140 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku  40 000,00 zł. Wydatki 

poniesione 29 045,43 zł. I etap robót budowlanych wykonano w 2020 roku, w 2021 roku 

kontynuacja zadania. 

25. „Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie”  

Wartość zadania 338 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku 35 000,00 zł. W 2020 roku 

wydatkowano 22 500,00 zł. 

W 2018 roku wybudowano świetlicę w stanie surowym. W roku 2019 zamontowano 

stolarkę okienną i drzwiową, podpisano umowy na wykonanie instalacji elektrycznej oraz 

sanitarnej oraz przeprowadzono roboty wykończeniowe. W roku 2020 wykonano 

elewację zewnętrzną. W roku 2021 planowane jest wykonanie ogrodzenie i utwardzenie 

placu. Zadanie będzie zakończone w 2021 roku. 

26. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradzicach”  

Wartość zadania 342 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku 30 000,00 zł. Wydatkowano 

28 400,00 zł. W 2018 roku wybudowano świetlicę w stanie surowym. W roku 2019 

zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalację elektryczną oraz 

sanitarną wraz z przyłączem wodociągowym. W roku 2020 wykonano wylewki. W roku 

2021 planowane jest wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz, wykonanie ocieplenia 

ścian, utwardzenie placu. Pozyskano dofinansowanie na wykonanie prac wewnętrznych z 

PROW. Planowane zakończenie inwestycji sierpień 2021 roku. 

27.  „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach”  

Wartość zadania 400 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku 75 000,00 zł. Wykonanie 

61 377,55 zł. Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. 

Wyburzono starą świetlicę i wykonano zgodnie z umową fundamenty. Zadanie będzie 

realizowane w 2021 roku i latach następnych. 

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

odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w 

Kazimierzy Wielkiej”  

Plan wydatków w 2020 roku po stronie gminy 1 500 000,00 zł. Wykonanie 422 063,02 

zł. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Powiatem kazimierskim przy udziale środków 

unijnych. Wykonano dokumentację projektową, inwestycja w realizacji. 

 Budowa odkrytego basenu mineralnego – zrealizowano ok. 61% prac 

inwestycyjnych. Planowane zakończenie zadania do 30.06.2021 roku. 

 Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach zrealizowano  

ok. 95 % inwestycji. Planowane zakończenie zadania do 30.04.2021 roku, 

29.  „Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na potrzeby MGOPS”  

Wartość zadania 500 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku 0,00 zł. Zadanie będzie 

realizowane w 2021 roku i w 2022 roku 

30. „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krakowska B i msc. Odonów”  

Wartość zadania 2 000 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku 0,00 zł.  

Zadanie będzie realizowane w 2021 roku i w 2022 roku. 

31. „Przebudowa i rozbudowa ośrodka kultury w Kazimierzy Wielkiej”  

Wartość zadania 1 010 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku 0,00 zł. Zadanie 

zaplanowane  było do realizacji 2022 roku. 
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32. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Konstytucji 3 Maja w 

Kazimierzy Wielkiej”  

Wartość zadania 500 000,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku 0,00 zł. Zadanie 

zaplanowane do realizacji w 2021 i 2022 roku. 

 

 

Na promocję Gminy w 2020 roku wydano 108 038,28 zł. Realizacja zadań 

promocyjnych odbywała się na podstawie planu finansowego na 2020 rok w którym  

uwzględniono harmonogram stałych imprez, które cyklicznie były organizowane na terenie 

naszej gminy w pierwszym kwartale 2020 roku, a w pozostałych kwartałach już nie ze 

względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.  

Na wydatki złożyły się głównie zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 51 658,96 zł) oraz 

zakup usług pozostałych (kwota 47 190,47 zł), a także wpłata gminy za członkostwo             

w Stowarzyszeniu Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego i w Regionalnej 

Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (kwota 5 580,00  zł). 

Promocja Gminy przybierała również formy pozafinansowe: strona internetowa 

Gminy Kazimierza Wielka, profil na facebooku, prasa lokalna i regionalna oraz impezy i 

uroczystości gminne. 

Dnia 8 marca 2020 roku w Kazimierskim Ośrodku Kultury odbył się koncert dla pań z okazji 

ich święta, na który zostały zaproszone panie z KGW i mieszkańcy gminy, a po koncercie 

wszystkie panie zostały zaproszone na słodki poczęstunek.  

W dniach od 21 do 23 sierpnia 2020 r. na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka odbyły 

się Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym ze startem i metą pod Urzędem Miasta             

i Gminy. Mistrzostwa były wielkim wydarzeniem sportowym dla mieszkańców gminy 

Kazimierza Wielka oraz całej kolarskiej Polski. Wzdłuż trasy wyścigu tłumy kibiców 

stworzyły wręcz piknikową atmosferę, a główne media sportowe prowadziły na żywo relację 

z przebiegu wyścigu. W mistrzostwach wystartowało około 700 najlepszych polskich kolarzy, 

w tym 500 zawodowców i 200 amatorów. 

Być może bardzo wysokie oceny jakie nasza gmina otrzymała za organizację mistrzostw 

sprawią, że w najbliższej przyszłości Kazimierza Wielka dostanie do realizacji zadanie 

jeszcze ambitniejsze. 
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Z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia 2020 roku odbyły się 

uroczystości na kazimierskim Rynku.  Organizatorem uroczystości było kazimierskie Koło 
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numer 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Uczczono 100 rocznicę „Cudu nad Wisłą”,   

a kazimierskie Koło nr 11  ZŻ WP  otrzymało sztandar z rąk gen. dywizji Franciszka Puchały 

i płk. Henryka Budzyńskiego. Prezes Koła ppłk Tadeusz Podkowa w swoim wystąpieniu 

przedstawił historię bitwy warszawskiej z 1920 roku – jednej z najpiękniejszych kart w 

historii oręża polskiego, uznanej też za "jedną z najważniejszych bitew świata".  

Następnie wręczył odznaczenia - srebrne i brązowe medale "Za Zasługi dla Związku 

Żołnierzy Wojska Polskiego". 

Ksiądz Marian Fatyga odmówił modlitwę. Kapelan i Pan Andrzej Bienias recytowali wiersze 

patriotyczne, a kazimierskie obchody Święta Wojska Polskiego zakończył uroczysty obiad. 

W 81 rocznicę potyczki na polach gabułtowskich 6 września 2020 roku odbyła się 

msza święta w intencji żołnierzy kampanii wrześniowej, którzy zginęli w walce z okupantem 

hitlerowskim . W uroczystej mszy świętej brały udział władze miasta i gminy oraz powiatu 

kazimierskiego wraz z radnymi. Po mszy świętej złożono kwiaty i zapalono znicze na 

grobach żołnierskich na cmentarzu parafialnym w Kazimierzy Małej i pod obeliskiem na 

polach walki.   

Tradycją stało się również spotkanie z rowerową grupą pielgrzymów z Tarnowa, 

którzy początkiem września podążają na Jasną Górę. Trasa ich przejazdu przebiega przez 

teren ziemi kazimierskiej, która jest dla nich atrakcyjna z racji walorów krajobrazowych, 

przyrodniczych  

i historycznych, jak również dzięki życzliwości mieszkańców. Tradycyjnie XXIII  

Pielgrzymkę Rowerową „Sokół” powitano  na kazimierskim Rynku.  

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i ograniczenia w 

organizacji imprez plenerowych inne zaplanowane w harmonogramie na 2020 rok imprezy i 

uroczystości, tym Dożynki Gminne oraz Dni Kazimierzy Wielkiej, nie odbyły się.  

 

W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku przewidziano: 

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

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

przez Radę Miejską programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 

• konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących działalności statutowych tych 

organizacji, 

• tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 

 

Zgodnie z „Rocznym programu współpracy Gminy Kazimierza Wielka z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętym uchwałą Nr 

XIX/132/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia  29 października 2019 roku 

Gmina Kazimierza Wielka zlecała zadania do realizacji organizacjom pozarządowym na 

zasadzie wsparcia lub powierzenia ogłaszając konkursy. 
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Dnia 15 listopada 2019 roku Gmina ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego pn. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom      

z rodzin dysfunkcyjnych w obiekcie oferenta na terenie Gminy Kazimierza Wielka”               

z dofinansowaniem zadania w kwocie 60.000 zł. 

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna spełniająca wymogi oferta z Caritas Diecezji 

Kieleckiej w Kielcach, z którą Gmina podpisała umowę na realizację w/w. zadania. Świetlica 

ta działa przy parafii w Cudzynowicach. Umowa obejmowała działalność świetlicy przez 

okres 10 miesięcy od stycznia do grudnia 2020 roku  z wyłączeniem okresu wakacyjnego, 

całkowity koszt zadania wyniósł 75.000 zł. Dotację Gminy, która obejmowała 80% 

całkowitych kosztów zadania przekazano w III transzach, po 20.000 zł. każda transza. Caritas 

Diecezji Kieleckiej ze środków własnych przekazało na ten cel kwotę 15.000 zł., która 

stanowiła 20% kosztów.  

Sprawozdanie z wykonania zadania Caritas Diecezji Kieleckiej złożyła w wymaganym 

terminie, dotacja została wykorzystana zgodnie z umową i rozliczona. 

Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w Kielcach złożyła do Urzędu w dniu  

3 marca 2020 roku ofertę realizacji zdania publicznego w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia w tym działalności leczniczej na „Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do 

pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych zamieszkałych na terenie Gminy Kazimierza 

Wielka”. Fundacja ta prowadzi hospicjum w Busku – Zdroju w którym przebywają pacjenci  

z naszej gminy. Na realizację tego zadania Gmina przeznaczyła kwotę 10.000 złotych. W 

ramach zadania pracownicy Fundacji sprawowali opiekę nad chorymi, jak również zakupili 

niezbędne środki pielęgnacyjne i farmakologiczne.  

W 9 sierpnia 2020 roku w parku miejskim w Kazimierzy Wielkiej miał miejsce dwugodzinny 

koncert charytatywny z inicjatywy buskiego hospicjum św. Brata Alberta, w którym brała 

udział zdolna kazimierska młodzież i gościnnie córka Dyrektora buskiego hospicjum.           

W godzinach rannych i dopołudniowych wolontariusze ze szkolnego koła Caritas 

działającego przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 prowadzili zbiórkę pieniędzy przy 

parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, a wolontariusze z Zespołu Szkół Rolniczych       

w Cudzynowicach ze szkolnego koła wolontariatu „Pomocna dłoń” prowadzili zbiórki przy 

parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy Wielkiej,  parafii Wszystkich Świętych          

w Cudzynowicach i parafii  pw. Św. Bartłomieja w Stradowie. Po przeliczeniu puszek 

zebrano ponad 3 tysiące złotych na rzecz buskiego hospicjum.  

 

W dniu 30 lipca 2020 roku Kazimierskie Stowarzyszenie „Amazonki” złożyło do Urzędu 

Miasta i Gminy Kazimierza Wielka ofertę własną pozakonkursową realizacji zadania 

publicznego na prowadzenie rehabilitacji kobiet po mastektomii pod nazwą „Przyszedł rak 

…. zrobił znak”. Termin realizacji zadania obejmował okres od dnia 13 sierpnia do dnia  16 

września 2020 roku.  

Rehabilitacja ta odbywała się w Sanatorium KORMORAN w Kołobrzegu, na którą w ramach 

zadania publicznego KS „Amazonki” otrzymały 8.000 zł. 

  

Współpraca między Gminą a organizacjami pozarządowymi przybierała również formy 

pozafinansowe: 
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 - Promowano działalność organizacji pozarządowych, poprzez stronę internetową 

Gminy Kazimierza Wielka oraz profil na facebooku. 

- 22 stycznia 2020 roku w Skarżysku Kamiennej w 1 rocznice podpisania porozumienia    

o współpracy przedstawiciele gminy Kazimierza Wielka i seniorzy z Kazimierskiego 

Klubu Seniora działający przy Kazimierskim Ośrodku Kultury obchodzili rocznicę w 

formie przygotowanej wystawy poplenerowej w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku.  

Autorami tej wystawy byli  członkowie Skarżyskiego Klubu Twórców SKART                   

i Młodzieżowej Akademii Sztuki. Otwarcia wystawy dokonali: Wiceprezydent miasta, 

dyrekcja MCK-u oraz opiekunowie SKART-u i Akademii Sztuki. Po obejrzeniu wystawy 

kazimierscy seniorzy dali w holu MCK-u koncert, a następnie uczniowie Szkoły 

Muzycznej w Skarżysku Kamiennej wykonali Koncert Noworoczny dla uczestników 

wystawy i gości.  

Z rewizytą do Kazimierzy Wielkiej na 24 Godzinny Maraton Pływacki w marcu 2020 roku 

przyjechała grupa pływaków ze Skarżyska Kamiennej, przedstawiciele MCK-u i artyści, 

twórcy ludowi - Lucyna i Andrzej Kozłowscy. Ich udział w 24 Godzinnym Maratonie 

Pływackim był znaczący, bo przepłynęli ponad 24 km. Dodatkowo na basenie przez 

Państwa Kozłowskich były przeprowadzone warsztaty z rzeźby w drewnie i z papierowej, 

ludowej wycinanki świętokrzyskiej.  
 

- W ramach współpracy partnerskiej Nadwiślańska Grupa Działania E.O. Cenoma 

organizowała w Gminie Kazimierza Wielka spotkania informacyjne dla przyszłych 

beneficjentów realizacji projektów unijnych oraz informowała o naborze wniosków 

grantowych.  
    

- W ramach współpracy ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów zostały 

zorganizowane obchody okazjonalne, takie jak spotkanie noworoczne, tłusty czwartek                  

i   Dzień Kobiet.  

- Gmina w ramach współpracy z organizacjami medycznymi umożliwia badania 

mammograficzne i cytologiczne dla kobiet, które są wykonywane na miejscu  

w mammobusie i cytobusie. 

- Gmina we współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim organizuje zawody wędkarskie 

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz bierze udział w zarybianiu 

zbiorników wodnych.  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

W 2020 roku na terenie Gminy Kazimierza Wielka funkcjonowało 5  klubów sportowych.  

W ramach otwartych konkursów w zakresie wspierania rozwoju sportu klubom powierzono 

wykonanie następujących zadań publicznych: 

1. Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Kazimierza Wielka – Wspieranie 

rozwoju sportu w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Kazimierza Wielka – kwota 

150 000,00 zł. 
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2. Ludowe Zespoły Sportowe „Jawornik” Gorzków – Rozwój sportu w zakresie piłki 

nożnej na terenie gminy Kazimierza Wielka – kwota 10 000,00 zł. 

3. Pływacki Klub Sportowy „Pirania” – Wspieranie rozwoju pływania na terenie Miasta  

i Gminy Kazimierza Wielka przez klub „Pirania”- kwota 5 000,00 zł. 

4. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Victoria” - Upowszechnianie kultury fizycznej           

i sportu w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka -  

kwotę 10 000,00 zł. 

 

Są to dotacje celowe przyznawane klubom sportowym po rozstrzygnięciu otwartego konkursu 

projektów wspierających rozwój sportu na terenie Gminy Kazimierza Wielka w 2020 roku.  

Wszystkie kluby złożyły sprawozdania końcowe i zostały rozliczone z dotacji.  

 

W Strategii rozwiązywania problemów alkoholowych przewidziano: 

• prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego do spraw Uzależnień  

i Przemocy w Rodzinie, z którego korzystają mieszkańcy Gminy, 

• rozmowy z osobami skierowanymi do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, w związku z podejrzeniem o nadużywanie alkoholu lub stosowanie 

przemocy domowej, 

• finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, festynów i wyjazdów profilaktycznych 

• zakup czasopism, ulotek, materiałów multimedialnych i broszur o tematyce 

profilaktycznej.  

• prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  

w Cudzynowicach, 

• prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej dla dzieci, w tym dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, która funkcjonowała przy SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, natomiast od 

października 2020 r. ma siedzibę w budynku przy ul. Kolejowej 17 w Kazimierzy 

Wielkiej. 

 Dużym przedsięwzięciem w 2020 r. było powołanie Świetlicy Środowiskowej, która 

powstała w ramach projektu „Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia integracji                        

i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka” Nr projektu RSPW.09.02.01-26-

0137/19. Zgodnie z projektem od 1 października 2020 r. swoje działanie rozpoczęły dwie 

Świetlice  Środowiskowe - w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Kolejowej 17 oraz przy Szkole 

Podstawowej w Wielgusie. W ramach zajęć świetlic prowadzone są zajęcia,                                    

m.in. z matematyki, muzyki, informatyki, zajęcia plastyczne oraz ruchowe dla wszystkich 

chętnych dzieci z terenu miasta i gminy Kazimierza Wielka. Świetlice zostały również 

wyposażone m.in. w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia zajęć, sprzęt muzyczny 

oraz stół do ping ponga i stół bilardowy, gdzie dzieci mogą spędzać czas wolny.  

 W tym samym lokalu co Świetlica  Środowiskowa w Kazimierzy Wielkiej, tj. przy             

ul. Kolejowej 17, działa również Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza, która                              

od października 2020 r. została przeniesiona z SSP 3 w Kazimierzy Wielkiej, dzięki czemu 

stała się dostępna dla większej ilości dzieci z terenu Gminy. Została ona wyposażona w aneks 

kuchenny w związku z dożywianiem podopiecznych oraz miejsce do prowadzenia zajęć                    

z dziećmi oraz socjoterapii, gier i zabaw terapeutycznych.   
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 Wskaźnikami wykonania celu, tj. strategii rozwiązywania problemów alkoholowych 

było uświadamianie społeczności lokalnej o zagrożeniach uzależnieniami, informowanie o 

miejscach i sposobach pomocy osobom i rodzinom, w których występuje problem 
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alkoholowy oraz wskazywanie form spędzania wolnego czasu z dala od nałogów. 

 

5. SPÓŁKI KOMUNALNE  

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

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

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

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

szczególności w zakresie: gospodarki odpadami, odbioru odpadów komunalnych oraz 

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

odprowadzania i oczyszczania ścieków, edukacji publicznej, działalności wspomagającej 

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

gminnych; gospodarki nieruchomościami; zaopatrzenia w ciepło, gospodarowanie terenami 

zielonymi.  

 

 
 

Spółka funkcjonuje od 1 stycznia 2020 roku. Jej siedziba mieści się przy  

ul. Budzyńskej 2 w Kazimierzy Wielkiej, a Prezesem został Pan Ryszard Staniec.  

             Zaplecze techniczne spółki w lipcu 2020 roku zostało powiększone o trzeci pojazd 

komunalny  - śmieciarkę - samochód specjalny zbudowany na podwoziu samochodu 

ciężarowego, przystosowany do zbiórki odpadów komunalnych i wywozu ich na miejsce 

składowania (wysypisko śmieci) lub utylizacji. Cechą charakterystyczną śmieciarki jest 

urządzenie załadunkowe umożliwiające wysypywanie odpadów do skrzyni ładunkowej 

bezpośrednio z pojemników dostosowanych do tego urządzenia oraz zgniatarka, pozwalająca 

pomieścić więcej odpadów przy tej samej pojemności pojazdu. A ponadto w grudniu 2020 

roku gmina przekazała spółce samochód Ford Transit ze skrzynią ładunkową, na cele 

usprawnienia odbioru odpadów. 
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W 2020r. Spółka realizowała odbiór i transport odpadów komunalnych od 

mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Ilość obsługiwanych przez nią 

punktów wytwarzania odpadów komunalnych objętych gminnym systemem gospodarki 

odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 3 530 sztuk, które 

zamieszkiwało zgodnie ze złożonymi deklaracjami łącznie 12 424 osób. 

 

Odbiór odpadów komunalnych odbywał się zgodnie z założonym harmonogramem,  

z podziałem na tereny Miasta Kazimierza Wielka, podzielone na  2 obszary oraz teren Gminy 

obejmujący 42 sołectwa, podzielony na 6 obszarów. W okresie od 1 stycznia 2020 roku  

do 31 grudnia 2020 roku Spółka odebrała 2 568,92 Mg odpadów komunalnych. Odbieranie  

i transport  odpadów dotyczyło następujących frakcji odpadów komunalnych: papier w skład 

którego wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury, szkło, w skład którego wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła, metale i tworzywa sztuczne, w skład których wchodzą odpady  

z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady 

ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zmieszanych 

odpadów komunalnych w tym odpady higieniczne i pozostałe po wydzieleniu frakcji, o 

których mowa wyżej oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. 

 

W ramach świadczonych usług Spółka dostarczała właścicielom nieruchomości worki 

do segregacji odpadów komunalnych. 

 

6. MIESZKAŃCY GMINY 

 W okresie od początku do końca 2020 roku liczba mieszkanek i mieszkańców gminy 

zmniejszyła się o 155 osób, przez co na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 15 465 osób, w tym      

7 915 kobiet i 7550 mężczyzn.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 923 osób, 

    a liczba mieszkańców – 1025, 

- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 4 502 osoby,  

    a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 5 215, 

- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2 490 osób, a liczba mieszkańców      

  1310. 

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

Na początku 2020 roku na terenach miejskich mieszkało 5 152 osób, a na terenach wiejskich 

10 468 osób. Na koniec 2020 roku dane te przedstawiały się następująco: tereny miejskie 

5 051 osoby, a tereny wiejskie 10 414 osób. 

 W 2020 roku urodziło się w gminie 114 osób, w tym 57 dziewczynek i 57 chłopców,  

a zmarło 233 osób, w tym 108 kobiet i 125 mężczyzn. Wobec czego przyrost naturalny  

w 2020 roku wyniósł -119. 
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Zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego są tzw. zadaniami zleconymi. 

Część działań jest ściśle uzależniona od miejsca zdarzenia (rejestracja urodzenia, małżeństwa 

oraz zgonu), a część uzależniona od wyboru wnioskodawcy. Zadaniami odmiejscowionymi są  

np.: wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, potwierdzenie ojcostwa, zmiana imienia,  

nazwiska, ślub cywilny wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego, oświadczenie o 

powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. 

Tutejszy Urząd w związku z tym dokonuje wiele czynności na wniosek mieszkańców różnych 

gmin. Ma to niewątpliwie związek z siedzibą na terenie Kazimierzy Wielkiej takich instytucji 

jak: Sąd Rejonowy, KRUS, Notariusz, kancelarie adwokackie.     

Na przestrzeni 2020 r. w tutejszym urzędzie stanu cywilnego między innymi:  

 sporządzono 34 akty urodzenia – w tym 33 na podstawie dokumentów zagranicznych 

(dzieci urodzonych za granicą) oraz 1 w związku z urodzeniem w Kazimierzy 

Wielkiej, 

 sporządzono 47 aktów małżeństwa, w tym: 6 na podstawie dokumentów 

zagranicznych, 20 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 21 małżeństw, w tym 3 poza lokalem USC, 

 sporządzono 253 akty zgonu, w tym 6 na podstawie dokumentów zagranicznych, 

 przyjęto 47 zapewnień od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, 

 wydano 22 zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 

(do ślubu konkordatowego), 

 odnotowano 26 wzmianki o rozwodzie,   

 przyjęto 3 oświadczenia o uznaniu ojcostwa, 

 wydano 1834 odpisy aktów stanu cywilnego, 

 dodano 226 wzmianek do aktów stanu cywilnego, 

 zmigrowano (przeniesiono z wersji papierowej do Rejestru Stanu Cywilnego w 

postaci elektronicznej) 3478 aktów z ksiąg do Rejestru Stanu Cywilnego, 

 dodano 1299 przypiski do aktów stanu cywilnego,  

oraz dokonano wiele innych czynności (powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem 

małżeństwa, zmiana imion i nazwisk, itp.) 

Na realizację zadań z zakresu USC jest przyznawana dotacja z świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, w oparciu o comiesięczne sprawozdanie z realizowanych czynności.  

Wiele czynności realizowanych przez USC podlega opłacie skarbowej (np. 

sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł), wydawanie odpisów (bezpłatne, z opłatą 22 zł lub 33 

zł), wpisanie w Rejestr Stanu Cywilnego zagranicznych aktów (50 zł), sprostowania, 

uzupełnienia (39 zł). Opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza 

lokalem usc wynosi 1 000 zł.  

 

7. OCHRONA ZDROWIA 

Na terenie gminy nie funkcjonowały podmioty lecznicze, zarządzane przez Gminę.  
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Na  terenie miasta i gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne: 

- program badania mammograficznego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, 

- program badania cytologicznego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia,  

Gmina współpracuje z podmiotami wykonującymi powyższe badania użyczając im miejsca 

postojowego oraz bezpłatnie udostępnia podłączenie do prądu aparatury wykonującej 

badania. 

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

zezwolenia wydane na sprzedaż napojów alkoholowych, które wpływają od przedsiębiorców 

prowadzących  sprzedaż tych napojów. 

W 2020 roku ze środków tych sfinansowane zostały następujące wydatki: 

 prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych mieszczącej się przy ul. Kolejowej 17 w Kazimierzy Wielkiej - 

przeznaczono ok. 73 tys. zł, 

 na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

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

 na pozalekcyjne zajęcia sportowe, wyjazdy i imprezy profilaktyczne, czasopisma 

profilaktyczne, broszury profilaktyczne itp. - przeznaczono ok. 63 tys. zł, 

 na prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego do spraw przemocy i 

uzależnień działającego w budynku byłego przedszkola przy parkingu obok urzędu dla 

osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu naszej gminy, w którym 

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

do godz. 

15
00

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

 do godz. 13
00

. Na 

prowadzenie tego punktu w 2020 roku przeznaczono kwotę ok. 25 tys. zł, 

 

 Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kazimierzy 

Wielkiej w 2020 r. wpłynęło 45 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu. GKRPA 

odbyła 10 posiedzeń, do Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju, VII Zamiejscowego Wydziału 

Rodzinnego i Nieletnich w Kazimierzy Wielkiej skierowano 22 wnioski o wydanie 

postanowienia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

 W 2020 roku Komisja zaopiniowała 12 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż 

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

punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.  

 

8. POMOC SPOŁECZNA 

 

Dział 852 – „Pomoc społeczna” 

 

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwo-

ści i uprawnienia. 
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Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2020r. plan wydatków wynosi : 

 25 813 947,66 zł, w okresie I-XII 2020r. wydatkowano kwotę: 25 707 930 zł. 

 

Wydatki te przeznaczono na: 

 

 

 

   

1 Domy pomocy społecznej 805 786,07 zł 

2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 47 846,63 zł 

3 Zasiłki i pomoc w naturze 388 352,44 zł 

4 Zasiłki stałe 552 641,61 zł 

5 Ośrodki pomocy społecznej 1 641 268,20 zł 

6 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  

6 110,00 zł 

7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 199 705,57 zł 

8 Pomoc w zakresie dożywiania 570 000,00 zł 

9 Pozostała działalność 829 580,18 zł 

 

Wykorzystanie pomocy finansowej pochodzącej ze środków własnych, dotacji do zadań 

własnych i zadań zleconych w okresie I-XII 2020r. roku przedstawiało się następująco: 

Domy Pomocy Społecznej 

Domy pomocy społecznej stanowią tradycyjną formę tzw. pomocy instytucjonalnej. Są one 

przeznaczone dla tych, którzy nie mogą otrzymać niezbędnej opieki i wsparcia w ich miejscu 

805786,07

47846,63

388352,44

552641,61

1641268,2

6110

199705,57

570000

829580,18 Domy pomocy społecznej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

Pomoc w zakresie dożywiania

Pozostała działalność
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zamieszkania. Te instytucje zapewniają pomoc, wsparcie, aktywizację i rehabilitację osobom 

w starszych wieku. W okresie I-XII 2020 r. Gmina Kazimierza Wielka ponosiła odpłatność za 

27 pensjonariuszy. Średni miesięczny koszt jakim obciążona była Gmina za pobyt jednego 

podopiecznego w 2020r. wyniósł ok. 3 000,00 zł. Łączny koszt realizacji w/w zadania wy-

niósł : 805 786,07 zł. 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  

W roku 2020 Ośrodek opłacał średnio miesięcznie od 84 osób składkę zdrowotną. Byli to 

świadczeniobiorcy pobierający zasiłki stałe z tytułu wieku lub niepełnosprawności. 

 

Zasiłki i pomoc w naturze  

Z pomocy celowej w roku 2020 skorzystało 360 osób na łączną kwotę 193 358,91 zł (w tym 

11 868,00 zł wydano na opłacenie pobytu w schroniskach 3 osób pozbawionych schronienia). 

Pozostałą kwotę: 181 490,91 zł przeznaczono na zakup opału, zakup żywności, wydatki zwią-

zane z leczeniem, zakup odzieży i obuwia, dofinansowanie niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, remontów i napraw w mieszkaniu, a także zwrot kosztów pogrzebu. 

Z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 112 rodzin i wydatkowano na ten cel 

kwotę: 194 993,53 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 382 zł.  

 

Zasiłki stałe  

Zasiłek stały przysługuje osobom pełnoletnim pozostającym w rodzinach lub samotnie gospo-

darującym, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Oso-

by te muszą spełniać obowiązujące kryteria dochodowe. Wysokość zasiłku stałego to kwota 

różnicy między odpowiednim kryterium dochodowym a dochodem. 

W okresie I-XII 2020 r. Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłku stałego dla 88 osób. Śred-

ni koszt zasiłku wynosił 568 zł. 

 

Ośrodki pomocy społecznej  

W dziale tym ujęte zostały koszty związane z utrzymaniem w okresie I-XII 2020r. Ośrodka 

oraz wynagrodzeniem średnio dla 19 pracowników. 

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki inter-

wencji kryzysowej  

Ośrodek w okresie I-XII 2020r. zatrudniał instruktora terapii uzależnień, który prowadził 

terapię dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Terapie prowadzone były 

w Rodzinnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Przemocy i Uzależnień. Koszt za-

trudnienia terapeuty w roku 2020 wyniósł: 6 110,00 zł. 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 3 opiekunki domowe, które świadczą usługi opiekuń-

cze osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i chorym w miejscu zamieszkania. 
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     W okresie I-XII 2020r. roku opieką objęto 25 podopiecznych w tym: 7 osób w rodzinie, 18 

osób samotnie gospodarujących. Wydatki poniesione w tym rozdziale w okresie I-XII 2020r. 

Wyniosły: 199 705,57zł. 

 

Pomoc w zakresie dożywiania  

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

I-XII 2020r. 570 000,00 zł, z czego otrzymana dotacja od Wojewody stanowiła: 456 000,00 

zł, przy wkładzie własnym gminy: 114 000,00 zł. W ramach realizacji Programu z pomocy 

  w formie obiadów w stołówkach szkolnych skorzystało 155 dzieci i 7 osób dorosłych. 

Znaczne środki zostały również przeznaczone dla rodzin na wypłatę świadczeń pieniężnych 

na zakup żywności . Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła: 497 035,00 zł.  

Dział 855 – „Rodzina” 

 

Na plan 20 551 710,00 zł w okresie I-XII 2020r. w Dziale ,,Rodzina” poniesiono wydatki w 

kwocie 20 530 472,03 zł, w tym: 

 

 

   

1 Świadczenia wychowawcze 500+ 13 818 626,62 

2 Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 4 984 563,64 

3 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 245 174,95 

4 Składka emerytalno – rentowa za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna 

279 991,51 

13818626,62

4984563,64

245174,95

279991,51

309,68

111831,3
49260021192,7

123285,96

Świadczenia wychowawcze 500+

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla 
opiekunów

Świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego

Składka emerytalno – rentowa za 
osoby pobierające świadczenie pie-
lęgnacyjne, specjalny zasiłek opie-
kuńczy oraz zasiłek dla opiekuna

Karta Dużej Rodziny

Wspieranie Rodziny

Dobry Start 300+

Rodziny Zastępcze

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające nie-
które świadczenia z pomocy spo-
łecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestni-
czące w zajęciach w centrum inte-
gracji społecznej
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5 Karta Dużej Rodziny 309,68 

6 Wspieranie Rodziny 111 831,30 

7 Dobry Start 300+ 492 600,00 

8 Rodziny Zastępcze 21 192,70 

9 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

123 285,96 

 

Świadczenia wychowawcze ,,500+”  

Od 1 kwietnia 2016 Ośrodek realizuje ustawę z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wy-

chowywaniu dzieci tzw. 500+. Łączna kwota wypłaconych świadczeń w okresie od I-XII 

2020r. Wyniosła: 13 818 626,62 zł co stanowi 27 692 świadczenia średnio dla 2307 dzieci.  

Z tytułu realizacji w/w zadania M-GOPS wydatkował także kwotę 118 140,34zł stanowiącą 

tzw. koszty obsług, która mieści się w ustawowych 0,85% . Są to głównie koszty zatrudnienia 

pracowników. 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świad-

czeniach rodzinnych i ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych i wyrównanych zasiłków dla 

opiekunów wynosiła 4 984 563,64 zł. Z w/w kwoty wypłacono łącznie 21 808 świadczenia. 

Na składkę emerytalno – rentową za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 279 991,51 zł. Ponadto 

Ośrodek od miesiąca października 2008r. realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów z dnia 7 września 2007r. , wypłacił w okresie od I-XII 2020r. 566 świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 245 174,95 zł. Ponadto na koszty obsługi wydat-

kowano kwotę 160 317,13 zł. 

 

Karta Dużej Rodziny  

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki związane z realizacją w roku 2020 Ogólnopolskiej 

Karty Dużej Rodziny. Łączny koszt stanowił kwotę: 309,68 zł. 

 

 

 

 

Wspieranie Rodziny  
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W rozdziale tym ujęte są środki na zatrudnienie 2 asystentów rodziny w związku z realizacją 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W okresie od I-XII 2020r. Ośrodek 

wydatkował kwotę: 111 831,30 zł. 

Ponadto w rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację rządowego programu Dobry Start 

300+. W ramach programu wypłacono 1642 świadczenia na kwotę 492 600,00 zł. Ujęte tu 

również zostały koszty obsługi programu Dobry Start w wys. 16 420,00 zł. 

 

Rodziny Zastępcze  

Ujęto tu koszty jakie gmina ponosi za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej w związku  

z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

W okresie I-XII 2020r. w pieczy przebywało 6 dzieci. Wysokość wydatków za wskazany 

okres wyniosła: 21 192,70 zł. 

 

Działalność Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  

Ujęto tu koszty jakie gmina ponosi za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo – wycho-

wawczej w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

   W okresie I-XII 2020r. w placówce przebywało 7 dzieci. Wydatki poniesione w ramach 

realizacji w/w zadania wyniosły: 161 418,05 zł. 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

W okresie I-XII 2020r. Ośrodek opłacił składkę zdrowotną od 1116 świadczeń za osoby po-

bierające świadczenie opiekuńcze z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną, niezdolną do 

samodzielnej egzystencji. Z tego tytułu w roku 2020 wydatkowano kwotę: 123 285,96 zł. 

 

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

 

Pozostała działalność 

Kolejnym zadaniem Ośrodka do realizacji jest aktywizacja zawodowa osób w wieku aktyw-

ności zawodowej, niepracujących klientów pomocy społecznej. Dlatego też Ośrodek przystą-

pił do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą ,,Biorę sprawy w swoje ręce” w ra-

mach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 

9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Adresatami projektu są osoby – 

bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, niepełnosprawne. 

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

marca 2021r. Ogólna wartość projektu wynosi 1 120 741,20 zł, w tym udział środków wła-

snych gminy Kazimierza Wielka 168 220,00 zł. 

W okresie do 31.12.2020 roku z tytułu realizacji Projektu zostały poniesione wydatki w wys. 

829 580,18 zł z tego 755 540,18 zł środki pochodzące z EFS, oraz 74 040,00 zł były to środki 

własne gminy (wkład własny). 
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Polityka senioralna w Gminie Kazimierza Wielka 

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

morządowej Szkole Podstawowej w Gorzkowie na wielofunkcyjną placówkę wsparcia dla se-

niorów. W ramach w/w zadania został utworzony Dzienny Dom ,,Senior+”. Zostały wykona-

ne prace adaptacyjne wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, a następnie pomieszcze-

nia 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 po-

przez: 

- zajęcia rehabilitacyjne, 

- zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

- zajęcia edukacyjne, 

- integrację międzypokoleniowa i rówieśniczą, 

- arteterapię, 

- hortiterapię. 

 

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, 2019 oraz 2020r.  

Ponadto nasza gmina zawarła umowę partnerską z Caritas Diecezji Kieleckiej na rzecz 

realizacji projektu ,,Nowy wymiar życia. System wsparcia środowiskowego osób niesamo-

dzielnych” – 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- pochodzą z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach projektu partnerskiego pn. ,,Nowy wymiar życia – system wsparcia 

środowiskowego osób niesamodzielnych”. 
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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 2020 r. 121,19 km dróg na terenie gminy i 17,6 km na terenie miasta, a pod koniec 

roku 121,86 km dróg na terenie gminy i 17,66 km na terenie miasta .  

Drogi utwardzone tłuczniowe stanowiły na początku 2020 r. 145,21 km dróg na 

terenie gminy i 0,25 km na terenie miasta, a pod koniec roku 2020 : 144,54 km dróg na 

terenie gminy i 0,19 km na terenie miasta.  

Drogi gruntowe na terenie gminy w 2020 r. stanowiły 139,2 km, a drogi  z kostki 

brukowej 0,2 km. 

 Długość ścieżek rowerowych w 2020 roku wynosiła 1,24 km. 

 

W 2020 roku Gmina Kazimierza Wielka zrealizowała wydatki majątkowe wg 

klasyfikacji budżetowej: 

 

Dział 010 

Łącznie poniesiono wydatki na realizację zadań na łączną kwotę 2 824 909,88 zł w tym: 

Dział 010 Rozdział 01010 na łączną kwotę 2 274 226,58 zł  

1. Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę 678 587,78 zł w tym: 

1.1. Aktualizacja kosztorysów dla sieci wodociągowej Zysławice – Wojsławice oraz 

zbiornika i pompowni wody w Wielgusie w kwocie 1845,00 zł. 

1.2. Budowa zbiornika wyrównawczego, pompowni oraz odcinka sieci wodociągowej w 

msc. Wielgus (roboty budowlane, nadzór, inwentaryzacja, materiały) w kwocie 

662 794,35 zł. 

1.3. Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka 

w miejscowości Wielgus oraz Krzyszkowice – etap II (opłata za umieszczenie 

urządzenia w pasie drogowym, mapa do celów projektowych) w kwocie 2 563,43 zł 

1.4. Aktualizacja kosztorysów dla zadania 4, 8, 11, 12 - Budowa sieci wodociągowej 

w południowej części gminy Kazimierza Wielka w kwocie 1 845,00 zł. 

1.5. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej pomiędzy 

miejscowościami Jakuszowice – Hołdowiec w kwocie 9 450,00 zł. 

2. Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6057– wydatki na łączną kwotę 440 318,00 zł budowa 

sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka w miejscowości 

Wielgus oraz Krzyszkowice – etap II (roboty budowlane środki PROW). 

3. Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6059 – wydatki na łączną kwotę 255 320,80 zł budowa 

sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka w miejscowości 

Wielgus oraz Krzyszkowice – etap II (roboty budowlane, inspektor nadzoru, tablica 

informacyjna). 

4. Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6650 – wydatki na łączną kwotę 900 000,00 zł składka 

inwestycyjna dla ZM NIDA 2000. 

Dział 010 Rozdział 01078 na łączną kwotę 25 645,00 zł  
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1. Dział 010 Rozdział 01078 paragraf 4270 – wydatki na łączną kwotę 25 645,00 zł 

umocnienie skarp oraz wykonanie rowów odwadniających zbiornika wodnego 

w Zagórzycach. 

Dział 010 Rozdział 01095 na łączną kwotę 540 038,30 zł  

1. Dział 010 Rozdział 01095 paragraf 2900 – wydatki na łączną kwotę 265 358,00 zł składka 

członkowska do ZM NIDA 2000. 

2. Dział 010 Rozdział 01095 paragraf 4210 – wydatki na łączną kwotę 3 726,11 zł w tym: 

2.1. Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego w msc. Wojsławice 

na kwotę 1 493,43 zł. 

2.2. Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego w msc. Wojsławice 

na kwotę 134,32 zł. 

2.3. Zakup zboża i słomy w celu dokarmiania zwierząt na terenie gminy Kazimierza 

Wielka ze względu na panujące niekorzystne warunki pogodowe na kwotę 1 999,96 

zł. 

2.4. Dostawa oraz montaż kręgu betonowego Ø 400 w Zięblicach na kwotę 98,40 zł. 

 

3. Dział 010 Rozdział 01095 paragraf 4260 – wydatki na łączną kwotę 2 764,54 zł 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i zakup energii elektrycznej dla 

Pompowni Wody w Wymysłowie oraz Automat poboru wody w miejscowości Wielgus. 

4. Dział 010 Rozdział 01095 paragraf 4270 – wydatki na łączną kwotę 41 967,10 zł w tym: 

3.1. Wyczyszczenie rowów melioracyjnych nr 128/1, 288 oraz 287 w obrębie Odonów 

o długości 300 mb na kwotę 2 214,00 zł. 

3.2. Odmulenie rowu melioracyjnego o nr ewid. 1225 w msc. Słonowice na kwotę 

12 693,60 zł. 

3.3. Odmulenie rowu melioracyjnego o nr ewid. 287 w msc. Kamieńczyce na kwotę 

2 140,20 zł 

3.4. Odmulenie rowu o nr ewid 236/1 w msc. Chruszczyna Wielka na kwotę 473, 55 zł. 

3.5. Odmulenie rowu, umocnienie ściany rowu płytami ażurowymi oraz odmulenie 

przepustów o średnicy Ø 600 w msc. Kamieńczyce na kwotę 3 717,06 zł. 

3.6. Odmulenie rowu melioracyjnego o długości łącznie 170 mb w msc. Hołdowiec 

na kwotę 1 150,05 zł. 

3.7. Odmulenie rowu melioracyjnego w msc. Gabułtów przy działce nr ewid. 834/1 

o długości 310 mb na kwotę 2 287,80 zł 

3.8. Odmulenie rowu melioracyjnego, umocnienie ścian rowu płytami oraz zakup i 

montaż kręgów Ø 800 – 5 mb w msc. Łękawa na kwotę 6 951,96 zł 

3.9. Usługa serwisowa automatu punktowego poboru wody w msc. Wielgus na kwotę 

700,60 zł 

3.10. Zakup i montaż kręgów betonowych n przepustach o średnicy Ø 800 – 5 mb w msc. 

Wojciechów na kwotę 1 107,00 zł  

3.11. Odmulenie rowu melioracyjnego w msc. Zięblice 423 mb na kwotę 3 121,74 zł 

3.12. Odmulenie rowu melioracyjnego w msc. Broniszów 633 mb na kwotę 4 671,54 zł 
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3.13. Zakup i montaż kręgów betonowych Ø 600 w msc. Podolany na kwotę 738,00 zł 

3. Dział 010 Rozdział 01095 paragraf 4300 – wydatki na łączną kwotę 117 891,55 zł w tym: 

3.1. Ksero map sieci wodociągowej na kwotę 178,00 zł  

3.2. Wydanie przez Starostwo Powiatowe wypisu z wykazu działek oraz wypisu z wykazu 

podmiotów dla działki o nr ewid. 393/2 położonej w Kazimierzy Wielkiej Zięblice 

na kwotę 10,00 zł. 

3.3. Opracowanie pięcioletniej oceny stanu technicznego zbiorników wodnych (stawów) 

na rzece Małoszówce w Kazimierzy Wielkiej Zięblice na kwotę 2 500,00 zł. 

3.4. Opłata za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci 

dokumentu drukowanego na kwotę 300,00 zł. 

3.5. Wykonanie usługi usunięcia skutków ulewnych deszczy obok zbiornika retencyjnego 

na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w 2020 roku na kwotę 16 820,25 zł. 

3.6. Wydanie map ewidencji gruntów i budynków oraz map zasadniczych dla działek 

w Skorczowie oraz w Słonowicach przez Starostwo Powiatowe w Kazimierzy 

Wielkiej na kwotę 59,80 zł. 

3.7. Wydanie przez Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej wypisu z wykazu 

działek oraz wypisu z wykazu podmiotów położonych w Kazimierzy Wielkiej w celu 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na kwotę 54,00 zł 

3.8. Wykonanie mapy do celów projektowych obszaru zalewów w Kazimierzy Wielkiej 

w celu uzupełnienia operatu wodnoprawnego na kwotę 2 460,00 zł 

3.9. Opracowanie oceny stanu technicznego zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce 

na kwotę 1 476,00 zł 

3.10. Wyczyszczenie rowu w msc. Zięblice na kwotę 553,50 zł 

3.11. Oczyszczenie z namułu łapacza zawiesin na zbiorniku retencyjnym w Kazimierzy 

Wielkiej na kwotę 93 480,00 zł 

4. Dział 010 Rozdział 01095 paragraf 4390 – wydatki na łączną kwotę 6 827,00 zł w tym: 

4.1. opinia ornitologiczna dla zbiorników wodnych w Kazimierzy Wielkiej na kwotę 

800,00 zł, 

4.2. .Opracowanie operatu wodno prawnego dla przepustu pod drogą gminną 

odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do zbiornika retencyjnego na kwotę 

6 027,00 zł 

5. Dział 010 Rozdział 01095 paragraf 4430 – wydatki na łączną kwotę 104 504,00 zł w tym:  

5.1. opłata za zajęcia psa drogowego – droga wojewódzka w Broniszowie oraz droga 

powiatowa ul. Budzyńska na kwotę 210,00 zł, 

5.2. Opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z ternu placu targowego 

do rzeki Małoszówki na kwotę 80,00 zł, 

5.3. Opłata podwyższona za pobór wody z rzeki Małoszówki w celu utrzymania 

zbiorników rekreacyjnych w Kazimierzy Wielkiej za I, II, III i IV kwartał 2018 roku 

na kwotę 31 580,00 zł. 



43 
 

5.4. Opłata podwyższona za pobór wody z rzeki Małoszówki w celu utrzymania 

zbiorników rekreacyjnych w Kazimierzy Wielkiej za I, II, III i IV kwartał 2019 roku 

na kwotę 31 580,00 zł, 

5.5. Opłata podwyższona za pobór wody z rzeki Małoszówki w celu utrzymania 

zbiorników rekreacyjnych w Kazimierzy Wielkiej za I, II i III kwartał 2020 roku na 

kwotę 23 685,00 zł, 

5.6. Opłata zmienna za pobór wody z rzeki Małoszówki w celu utrzymania zbiorników 

rekreacyjnych w Kazimierzy Wielkiej za I, II, III i IV kwartał 2018 roku – 6 316,00 zł, 

5.7. Opłata zmienna za pobór wody z rzeki Małoszówki w celu utrzymania zbiorników 

rekreacyjnych w Kazimierzy Wielkiej za I, II, III i IV kwartał 2019 roku – 6 316,00 zł, 

5.8. Opłata zmienna za pobór wody z rzeki Małoszówki w celu utrzymania zbiorników 

rekreacyjnych w Kazimierzy Wielkiej za I, II i III kwartał 2020 roku – 4 737,00zł 

 

Dział 600 – „Transport i łączność” 

 Rozdział 60016  Paragraf 4170 na łączną kwotę 6 300,00 zł. w tym:    

 Dokumentacja projektowo –wykonawcza dla zadań:  

- Remont drogi gminnej nr 329096T w msc. Kazimierza Wielka od km 0+000 do  

   km 0+195, dł.195mb  

- Remont drogi gminnej nr 329004T w msc. Łękawa od km 0+000 do km 0+290,  

   dł.290mb  

- Remont drogi w msc. Zięblice (dz. nr ewid. 276) od km 0+000 do km 0+460, dł.  

   460mb  

- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kazimierza Wielka (dz. nr ewid. 

2611/16) od km 0+000 do km 0+163 dł. 163mb  

 

    Rozdział 60016  Paragraf 4210 na łączną kwotę  202 758,40 zł. w tym:    

1. Zakup naklejek do znaków zakazu  

2. Zakup tablic informacyjnych, drogowych  

3. Zakup znaków drogowych pionowych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego  

4.Zakup kruszywa drogowego w celu remontu dróg  

5. Zakup kręgów betonowych fi 800mm w ilości 6 szt.  

6. Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - progi zwalniające  

7. Zakup zamiatarki spalinowej wraz z akcesoriami  

8. Zakup naklejek służących oznaczeniu tablic informacyjnych drogowych   

9. Zakup tabliczek informacyjnych drogowych  

10. Zakup materiału typu cement dla montażu znaków drogowych pionowych  

11. Zakup soli drogowej dla zimowego utrzymania dróg i chodników  

12. Zakup piasku dla zimowego utrzymania dróg i chodników  

13. Zakup rury przepustowej -10 szt.  

 

 Rozdział 60016  Paragraf 4270 na łączną kwotę 411 150,87 zł. w tym: 
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1. Remont chodnika wraz z remontem przejść dla pieszych na ul. Szkolnej w Kazimierzy 

Wielkiej  

2. Remont odcinków kanalizacji deszczowej przy ul. Kolejowej w Kazimierzy Wielkiej  

3. Remont odcinków dróg gminnych (dz. nr ewid. 258, 272,299) w miejscowości 

Wojsławice  

4. Remont odcinków dróg gminnych (dz. nr ewid. 233) w miejscowości Zysławice  

5. Remont odcinków dróg gminnych (dz. nr ewid. 340/2) w miejscowości Gorzków  

6. Remont odcinków dróg gminnych (dz. nr ewid. 662) w miejscowości Chruszczyna 

Wielka  

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

8. Remont cząstkowy dróg gminnych – uzupełnienie ubytków asfaltowych  

9. Remont drogi gminnej w miejscowości Sieradzice (dz. nr ewid. 235) o długości 

142mb  

10. Remont drogi gminnej w miejscowości Sieradzice (dz. nr ewid. 226) o długości 93mb  

11. Remont kruszywem drogowym drogi gminnej – ul. Jachimowskiego w Kazimierzy 

Wielkiej.                                                

12. Remont i konserwacja obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 329102T w 

Kazimierzy Wielkiej  

13.  Roboty remontowe polegające na umocnieniu dna i skarp rowu przy drodze gminnej 

nr dz. 235 w msc. Chruszczyna Wielka  

14. Remont odcinków dróg gminnych (dz. nr ewid. 203, 228) w miejscowości Cło  

15. Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 203, 228) w miejscowości Wojsławice  

16. Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 283) w miejscowości Plechów  

17. Remont odcinków dróg gminnych (dz. nr ewid. 266 i 267) w miejscowości 

Kamieńczyce  

18. Remont odcinków dróg gminnych w miejscowości Cudzynowice (dz. nr ewid. 130) 

oraz w miejscowości Gorzków (dz.nr ewid. 219/2)  

19. Remont kruszywem drogowym drogi gminnej w msc. Skorczów - dz. nr ewid. 138  

20. Remont drogi w msc. Jakuszowice – dz. nr ewid. 402/2  

21. Remont drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 165) dł. 81mb w msc. Odonów 

22. Remont drogi wewnętrznej wraz z zatoką parkingową (dz. nr ewid. 107/1) w msc. 

Kamieńczyce  

23. Remont drogi wewnętrznej ( dz. nr ewid.898) w msc. Kazimierza Wielka  

24. Remont drogi gminnej w msc. Słonowice –dz. nr ewid.261 

25. Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Kazimierza Wielka w msc. 

Paśmiechy, Chruszczyna Mała, Dalechowice, Gunów Wilków, Kamieńczyce  

26. Remont kanalizacji deszczowej w ulicy M. Reja w Kazimierzy Wielkiej 

 

 Rozdział 60016  Paragraf 4300 na łączną kwotę 95 413,99 zł. w tym: 

1. Wypisy z ewidencji gruntów dla działek drogowych 

2. Akcja zima- zimowe utrzymanie dróg gminnych  
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3. Ustalenie przebiegu granic działki drogowej nr 157 w msc. Cło  

4. Usługa pracy koparką przy oczyszczeniu rowu przydrożnego w msc. Zięblice  

5. Wykonanie map do celów projektowych dla pozwolenia wodno-prawnego w msc. 

Chruszczyna Wielka  

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

postojowych  

7. Usługa montażu krat stalowych najazdowych na korytkach odwadniających drogi 

gminne w msc. Podolany (dz. nr ewid. 47,24)  

8. Mapy do celów projektowych (ul. Szkolna dz. nr ewid.2556)  

9. Ustalenie granic pasa drogowego drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: obręb 

ewid. Wymysłów – dz. nr ewid. 207 i obręb ewid. Cło – dz. nr ewid. 1 i 3  

10. Usługa ksero wielkoformatowej dokumentacji zimowego utrzymania dróg  

11. Usługa geodezyjnego wyznaczenia osi drogi i granic pasa drogowego drogi gminnej w 

msc. Jakuszowice –dz. nr ewid. 402/2  

12. Usługa pracy sprzętu przy wyrównywaniu odcinków dróg gruntowych w msc. 

Zysławice i Boronice  

13. Usługa pracy sprzętu przy wyrównywaniu tłuczniem odcinków dróg gminnych w msc. 

Marcinkowice i Wojsławice  

14. Usługa odmulenia rowu przydrożnego przy drodze gminnej w msc. Skorczów –dz. nr 

ewid. 78/2  

15. Usługa wykonania podcinki drzew w pasie drogowym drogi gminnej Wielgus-

Krzyszkowice oraz Krzyszkowice-Wojsławice  

16. Usługa podcinki konarów drzew przy użyciu podnośnika koszowego w pasach 

drogowych dróg gminnych w msc. Boronice, Plechów oraz Zagórzyce  

 

 Rozdział 60016  Paragraf 4430 na łączną kwotę 338,00 zł. w tym:  

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

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

Skorczów  

 

    •    Rozdział 60016  Paragraf 6050 na łączną kwotę 53 102,32 zł. w tym:   

1. Roboty budowlane:  

Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr ewid.226) w msc. Słonowice od km 0+000 do 

km 0+074 –   kwota brutto 25 656,25 zł.  

2. Robot y budowlane : 

Przebudowa drogi wewnętrznej ( dz. nr ewid.277) w msc. Słonowice od km 0+000 do 

km 0+120 – kwota brutto  27 446,07 zł.                                               

 

     • Rozdział 60017  Paragraf 6050 na łączną kwotę  45 383,32 zł. 

1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza dla zadania:  
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„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jakuszowice (dz. 

nr ewid.402/2) odcinek od km 0+000 do km 0+300, dł. 300mb”.  – kwota brutto 

1 400,00 zł.  

 

2) Roboty budowlane dla zadania pn:  

           „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jakuszowice (dz.  

             nr  ewid.402/2)  odcinek od km 0+000 do km 0+300, dł. 300mb”.  – kwota brutto  

            43 983,32 zł. w tym: 

               -  wkład własny gminy Kazimierza Wielka 21 992,32 zł. 

               -  refundacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w   

                  ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych - 21 991,00 zł.  

  

• Rozdział 60078  Paragraf 4270 na łączną kwotę  29 907,20 zł. 

1. „Remont drogi wewnętrznej (dz.nr ewid.786/3) w msc. Kazimierza Mała od km 

0+000 do km 0+092 –kwota brutto 29 907,20 zł. 

 w tym: 

-  środki własne gminy Kazimierza Wielka w kwocie brutto : 4 907,20 zł. 

-  środki finansowe pochodzące z uruchomionej rezerwy celowej gminy na 

zarządzanie kryzysowe służącej przeciwdziałaniu skutkom klęski w postaci deszczu 

nawalnego który wystąpił w dniu 07.09.2020r.( protokół nr 3/2020 Komisji ds. 

szacowania szkód z dnia 24.09.2020r.) w kwocie brutto 25 000,00 zł. 

 

Dział 630  -  „Turystyka”  

Łącznie poniesiono wydatki na realizację zadań na łączną kwotę 3 871 839,79 zł w tym: 

Rozdział 63095 na łączną kwotę 3 871 839,79 zł 

1. Dział 630, rozdział 63095, paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę 1 600,00 zł 

opracowanie dokumentacji projektowej drogi wokół zbiornika. 

2. Dział 630, rozdział 63095, paragraf 6057 – wydatki na łączną kwotę 3 124 801,03 zł 

budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Kazimierza Wielka – roboty budowlane 

środki RPO. 

3. Dział 630, rozdział 63095, paragraf 6059 – wydatki na łączną kwotę 745 438,76 zł 

budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Kazimierza Wielka (roboty budowlane, 

materiały do odwodnienia ścieżki środki gminy, projekt zamienny, roboty dodatkowe) – w 

tym dotacja Powiatu Kazimierskiego w kwocie 160 000,00 zł. 

 

Dział 700  -  „Gospodarka mieszkaniowa” 

Łącznie poniesiono wydatki na realizację zadań na łączną kwotę 9 406 686,77 zł w tym: 

Rozdział 70005 na łączną kwotę 15 000,00 zł 

1. Dział 700, rozdział 70005, paragraf 4170 – wydatki na łączną kwotę 15 000,00 zł 

wykonanie pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków gminnych  

Rozdział 70095 na łączną kwotę 9 391 686,77 zł 
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1. Dział 700, rozdział 70095, paragraf 4300 – wydatki na łączną kwotę 108,22 zł decyzja 

za przeprowadzenie oględzin w żłobku w celu spełnienia warunków wymagań sanitarnych. 

2. Dział 700, rozdział 70095, paragraf 6050– wydatki na łączną kwotę 4 963,00 zł w tym:  

2. Budowa budynku gospodarczego w Łyczakowie – zakup materiałów kanalizacyjnych, 

zbiornika żelbetonowego oraz akcesoriów sanitarnych – fundusz sołecki na kwotę 

3 453,00 zł 

3. Budowa budynku gospodarczego w Łyczakowie – zakup materiałów budowlanych – 

budżet Gminy na kwotę 1 510,00 zł, 

3. Dział 700, rozdział 70095, paragraf 6057 – wydatki na łączną kwotę 5 103 765,04 zł w 

tym:  

3.1 Przebudowa Placu Targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową 

i rozbudową budynku administracyjnego (roboty budowlane i nadzór inwestorski) 

na kwotę 2 261 000,81 zł; 

3.2 Rewitalizacja Rynku Miejskiego (roboty budowlane) na kwotę 422 764,23 zł; 

3.3 Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Kazimierzy Wielkiej (roboty budowlane) na kwotę 2 420 000,00 zł. 

4. Dział 700, rozdział 70095, paragraf 6059 – wydatki na łączną kwotę 4 282 850,51zł w 

tym: 

4.1. Przebudowa Placu Targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową 

i rozbudową budynku administracyjnego (roboty budowlane i nadzór inwestorski) – 

budżet Państwa na kwotę 420 000,00 zł; 

4.2. Przebudowa Placu Targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową 

i rozbudową budynku administracyjnego (roboty budowlane i nadzór inwestorski) – 

budżet Gminy na kwotę 1 565 000,00 zł; 

4.3. Rewitalizacja Rynku Miejskiego (roboty budowlane) – budżet Państwa na kwotę 

65 040,65 zł; 

4.4. Rewitalizacja Rynku Miejskiego (roboty budowlane) – środki z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 312 195,12 zł; 

4.5. Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Kazimierzy Wielkiej (roboty budowlane) – budżet Państwa na kwotę 389 809,80 

zł; 

4.6. Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Kazimierzy Wielkiej (roboty budowlane i nadzór inwestorski) – budżet Gminy 

na kwotę 1 530 804,94 zł. 

 

Dział 750 – „Administracja publiczna” 

Łącznie poniesiono wydatki na realizację zadań na łączną kwotę 2 193 525,38 zł w tym: 

Rozdział 75095 na łączną kwotę 2 193 525,38 zł 

1. Dział 750, Rozdział 75095, Paragraf 6057 – wydatki na łączną kwotę 1 068 516,37 zł 

w tym:  

1.1. Termomodernizacja budynku Przedszkola – budżet UE– 224 461,33zł 
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1.2. Termomodernizacja UMiG – budżet UE – 595 306,23 zł 

1.3. Termomodernizacja SSP nr 3 – budżet UE – 248 748,81 zł 

 

2. Dział 750, Rozdział 75095, Paragraf 6059 – wydatki na łączną kwotę 1 125 009,01 w tym:  

2.1. Termomodernizacja budynku Przedszkola – 295 844,10 zł w tym: Budżet Państwa – 

26 407,23 zł oraz Budżet Gminy 269 436,87 zł (Aktualizacja audytów 

energetycznych, opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej, tablica informacyjna, roboty budowlane, inspektor 

nadzoru). 

2.2. Termomodernizacja UMiG – 677 247,81 zł w tym: Budżet Państwa – 70 036,02 zł 

oraz Budżet Gminy 607 211,79 zł (Aktualizacja audytów energetycznych, 

opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej, opłata przyłączeniowa, balustrada schodowa, tablice 

metalowe i informacyjne, roboty budowlane, inspektor nadzoru). 

2.3. Termomodernizacja SSP nr 3 – 151 034,57 zł w tym: Budżet Państwa – 63 565,76 zł 

oraz Budżet Gminy 87 468,81 zł (Aktualizacja audytów energetycznych, opracowanie 

dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, 

tablica informacyjna, roboty budowlane). 

2.4. Termomodernizacja KOK – 882,53 zł (Aktualizacja audytów energetycznych, 

opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej, tablica informacyjna). 

 

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” 

Łącznie poniesiono wydatki na realizację zadań na łączną kwotę 483 387,96 zł w tym:  

Rozdział 80195 na łączną kwotę 483 387,96 zł 

 Dział 801, rozdział 80195, paragraf 4170 – wydatki na łączną kwotę 4 000,00 zł 

opracowanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dotacje na projekt pn.: 

,,Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w 

Gminie Kazimierza Wielka’’. 

 Dział 801, rozdział 80195, paragraf 6057 – wydatki na łączną kwotę 295 790,25 zł – 

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wielgusie poprzez jej docieplenie (roboty 

budowlane). 

 Dział 801, rozdział 80195, paragraf 6059 – wydatki na łączną kwotę 183 597,71 zł – 

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wielgusie poprzez jej docieplenie (roboty 

budowlane) – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

Łącznie poniesiono wydatki na realizację zadań na łączną kwotę 891 051,88 zł. w tym:  

Rozdział 80101 na łączną kwotę 399 962,97 zł.  

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

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

inspektor nadzoru, roboty budowlane). 
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Rozdział 80195 na łączną kwotę 491 088,91 zł.  

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

zabaw przy przedszkolu w parku. 

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

2.1. dokumentacja projektowo kosztorysowa  przebudowy budynku po Gimnazjum dla 

MOPS –  26 199,00 zł.  

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

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

na zakup i montaż urządzeń zabawkowych w ramach odbudowy placu zabaw 

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

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

miasta Warszawa w kwocie 80 000,00 zł.) 

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

tym: 

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

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

w Kamieńczycach – inspektor , roboty budowlane. 

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

poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku na 

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

budowlane, dostawa i montaż elementów małej architektury, wyposażenie siłowni 

zewnętrznej i placu zabaw). 

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

tym: 

5.1. wydatki na łączną kwotę 113 271,91 zł. – poprawa jakości infrastruktury edukacyjno – 

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

w Kamieńczycach – inspektor , roboty budowlane.  

5.2. wydatki na łączną kwotę 82 564,12 zł. – wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu 

poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku na 

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

budowlane, dodatkowe, dostawa i montaż elementów małej architektury, wyposażenie 

siłowni zewnętrznej i placu zabaw, tablice informacyjne) 

Dział 851 

Łącznie poniesiono wydatki na realizację zadań na łączną kwotę 422 063,02 zł w tym:  

Rozdział 85195 na łączną kwotę 422 063,02 zł  

1. Dział 851, rozdział 85195, paragraf 6309 – wydatki na łączną kwotę 422 063,02 zł 

zaliczka na budowę całorocznego basenu termalnego oraz budowę rurociągu wód 

geotermalnych miejscowości Cudzynowice – Kazimierza Wielka zgodnie z 

porozumieniem. 
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Dział 852  -  „Pomoc społeczna” 

Rozdział 85295 na łączną kwotę 26 199,009 zł  

1. Dział 852, rozdział 85295, paragraf 6059 –  wydatki na łączną kwotę 26 199,00 zł. 

dokumentacja projektowa na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania  części 

budynku byłego Gimnazjum na DPS. 

Dział 855 

Rozdział 85505 na łączną kwotę 1 972 499,59 zł  

1. Dział 855, rozdział 85505, paragraf 4170 –  wydatki na łączną kwotę 4 000,00 zł. 

malowanie dekoracji na ścianach w żłobku. 

2. Dział 855, rozdział 85505, paragraf 4210 –  wydatki na łączną kwotę 49 312,01 zł. zakup 

wyposażenia, materiałów, środków czystości oraz sprzętu do żłobka. 

3. Dział 855, rozdział 85505, paragraf 4260 –  wydatki na łączną kwotę 76,20 zł. zakup 

energii do żłobka. 

4. Dział 855, rozdział 85505, paragraf 4300 – wydatki na łączną kwotę 15 940,00 zł. 

opracowanie wniosku dotyczącego budowy żłobka, monitoring wizyjny, utworzenie 

strony internetowej. 

5. Dział 855, rozdział 85505, paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę 1 903 171,38 zł. w 

tym: 

5.1. Budowa żłobka w Kazimierzy Wielkiej – wydatki na łączną kwotę 518 974,38 zł. – 

dokumentacja projektowa, roboty budowlane, przebudowa złącza, nadzór ,instrukcja 

bezpieczeństwa, oględziny, niwelacja terenu, instrukcja p.poż., przeniesienie słupa) - 

wkład gminy  

5.2. Budowa żłobka w Kazimierzy Wielkiej –wydatki na łączną kwotę 1 384 197,00 zł. - 

dotacja wojewody na budowę żłobka. 

 

Dział 900 –  „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 

 

Łącznie poniesiono wydatki na realizację zadań na łączną kwotę 1 025 818,81 zł. w tym:  

Rozdział 90001 na łączną kwotę 100 709,32 zł.  

2. Dział 900, rozdział 90001, paragraf 4270 – wydatki na łączną kwotę 34 848,22 zł. w tym: 

1.1. na remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Kazimierzy Wielkiej. – 25 000,00 

zł, 

1.2.  czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Głowackiego i Reja w Kazimierzy Wielkiej 

(odtworzenie rowu, pobór wody, usługa czyszczenia) – 9 848,22 zł. 

3. Dział 900, rozdział 90001, paragraf 4270 – wydatki na łączną kwotę 691,88 zł. dojazd 

czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Głowackiego i Reja w Kazimierzy Wielkiej. 

4. Dział 900, rozdział 90001, paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę 65 169,22 zł. w tym: 

3.1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Budzyńskiej w 

Kazimierzy Wielkiej (dokumentacja projektowa, opłata za umieszczenie urządzenia w 

pasie drogowym, roboty budowlane) – 62 955,22 zł, 
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3.2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3-go Maja w Kazimierzy 

Wielkiej 9 mapy do celów projektowych) – 2 214,00 zł.  

 

Rozdział 90015 na łączną kwotę 923 633,49 zł.  

1. Dział 900 rozdział 90015 paragraf 4260 – wydatki na łączną kwotę 492 168,54 zł. na 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i zakup energii elektrycznej dla 

oświetlenia ulicznego i obiektów na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. 

2. Dział 900 rozdział 90015 paragraf 4270 – wydatki na łączną kwotę 79 784,75 zł. na 

świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy 

Kazimierza Wielka. 

3. Dział 900 rozdział 90015 paragraf 4300 – wydatki na łączną kwotę 82 718,87 zł. na 

dzierżawę oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka (PGE 

Dystrybucja, TAURON Dystrybucja) oraz opracowania planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kazimierza Wielka . 

4. Dział 900 rozdział 90015 paragraf 4430 – wydatki na łączną kwotę 16,00 zł. za 

umieszczenie przewodów energetycznych  w pasie drogowym w miejscowości: Stradlice i 

Podolany. 

5. Dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę 225 895,33 zł. w tym:  

5.1.  Oświetlenie drogowe w Gunowie Wilkowie przysiółek „Podwikle” – opłata 

przyłączeniowa – 76,56 zł,  

5.2. Oświetlenie drogowe w Gunowie Wilkowie przysiółek „Bielany” – opłata 

przyłączeniowa –  76,56 zł,  

5.3. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Boronice (dokumentacja 

projektowa, kary umowne dot. dokumentacji, roboty budowlane) – 15 962,22 zł. w 

tym fundusz sołecki w kwocie 15 885,66 zł. 

5.4. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Broniszów (dokumentacja 

projektowa, kary umowne dot. dokumentacji, roboty budowlane) – 24 639,31 zł w tym 

fundusz sołecki w kwocie 14 267,36 zł. 

5.5. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Chruszczynie Wielkiej (dokumentacja 

projektowa, kary umowne dot. dokumentacji) – 2 644,50 zł. w tym fundusz sołecki w 

kwocie 2 000,00 zł. 

5.6. Rozbudowa oświetlenia drogowego w  Cudzynowicach (dokumentacja projektowa, 

kary umowne dot. dokumentacji) – 3 787,99 zł. w ramach z funduszu sołeckiego. 

5.7. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gabułtów (dokumentacja 

projektowa, kary umowne dot. dokumentacji) - 1 168,50 zł. 

5.8. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kamieńczyce (dokumentacja 

projektowa, kary umowne dot. dokumentacji) – 1 353,00 zł. w ramach z funduszu 

sołeckiego. 

5.9. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyszkowice (roboty 

budowlane) –8 739,20 zł. w ramach z funduszu sołeckiego. 
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5.10. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Słonowice (dokumentacja 

projektowa, kary umowne dot. dokumentacji, roboty budowlane) – 8 933,70 zł. w tym 

fundusz sołecki w kwocie 8 500,00 zł. 

5.11. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zysławice (dokumentacja 

projektowa) –  3 997,50 zł. w ramach z funduszu sołeckiego. 

5.12. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gunów Wilków (dokumentacja 

projektowa, kary umowne) – 1 353,00 zł. w ramach z funduszu sołeckiego. 

5.13. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wielgus (roboty budowlane, 

opłata przyłączeniowa) – 10 899,84 zł. w tym fundusz sołecki w kwocie 10 823, 28 zł. 

5.14. Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego na ul. Partyzantów w 

Kazimierzy  Wielkiej – 4 600,00 zł. 

5.15.  Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja w 

Kazimierza Wielka – 6 888,00 zł. 

5.16. Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu „Ogrody” w Kazimierzy Wielkiej 

(dokumentacja projektowa, roboty budowlane, kary umowne dot. dokumentacji) – 

130 775,45 zł. 

Dział 900 rozdział 90015 paragraf 6059 – wydatki na łączną kwotę 43 050,00 zł. na 

opracowanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Kazimierza 

Wielka dla inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy 

Kazimierza Wielka” (koszty inwentaryzacji ze środków własnych Gminy) 

Dział 900 

Łącznie poniesiono wydatki na realizację zadań na łączną kwotę 4 830 707,00 zł w tym:  

Rozdział 90001 na łączną kwotę 87 696,49 zł  

1. Dział 900, rozdział 90001, paragraf 4270 – wydatki na łączną kwotę 1 646,49 zł naprawa 

studni kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza. 

2. Dział 900, rozdział 90001, paragraf 4300 – wydatki na łączną kwotę 38 499,00 zł w tym: 

2.1. Inwentaryzacja geodezyjna kanalizacji deszczowej w ul. Reja w kwocie 984,00 zł, 

2.2. Aktualizacja granic oraz przegląd aglomeracji Kazimierza Wielka w kwocie 37 515,00 

zł. 

3. Dział 900, rozdział 90001, paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę 47 551,00 zł w tym: 

3.1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3-go Maja w Kazimierzy 

Wielkiej (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) w kwocie 32 551,00 zł. 

3.2. Budowa sięgacza kanalizacji sanitarnej w ul. Jachimowskiego w Kazimierzy Wielkiej 

(roboty budowlane) w kwoce 15 000,00 zł. 

 

Rozdział 90015 na łączną kwotę 4 743 010,51 zł  

1. Dział 900, rozdział 90015, paragraf 4210 – wydatki na łączną kwotę 8 000,00 zł 

zakup lamp solarnych w miejscowościach Dalechowice, Skorczów , Podolany i 

Stradlic. 
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2. Dział 900, rozdział 90015, paragraf 4260 – wydatki na łączną kwotę 512 272,06 zł 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i zakup energii elektrycznej dla 

oświetlenia ulicznego i obiektów na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. 

3. Dział 900, rozdział 90015, paragraf 4270 – wydatki na łączną kwotę 73 153,09 zł 

świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy 

Kazimierza Wielka. 

4. Dział 900, rozdział 90015, paragraf 4300 – wydatki na łączną kwotę 85 480,81 zł 

dzierżawa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka (PGE 

Dystrybucja, TAURON Dystrybucja), montaż lamp solarnych w miejscowości 

Dalechowice – Skorczów, opłata przyłączeniowa dla miejscowości Broniszów. 

5. Dział 900, rozdział 90015, paragraf 4430 – wydatki na łączną kwotę 16,00 zł. opłata 

za umieszczenie w pasie drogowym przewodów elektrycznych w miejscowości 

Podolany i Stradlice. 

6. Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę 145 105,35 zł w 

tym: 

6.1. .Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kamieńczyce na przysiółku 

„Wodocza” (roboty budowlane), na kwotę: 19 415,69 zł 

6.2. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Plechów przy Stacji Trafo 

„Plechów 2” i „Plechów 6” (roboty budowlane), na kwotę: 24 431,38 zł, 

6.3. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zysławice przy Stacji Trafo 

„Zysławice 1” i „Zysławice 2” (roboty budowlane + opłata przyłączeniowa), na 

kwotę: 29 571,62 zł, 

6.4. Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego w miejscowości Odonów – Osiedle 

(dokumentacja projektowa), na kwotę: 6 700,00 zł, 

6.5. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cudzynowice (roboty 

budowlane), na kwotę: 29 668,23 zł, 

6.6. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wielgus przy Stacji Trafo 

„Wielgus 2” (roboty budowlane), na kwotę: 2 613,75 zł, 

6.7. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyszkowice przy Stacji Trafo 

„Wielgus 2” (roboty budowlane), na kwotę: 3 659,25 zł, 

6.8. Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy 

na kwotę: 29 045,43 zł. 

7. Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6057 – wydatki na łączną kwotę 3 309 007,49 zł, 

modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kazimierza Wielka, celem 

poprawy bezpieczeństwa (roboty budowlane). 

8. Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6059 – wydatki na łączną kwotę 600 975,71 zł 

modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kazimierza Wielka, celem 

poprawy bezpieczeństwa (roboty budowlane+ inspektor nadzoru + tablica 

informacyjna). 

 

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 
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Łącznie poniesiono wydatki na realizację zadań na łączną kwotę 350 365,71 zł. w tym:  

 

Rozdział 92109 na łączną kwotę 343 865,71 zł. 

1. Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę 343 865,71 zł. w tym: 

1.1. Budowa świetlicy w Głuchowie (dostawa i montaż stolarki okiennej, instalacja 

sanitarna, opłata przyłączeniowa, instalacja elektryczna, przyłącz wodociągowy, prace 

wykończeniowe) – w kwocie 177 083,32 zł. w tym fundusz sołecki w kwocie 

10 568,42 zł. 

1.2. Budowa świetlicy w Sieradzicach (dostawa i montaż stolarki okiennej, instalacja 

elektryczna, instalacja sanitarna, warunki, przyłącz wodociągowy, kierownik) –– w 

kwocie 87 066,09 zł. w tym fundusz sołecki w kwocie 17 568,43 zł. 

1.3. Wymiana pokrycia dachowego w Dalechowicach wydatki na łączną kwotę  

79 716,30 zł. roboty budowlane wymiana pokrycia dachowego na budynku w 

Dalechowicach, mapa zasadnicza. 

Dział 921 

Łącznie poniesiono wydatki na realizację zadań na łączną kwotę 387 254,93 w tym:  

Rozdział 92109 na łączną kwotę 357 254,93 zł  

1. Dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 – wydatki na łączną kwotę 500,00 zł zakup 

piasku. 

2. Dział 921, rozdział 92109, paragraf 4260 – wydatki na łączną kwotę 23 427,02 zł 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i zakup energii elektrycznej dla świetlic 

wiejskich i lokali użytkowych należących do Gminy Kazimierza Wielka 

3. Dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270 – wydatki na łączną kwotę 37 500,00 zł, w tym:  

1.1. wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy w Broniszowie na kwotę 

25 000,00zł 

1.2. remont wylewki świetlicy wiejskiej w Podolanach na kwotę 12 500,00 zł 

2. Dział 921, rozdział 92109, paragraf 4300 – wydatki na łączną kwotę 9 066,36 zł , w tym: 

2.1. Dokumentacja wymiany dachu na świetlicy w Broniszowie na kwotę 1 230,00 zł 

2.2. Wymiana i czyszczenie kanalizacji w budynku świetlicy w Dalechowicach na kwotę 

2 000,00 zł 

2.3. Wymiana bezpieczników w świetlicach na kwotę 110,70 zł 

2.4. Pomiary kontrolne instalacji elektrycznych w świetlicach na kwotę 3 677,70 zł 

2.5. Zużycie ścieków z budynku świetlicy wiejskiej Donosy na kwotę 687,96 zł 

2.6. Okresowa kontrola przewodów kominowych w budynkach na kwotę 1 360,00 zł 

3. Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę 197 177,55 zł, w 

tym: 

3.1. Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie etap II na kwotę 22 500,00 zł 

3.2. Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradzicach na kwotę 28 400,00 zł 

3.3. Budowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach na kwotę 61 377,55 zł 

3.4. Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Broniszowie na kwotę 

84 900,00 zł 
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4. Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6057 – wydatki na łączną kwotę 49 232,00 zł Poprawa 

stanu i dostępności infrastruktury publicznej poprzez wymianę dachu na budynku świetlicy 

wiejskiej w Marcinkowicach i wyposażenie świetlic w Gunów Kolonia i Skorczów w tym: 

4.1. wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach na kwotę 

43 521,00 zł, 

4.2. wyposażenie świetlicy w Gunowie Kolonii – stół i krzesła na kwotę 2 855,50 zł, 

4.3. wyposażenie świetlicy w Skorczowie – stół i krzesła na kwotę 2 855,50 zł, 

5. Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6059 – wydatki na łączną kwotę 40 352,00 zł Poprawa 

stanu i dostępności infrastruktury publicznej poprzez wymianę dachu na budynku świetlicy 

wiejskiej w Marcinkowicach i wyposażenie świetlic w Gunów Kolonia i Skorczów w tym: 

5.1. wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach, tablica 

informacyjna, wymiana instalacji elektrycznej na kwotę 36 398,20 zł, 

5.2. wyposażenie świetlicy w Gunowie Kolonii – stół i krzesła, tablica informacyjna 

na kwotę 1 976,90 zł, 

5.3. wyposażenie świetlicy w Skorczowie – stół i krzesła, tablica informacyjna na kwotę 

1 976,90 zł, 

Rozdział 92195 na łączną kwotę 30 000,00 zł  

1. Dział 921, rozdział 92195, paragraf 2900 – wydatki na łączną kwotę 15 000,00 zł składka 

członkowska do EO CENOMA na 2020 rok. 

2. Dział 921, rozdział 92195, paragraf 4300 – wydatki na łączną kwotę 15 000,00 zł usługi 

prac konserwatorskich przy kapliczce w Zagórzycach 

 

Dział 926 

Łącznie poniesiono wydatki na realizację zadań na łączną kwotę 15 000,00 w tym:  

Rozdział 92601 na łączną kwotę 15 000,00 zł 

1. Dział 926, rozdział 92601, paragraf 4300 – wydatki na łączną kwotę 15 000,00 zł 

opracowanie koncepcji budowy stadionu w Kazimierzy Wielkiej. 

 

 

10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

 

ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY KAZIMIERZA WIELKA 

 

Gmina Kazimierza Wielka, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku 

administrowała 34 lokalami mieszkalnymi, w tym 4 lokalami socjalnymi oraz 5 lokalami 

użytkowymi. Zasób mieszkaniowy Gminy Kazimierza Wielka zajmował powierzchnię 

1 451,39 m
2
. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 42,69  m

2
. We 

wszystkich  mieszkaniach, będących w zasobie gminy znajdują się toalety. W przeliczeniu na 

jednego mieszkańca gminy powierzchnia użytkowa mieszkania z zasobu gminnego wynosiła 
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0,094  m
2
/osobę.   

W zasobie gminy w 2020 roku nie znajdowały się  budynki niemieszkalne.  

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące 

mieszkania: 

 przy ul. Partyzantów 2 w budynku znajdują się 3 mieszkania, o łącznej powierzchni  

152,10  m
2
  - 1 mieszkanie wykupione w dniu 26 listopada 2020 r.; 

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

48,25 m
2
; 

 przy ul. Partyzantów 5 w budynku znajdują się tylko lokale użytkowe – ostatni lokal  

mieszkalny  zostało wykupione 8 grudnia 2020 roku przez lokatora; 

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

104,74 m
2
; 

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

107,94 m
2
;  

 przy ul. Partyzantów 12 w budynku znajdują 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 znajdują się 2 mieszkania, o łącznej powierzchni                 

95,30 m
2
; 

 Dalechowice -  w budynku znajdują się 4 mieszkanie, o łącznej powierzchni 146,76 m
2
; 

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

 Donatkowice -  w budynku znajdują się 3 mieszkania, o łącznej powierzchni  175,82 

m
2
. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 11 osób.  

Średni czas oczekiwanie na otrzymanie mieszkania wynosił w 2020 roku 220  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 nastąpił także zastój w realizacji wniosków o przydział  lokali mieszkalnych. 
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W 2020 roku maksymalna stawka czynszu dla lokalu komunalnego była ustalona na 

poziomie 2,40 zł/m
2
, natomiast dla lokalu socjalnego 1,45 zł/m

2
. Z uwagi na standard 

techniczny lokalu, w przypadku lokalu bez centralnego ogrzewania stawka czynszu wynosiła 

2,25 zł/m2, natomiast w przypadku lokalu mieszkalnego na terenach sołectw 1,65 zł/ m
2
.  

 

W 2020 roku nie oddano do użytkowania żadnego mieszkania znajdującego się w 

zasobie gminy, nie przyznano też żadnego mieszkania, ani nie podjęto decyzji o przydziale 

lokali mieszkalnych. Nie było również w 2020 roku niewykorzystanych mieszkań. Nie 

wszczęto także postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, 

będących  

w zasobach gminy. 

 

Zaległości oraz ściągalność zaległości czynszowych w komunalnych lokalach 

mieszkalnych w 2020 roku wg. stanu na 31 grudnia 2020 roku wyniosła 97 371,70  zł. 

 

W 2020 roku wydatki Gminy na bieżące remonty i konserwacje w mieszkaniowym 

zasobie gminy wyniosły 6 150,00 zł. Gmina jako współwłaściciel we wspólnotach 

mieszkaniowych uczestniczy w ponoszeniu kosztów na techniczne utrzymanie nieruchomości 

oraz ich modernizację. W 2020 roku przekazano na poczet zaliczki na koszty zarządu 

Wspólnot Mieszkaniowych z terenu Gminy Kazimierza Wielka  - fundusz remontowy 

wspólnot mieszkaniowych - kwotę 52 132,71 zł. 

 

Łączne wydatki poniesione w ramach działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w 2020 roku w ramach 

działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 - Gospodarowanie gruntami  

i nieruchomościami oraz opłaty za administrowanie, wyniosły łączną kwotę 143 311,50 zł. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina poniosła wydatki na koszty wypłat dodatków 

mieszkaniowych na kwotę 71 754,59 zł oraz koszty wypłaconych dodatków energetycznych  

na kwotę 1 958,10 zł oraz koszty 2% obsługi wypłacanych dodatków energetycznych na 

kwotę 39,16 zł. 

 

11. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym jest własność oraz inne prawa majątkowe należące do poszczególnych 

gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.  

Podstawę gospodarowania gruntami stanowią miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, a w sytuacji ich braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom 

nie tylko na skutek planowanej gospodarki, lecz także w związku z narzuconymi ustawowymi 
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przepisami dotyczącymi m. in. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności oraz regulację stanów prawnych. 

 

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności 

Gmina Kazimierza Wielka na dzień 31.12.2020 roku posiadała w swoim zasobie grunty o 

powierzchni 490,7944 ha. 

Struktura ilościowa gruntów według rodzajów użytków kształtuje się w następujący sposób: 

 

Lp. Rodzaj gruntu 

 

Powierzchnia  

1 Grunty orne 54,6451 ha 

2. Łąki trwałe 49,0792 ha 

3. Pastwiska trwałe 6,4539 ha 

4. Sady 1,1658 ha 

5. Lasy 16,5664 ha 

6. Grunty zadrzewione i zakrzaczone 3,1880 ha  

7. Nieużytki 4,0543 ha 

8. Grunty rolne zabudowane 9,4899 ha 

9. Tereny mieszkaniowe 5,3608 ha 

10. Inne tereny zabudowane 42,0616 ha 

11. Zurbanizowane tereny niezabudowane 1,4776 ha 

12. Tereny przemysłowe 0,0500 ha 

13. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 2,9413 ha 

14. Drogi 221,3407 ha 

15. Inne tereny komunikacyjne  3,7938 ha 

16. Tereny kolejowe 32,0046 ha 

17. Grunty pod wodami 37,0921 ha 

18. Grunty przeznaczone pod budowę dróg 

publicznych lub linii kolejowych 

0,0293 ha 

RAZEM 490,7944 ha 
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Gmina Kazimierza Wielka składa się z 42 sołectw oraz miasta, w każdym z nich Gmina 

posiada grunty wchodzące w skład mienie komunalnego, których powierzchnia na dzień 

31.12.2020 r. kształtowała się w następujący sposób: 
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Wykres 1. Struktura ilościowa gruntów stanowiących własność Gminy Kazimierza 
Wielka 
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Lp. Obręb Powierzchnia 

1. Boronice 11,3101 ha 

2. Broniszów 7,1376 ha 

3. Chruszczyna Mała 4,8037 ha 

4. Chruszczyna Wielka 8,0797 ha 

5. Cło 1,5200 ha 

6. Cudzynowice 15,9464 ha 

7. Dalechowice 8,9588 ha 

8. Donatkowice  5,6054 ha 

9. Donosy 28,6200 ha 

10. Gabułtów 13,9327 ha 

11. Głuchów 3,6000 ha 

12. Gorzków 7,0302 ha 

13. Góry Sieradzkie 0,5400 ha 

14. Gunów Kolonia 0,5500 ha 

15. Gunów Wilków 8,5080 ha 

16. Hołdowiec 6,8074 ha 

17. Jakuszowice 4,0235 ha 

18. Kamieńczyce 7,6044 ha 

19. Kamyszów 6,3730 ha 

20. Kazimierza Mała 8,5649 ha 

21. Krzyszkowice 1,7100 ha 

22. Lekszyce 5,8100 ha 

23. Łękawa  29,8375 ha 

24. Łyczaków 1,3800 ha 

25. Marcinkowice 5,3900 ha 

26. Nagórzanki 1,7500 ha 

27. Odonów 6,9015 ha 

28. Paśmiechy 5,7936 ha 

29. Plechów 9,6722 ha 

30. Plechówka 2,1900 ha 

31. Podolany 7,0140 ha 

32. Sieradzice 10,7403 ha 

33. Skorczów 5,1654 ha 

34. Słonowice 72,8444 ha 

35. Stradlice 4,4620 ha 

36. Wielgus 5,3945 ha 

37. Wojciechów 7,1680 ha 

38. Wojsławice 5,8339 ha 

39. Wymysłów 2,3116 ha 

40. Zagórzyce 9,3900 ha 

41. Zięblice 18,7741 ha 

42. Zysławice 7,6072 ha 

Suma 386,6560 ha 

1 Miasto Kazimierza Wielka 104,1384 ha 

Suma 105,7918 ha 

RAZEM 490,7944 ha 
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Wykres 2. Sktruktura ilościowa gruntów stanowiących własność 
Gminy Kazimierza Wielka w poszczególnych sołectwach 
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 Nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kazimierza Wielka zgodnie 

z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności 

nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w 

użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także 

mogą być obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.   

 

Zestawienie gruntów według sposobu użytkowania: 

 

Lp. Sposób użytkowania Powierzchnia 

1 Oddania w wieczyste użytkowanie  30,6897 ha 

2 Oddane w dzierżawę 45,0655 ha 

3 Oddane w trwały zarząd 5,8861 ha 

4 Oddane do użytkowania 4,7003 ha 

5 Oddane w użyczenie 22,5500 ha 

6 Oddane w najem 0,747514 ha 

6 Pozostałe gruntu pozostające w zasobie 381,155286 ha 

 

 

 

Wykres 3. Formy władania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Kazimierza Wielka  

Oddane w użytkowanie wieczyste 

Oddane w dzierżawę 

Oddane w trwały zarząd 

Oddane w użytkowanie 

Oddane w użyczenie 

Oddane w najem 

Pozostałe grunty w zasobie  
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Użytkowanie wieczyste  

 Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 

mogą być oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym lub prawnym na okres 99 lat, 

jednak w wypadkach wyjątkowych, gdy cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie 

wymaga oddania gruntu na 99 lat, dopuszczalne jest oddanie gruntu na okres krótszy, co 

najmniej jednak na 40 lat. W 2020 roku Gmina Kazimierza Wielka posiadała grunty oddane 

w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 30,6897 ha, ilość nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka oddanych w użytkowanie wieczyste w 

mieście Kazimierza Wielka wynosi 86 działek o łącznej powierzchni – 29,9377 ha, natomiast 

w sołectwach wynosi 9 działek o łącznej powierzchni - 0,7520 ha.  

 

 W 2020 roku, Gmina zbyła prawo użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej 

na rzecz wieczystego użytkownika do jednej działki o pow. 0,0160 ha położonej w 

Kazimierzy Wielkiej.  

 

 Gmina Kazimierza Wielka jest użytkownikiem wieczystym gruntu stanowiącego 

własność Skarbu Państwa oznaczonego numerem ewidencyjnym 3034/21 o pow. 0,5477 ha 

położonego w Kazimierzy Wielkiej. W porównaniu do roku 2019 powierzchnia działki 

będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Kazimierza Wielka zmniejszyła się w związku z 

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 9/19 z dn. 01.07.2019 r. znak: 

SPN.III.7820.1.2.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 

budowie obwodnicy miejscowości Kazimierza Wielka w ciągu drogi wojewódzkiej, Nr 768 o 

długości 2,8 km (wraz z budową mostu na rzece Małoszówce w km ok. 1,9 projektowanej 

obwodnicy) oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 776 o długości ok. 2,4 km wraz z budową 

lub przebudową sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych i zjazdów, na terenie miasta 

i gminy Kazimierza Wielka w powiecie kazimierskim, na podstawie której Wojewoda 

Świętokrzyski stał się właścicielem części z w/w działki.  

 

Dzierżawy 

 

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do 

używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca 

zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Dzierżawca powinien 

wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może 

zmieniać przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Bez zgody 

wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej.  

 

W 2020 roku Gmina Kazimierza Wielka posiadała grunty, które zostały oddane w 

dzierżawę o powierzchni 45,0655 ha. Największą część gruntów oddanych w dzierżawę 

stanowią dzierżawy rolne, przeznaczone do prowadzenia działalności rolniczej – 41,6522 ha. 

Pozostałą część stanowią dzierżawy terenów pod działalność gospodarczą – 0,1904 ha, 
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dzierżawy zbiorników wodnych – 1,5400 ha, dzierżawy pod prowadzenie ogródków 

przydomowych – 1,2397 ha, dzierżawy gruntu zabudowanego garażami – 0,3920 ha, 

dzierżawy dla stowarzyszeń i innych organizacji – 0,0480 ha oraz dzierżawy gruntu pod 

banery reklamowe - 0,0032 ha.  

 

 Do zadań Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa należy zawieranie umów dzierżawy 

na grunty stanowiące zasób mienia komunalnego oraz obciążanie dzierżawców za korzystanie 

z gruntów. W 2020 roku było łącznie zawartych 259 umów na dzierżawy, z czego 135 

zawarto w 2020 roku. Za dzierżawę gruntu będącego własnością Gminy Kazimierza Wielka 

obowiązują opłaty wystawiane w formie zawiadomień bądź faktur VAT.  

 

 W 2020 roku 45 działek o łącznej powierzchni 0,4528 ha stanowiących własność 

Gminy Kazimierza Wielka były przedmiotem użytkowania bezumownego. 

 

 

 

Trwały zarząd 

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną 

niemającą osobowości prawnej. Jednostka organizacyjna, której oddano nieruchomość w 
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Wykres 4. Udział poszczególnych rodzai dzierżaw w dzierżawach ogółem     
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65 
 

trwały zarząd, ma prawo korzystać z nieruchomości, w szczególności w celu prowadzenia 

działalności należącej do jej zakresu. 

Trwały zarząd w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami nie jest prawem 

rzeczowym ani formą umowy cywilnoprawnej uprawniającej do władania nieruchomością, 

lecz jest publicznoprawną formą władania nieruchomością przez określoną jednostkę 

organizacyjną. W trwały zarząd może zostać oddana nieruchomość będąca własnością lub 

będąca w użytkowaniu wieczystym podmiotu oddającego ją w trwały zarząd, a przy tym 

nieruchomość taka może zostać oddana w trwały zarząd jedynie jednostce organizacyjnej 

należącej do podmiotu oddającego w trwały zarząd. 

W 2020 roku w trwałym zarządzie pozostawały grunty o łącznej powierzchni 5,8861 ha, 

oddane  jednostkom organizacyjnym Gminy tj. szkoły podstawowe oraz przedszkola.   

 

Użytkowanie 

W dniu 29.01.2013 roku pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka a Samodzielnym 

Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej została zawarta umowa 

ustanowienia użytkowania w formie Aktu Notarialnego repertorium A 205/2013 na czas 

nieoznaczony. Umową zostały objęte lokale użytkowe w budynku przy ul. Szkolnej 22a 

usytuowanym na działkach 2564/21 oraz 2564/23. W 2019 roku został dokonany podział w/w 

działek następnie połączenie ich  według zakresu użytkowania. Powstała działka oznaczona 

numerem ewidencyjnym 3045 na której jest posadowiony budynek użytkowany m. in. przez 

Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.  

Prawo użytkowania zostało również ustanowione na rzecz Powiatu Kazimierskiego na 

mocy Aktu Notarialnego repertorium A 1691/2012 na działce oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 2550 położonej w Kazimierzy Wielkiej o pow. 0,2066 ha na czas 

nieokreślony.  

W użytkowaniu pozostają również działki oznaczone numerami 1750/37, 1750/38, 

1750/40 oraz 1285/4 o łącznej pow. 4,2634 ha położone w Kazimierzy Wielkiej przez 

Związek Międzygminny „NIDZICA”. Powierzchnia oraz numery działek pozostające w 

użytkowaniu przez Związek Międzygminny „NIDZICA” uległy zmianie w związku z 

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 9/19 z dn. 01.07.2019 r. znak: 

SPN.III.7820.1.2.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 

budowie obwodnicy miejscowości Kazimierza Wielka w ciągu drogi wojewódzkiej, Nr 768 o 

długości 2,8 km (wraz z budową mostu na rzece Małoszówce w km ok. 1,9 projektowanej 

obwodnicy) oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 776 o długości ok. 2,4 km wraz z budową 

lub przebudową sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych i zjazdów, na terenie miasta 

i gminy Kazimierza Wielka w powiecie kazimierskim, na podstawie której Wojewoda 

Świętokrzyski stał się właścicielem części z w/w działek. 
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Użyczenie  

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas 

oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Biorący 

w użyczenie może używać rzeczy w sposób odpowiadający jej właściwościom i 

przeznaczeniu. Biorący nie może bez zgody użyczającego oddawać rzeczy osobie trzeciej do 

używania. Użyczenie powstaje w drodze zawarcia umowy. Umowy użyczenia motywowane 

być powinny bezinteresownością i chęcią przyjścia z pomocą innym osobom, i powinny mieć 

na celu korzyści biorącemu takiemu jak fundacja, stowarzyszenie i inne podmioty, które 

bezpłatnie korzystając z rzeczy użyczającego prowadzą działalność związaną z 

organizowaniem infrastruktury sportowej,  rekreacyjnej, zdrowotnej, edukacyjnej, itp.   

 

Gmina Kazimierza Wielka w 2020 roku posiadała grunty oddane w użyczenie o łącznej 

powierzchni 22,5500 ha na podstawie 30 zawartych pisemnych umów. W 2020 roku zawarto 

1 umowę użyczenia.  

 

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego. 

W 2020 roku zbytych zostało 47 działek o łącznej powierzchni 2,7141 ha z czego: 

 1 z formie przetargu ustnego nieograniczonego o łącznej powierzchni 0,5902 ha za 

łączną kwotę 15 300,00 zł netto. Działka niniejsza podlegała zwolnieniu z podatku 

VAT na podstawie art. 43 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 

towarów i usług;  

 2 z formie przetargu ustnego ograniczonego o łącznej powierzchni 0,0372 ha za łączną 

kwotę 1 650,00 zł netto. Działki niniejsze podlegały zwolnieniu z podatku VAT na 

podstawie art. 43 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i 

usług;  

 18 działek zostało zbytych w formie bezprzetargowej w celu poprawy warunków 

zagospodarowania nieruchomości sąsiednich o łącznej powierzchni 0,4594 ha za 

łączną kwotę – 30 834,98 zł, do 4 z działek został doliczony podatek VAT w 

wysokości 23 % o łącznej kwocie – 4 687,40 zł; 

 jedna z działek oddana w użytkowanie wieczyste została sprzedana na rzecz 

wieczystego użytkownika na jego wniosek o pow. 0,0160 ha wartość – 5 979,00 zł,  

  23 działki zostały przejęte przez Wojewodę Świętokrzyskiego na mocy Decyzji 

Wojewody Świętokrzyskiego Nr 9/19 z dn. 01.07.2019 r. znak: 

SPN.III.7820.1.2.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej 

na budowie obwodnicy miejscowości Kazimierza Wielka w ciągu drogi 

wojewódzkiej, Nr 768 o długości 2,8 km (wraz z budową mostu na rzece Małoszówce 

w km ok. 1,9 projektowanej obwodnicy) oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 776 o 

długości ok.. 2,4 km wraz z budową lub przebudową sieci uzbrojenia terenu, innych 
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dróg publicznych i zjazdów, na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka w powiecie 

kazimierskim o łącznej powierzchni 1,6113 ha  za łączną kwotę – 1 551 859,05 zł; 

 zbyto 2 lokale mieszkalne wraz z ułamkowym udziałem w gruncie – w formie 

bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców o łącznej powierzchni gruntu  

0,0065 ha za łączną kwotę – 31 720,00 zł – sprzedaż podlegała zwolnieniu z podatku 

VAT. 

 

Grunty nabyte od dnia 01.01.2020 roku 

 

W 2020 roku Gmina Kazimierza Wielka nabyła osiem działek o łącznej powierzchni 1,7274 

ha położone w: 

 Paśmiechach – na poszerzenie drogi;  

 Chruszczynie Małej – działka z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną; 

 dwie działki w Zysławicach  - działki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną 

 Paśmiechy – działka zbudowana studnią wiejską; 

 Hołdowiec – działka z przeznaczeniem pod drogę gminną; 

 Kazimierza Mała – działka z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną; 

 Zięblice – działka nabyta na współwłasność w drodze dziedziczenia ustawowego. 

 

Dane dotyczące działalności Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa 

 

Realizacja podjętych uchwał Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej niezbędnych 

do prawidłowej działalności Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa: 

1. Uchwała nr XXIII/165/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 

stycznia 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Gminy Kazimierza Wielka – służyła do bieżącej realizacji zadań Wydziału; 

2. Uchwała nr XXIII/166/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 

stycznia 2020 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w 

Chruszczynie Małej do gminnego zasobu nieruchomości – zrealizowano nabycie 

działki. 

3. Uchwała nr XXIII/167/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 

stycznia 2020 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonych w 

obrębie  Zysławice do  gminnego zasobu nieruchomości – zrealizowano nabycie 

działek. 

4. Uchwała nr XXIII/168/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 

stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat– została zawarta umowa dzierżawy. 

5. Uchwała nr XXIV/179/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 3 marca 

2020 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania od Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 90/4 położonej w 
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obrębie Paśmiechy –  uchylona uchwałą nr XXIX/214/2020 z dnia 10 czerwca 2020 

roku. 

6. Uchwała nr XXIV/180/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 3 marca 

2020 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność gminy Kazimierza Wielka – Gmina zbyła prawo własności 

działki. 

7. Uchwała nr XXIV/181/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 3 marca 

2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas 

oznaczony 5 lat  – została zawarta umowa dzierżawy. 

8. Uchwała nr XXVI/197/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 

kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – uchylona uchwałą XXIX/219/2020 z dnia 10 

czerwca 2020 roku. 

9. Uchwała nr XXVI/198/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 

kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

10. Uchwała nr XXVI/199/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 

kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat– została zawarta umowa dzierżawy. 

11. Uchwała nr XXVI/200/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 

kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat– uchylona uchwałą XXXI/232/2020 z dnia 26 

czerwca 2020 roku. 

12. Uchwała nr XXVI/201/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 

kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat - została zawarta umowa dzierżawy. 

13. Uchwała nr XXVI/202/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 

kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat  – została zawarta umowa dzierżawy. 

14. Uchwała nr XXIX/212/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 

czerwca 2020 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 

położonej w obrębie Hołdowiec do gminnego zasobu nieruchomości – zrealizowano 

nabycie działki. 

15. Uchwała nr XXIX/213/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 

czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Kazimierza Wielka własności nieruchomości położonej w obrębie Kazimierza Mała 

od osób fizycznych – zrealizowano nabycie działki. 

16. Uchwała nr XXIX/214/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 

czerwca 2020 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 90/4 

położonej w obrębie Paśmiechy – zrealizowano nabycie działki.  
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17. Uchwała nr XXIX/215/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 

czerwca 2020 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 90/2 położonej w obrębie Paśmiechy – zrealizowano nabycie 

działki. 

18. Uchwała nr XXIX/216/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 

czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

19. Uchwała nr XXIX/217/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 

czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

20. Uchwała nr XXIX/218/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 

czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

21. Uchwała nr XXIX/219/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 

czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

22. Uchwała nr XXIX/220/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 

czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

23. Uchwała nr XXXI/231/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 

czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

24. Uchwała nr XXXI/232/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 

czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

25. Uchwała nr  XXXIII/243/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 

września 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej 

własność Gminy Kazimierza Wielka położonej w obrębie Zięblice – prowadzone jest 

postępowanie zmierzające do sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem 

uchwały. 

26. Uchwała nr XXXIII/244/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 

września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 3 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

27. Uchwała nr XXXIII/245/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 

września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 3 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

28. Uchwała nr XXXIII/246/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 

września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 3 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 
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29. Uchwała nr XXXIII/247/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 

września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 3 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

30. Uchwała nr XXXIII/248/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 

września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

31. Uchwała nr XXXIII/249/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 

września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

32. Uchwała nr XXXIII/250/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 

września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

33. Uchwała nr XXXIII/251/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 

września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

34. Uchwała nr XXXIV/255/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 

października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez 

Gminę Kazimierza Wielka własności nieruchomości położonej w obrębie Zagórzyce 

od osoby fizycznej – prowadzone jest postępowanie zmierzające do nabycia działki 

będącej przedmiotem uchwały. 

35. Uchwała nr XXXIV/256/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 

października 2020 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy na rzecz użytkownika 

wieczystego – Gmina zbyła prawo użytkowania wieczystego do działki będącej 

przedmiotem uchwały na rzecz użytkownika wieczystego. 

36. Uchwała nr XXXIV/257/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 

października  2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 3 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

37. Uchwała nr XXXIV/258/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 

października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 3 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

38. Uchwała nr XXXIV/259/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 

października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 3 lat – zostały zawarte 4 umowy dzierżawy. 

39. Uchwała nr XXXIV/260/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 

października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

40. Uchwała nr XXXIV/261/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 

października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 
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41. Uchwała nr XXXIV/262/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 

października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – zostało zawartych 5 umów dzierżawy. 

42. Uchwała nr XXXIV/263/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 

października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – zostało zawartych 90 umów dzierżawy.  

43. Uchwała nr XXXV/271/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 

listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – zostało zawartych 12 umów dzierżawy. 

44. Uchwała nr XXXV/272/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 

listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 2 lat – została zawarta umowa dzierżawy. 

45. Uchwała nr XXXV/273/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 

listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony do 1 roku – została zawarta umowa dzierżawy. 

46. Uchwała nr XXXVII/294/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 

grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – zostały zawarte 4 umowy dzierżawy. 

47. Uchwała nr XXXVII/295/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 

grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – zostały zawarte 2 umowy dzierżawy.  

48. Uchwała nr XXXVII/296/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 

grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – zostało zawartych 7 umów dzierżawy.  

49. Uchwała nr XXXVII/297/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 

grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na czas oznaczony 5 lat – zostało zawarte 4 umowy dzierżawy. 

 

Zatwierdzenie podziału nieruchomości 

Zgodnie z Rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu dokonywania podziałów nieruchomości wniosek o podział nieruchomości składa się 

do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Podziały nieruchomości dokonywane są w 

oparciu o przepisy w/w rozporządzenia oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. W roku 2020 zostało wydanych 34 decyzji zatwierdzających projekty 

podziałów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, osób prawnych oraz 

jednostek samorządu terytorialnego od żadnej z tych decyzji nie zostało złożone odwołanie. 

 

Nadanie numerów porządkowych  

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań 

gminy należy ustalanie numerów porządkowych znajdujących się w granicach Gminy 

Kazimierza Wielka. Numery porządkowe są nadawane na wniosek właściciela nieruchomości 
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lub z urzędu. W 2020 roku zostało nadanych łącznie 28 numerów porządkowych, z czego 21 

na terenie sołectw, natomiast 7 na terenie miasta Kazimierza Wielka. Wydano również 8 

zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego.  

 

Klęski żywiołowe 

W 2020 roku Gmina Kazimierza Wielka została dotknięta niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi w postaci: huraganu. Łącznie przez osoby poszkodowane w w/w 

zjawiskach zostało złożonych 20 wniosków o oszacowanie szkód, 4 wnioski zostały 

wycofane. Jeden wniosek dotyczył tylko budynku mieszkalnego natomiast 5 wniosków tylko 

budynków gospodarczych i budowli służących do produkcji rolnej, 10 wniosków budynków 

gospodarczych i budowli służących do produkcji rolnej i budynków mieszkalnych. W 

związku z tym zostało przeprowadzonych 16 wizji w terenie oraz sporządzono 26 protokołów 

indywidualnych. 

 

Wydane zaświadczenia i inne dokumenty 

 Wydano 51 zaświadczeń dotyczących posiadania gospodarstwa rolnego przez 

rodziców oraz 51 pism dotyczących braku posiadania dokumentów uzasadniających wydanie 

zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym dla 

potrzeb wliczenia okresu pracy do pracowniczego stażu pracy.  

 Wydano również 8 zaświadczeń w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 

1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych dotyczących nieruchomości, które 

nie były przedmiotem uwłaszczenia oraz 1 postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, 

iż działka nie była przedmiotem uwłaszczenia. 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym 

wydano 36 uzgodnień zasad na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców 

położonych na terenie Gminy Kazimierza Wielka, w ramach korzystania z przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Kazimierza Wielka wydano 46 not księgowych 

obciążeniowych. 

 

Inne umowy zawierane przez Wydział Nieruchomości i Rolnictwa 

 W celu realizacji zadań wydziałowych niezbędne jest zawieranie umów z 

wykonawcami na realizację prac związanych z prawidłową gospodarką nieruchomościami w 

2020 roku zawarto ogółem 25 umów dotyczących: 

 dokonaniem podziałów geodezyjnych działek stanowiących własność Gminy 

Kazimierza Wielka oraz osób fizycznych i prawnych – 4 szt.  

 dokonaniem ustalenia/wznowienia granic działek stanowiących własność Gminy 

Kazimierza Wielka – 3 szt. 

 dokonaniem wyceny działek przeznaczonych do obrotu – 12 szt. 

 wykonaniem inwentaryzacji – 1 szt. 
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 wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej – 1 szt. 

 odbiór, transport, unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt dzikich i bezdomnych 

oraz padłych dzików z terenu stanowiącego własność Gminy Kazimierza Wielka – 1 

szt. 

 usunięcie żeremi bobrowych – 1 szt. 

 inne umowy – 2 szt. 

 

Ilość wystawionych opłat  

 Wydział Nieruchomości i Rolnictwa, obciąża podmioty za korzystanie z gruntów 

stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka, ilość wystawionych opłat: 

 

 faktury VAT – 234 sztuki; 

 faktury VAT za sprzedaż działek gminnych – 14 sztuk; 

 zawiadomienie rolne – 31 sztuk; 

 opłaty ratalne – 12 sztuk; 

 zawiadomienia za wieczyste użytkowanie – 55 sztuk; 

 zawiadomienia na ogródki przydomowe - 52 sztuki; 

 noty księgowe – 11 sztuk; 

 noty księgowe dot. korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie 

Gminy Kazimierza Wielka – 46 sztuk. 

 

Otrzymane zawiadomienia o czynnościach przyjęcia granic 

 

 Do Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa wpływają zawiadomienia o czynnościach 

przebiegu granic działek ewidencyjnych sporządzone na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra i Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków przez uprawnionych geodetów, do działek które stanowią 

własność Gminy Kazimierza Wielka. W 2021 roku do Wydziału wpłynęło 47 takich 

zawiadomień, część z nich zostało przekazanych do innych wydziałów odpowiedzialnych 

merytorycznie za mienie gminne.  

 

Pozostałe zadania wykonywane przez Wydział 

 

 W 2020 roku zostało złożonych 7 wniosków o naruszenie stosunków wodnych, 

zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2019 roku Prawo wodne i wydano dwie decyzje 

odmawiające nakazania właścicielom działek przywrócenia stanu poprzedniego oraz 

wykonywania urządzeń zapobiegających szkodom. 

 

 Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu 

społecznym rolników Burmistrz od lipca 2021 roku jest zobowiązany do potwierdzania 

zawarcia pisemnych umów dzierżawy na okres 10 lat. Od dnia wejścia w życie 
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znowelizowanej ustawy potwierdzono zawarcie 4 umów dzierżawy pomiędzy osobami 

fizycznymi oraz jedno postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści. 

 

 Został złożony jeden wniosek o ponaglenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kielcach, organ wyższego stopnia uznał ponaglenie za nieuzasadnione. 

 

 

12. TRANSPORT 

 W 2020 r. z w Gminie Kazimierza Wielka nie było transportu zbiorowego 

zarządzanego przez Gminę. 

 

13. SPRAWY OBYWATELSKIE 

 Do urzędu w 2020 roku  wpłynęło 74 wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej. Dotyczyły one  między innymi: 

 udzielenia informacji w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie 

gminy; 

 warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń; 

 udzielenia informacji w spawie nazwy systemu informacji prawnej oraz podmiotu 

dostarczającego ten system; 

 wskazania rozwiązań cyfrowych, jakie  oferuj Urząd  mieszkańcom przy załatwianiu 

spraw urzędowych; 

 informacji w zakresie Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

 ochrony środowiska i sprawozdań w tym zakresie; 

 subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne 

niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych; 

 w zakresie audytu wewnętrznego, danych audytora wewnętrznego oraz do kiedy jest 

zawarta z nim umowa; 

 udostępnienia informacji o ilości wydanych decyzji dla farm fotowoltaicznych oraz 

podanie lokalizacji inwestycji; 

 audytu Stron Internetowych  zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; 

 budżetu obywatelskiego oraz zielonego budżetu obywatelskiego , czy są w gminie 

wprowadzone; 

 schroniska dla bezdomnych zwierząt, usług weterynaryjnych, odławiania zwierząt 

oraz kosztów poniesionych w tym zakresie; 

 danych  o ilości Punktów Poboru Energii, wysokości mocy umownej, rocznej 

wielkości zużycia energii elektrycznej, grupy taryfowej; 
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 rodzaju zamówień publicznych oraz kwot brutto udzielonych zamówień w ramach  

podpisanych umów; 

 ankiety w ramach IV edycji Monitoringu Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

 informacji o pracy zdanej w Urzędzie; 

 informacji w zakresie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządcą jest Miasto i Gmina Kazimierza Wielka; 

 podania informacji o liczbie dzieci w przedszkolach publicznych Gminy Kazimierza 

Wielka, wyliczonej zgodnie z metodyką liczenia jak do SIO; 

 udostępnienia wykazu firm asenizacyjnych posiadających aktualne pozwolenie na 

odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Kazimierza Wielka; 

 wskazania  gruntu o pow. minimum 1,2 ha w jednym kawałku pod farmę 

fotowoltaiczną; 

 udzielenia informacji czy Gmina Kazimierza Wielka udziela dofinansowania do 

instalacji fotowoltaicznych; 

 uzupełnienia ankiety w sprawie wykorzystywania systemu EZD w urzędzie. 

 W przypadku 74 wniosków (100 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja 

została udostępniona wnioskodawcy. 

  

W sprawozdawanym roku wpłynęło 8 petycji które  wnosiły o: 

 likwidacje barier architektonicznych, budowę podjazdów dla osób 

niepełnosprawnych; 

 przyjęcie  przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców 

przed elektroskażeniem; 

 podjęcie działań, których celem będzie pomoc wszystkim przedsiębiorcom                                      

i pracodawcom, aby mogli zachować płynność finansową oraz miejsca pracy                          

i zatrudnienie. Postulat dotyczył  między innymi okresowego zawieszenia opłat 

ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu użytkowania wieczystego; 

 zmianę prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenia lokalnej „ tarczy 

antykryzysowej”  poprzez: 

- umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości, a resztę jego 

odroczenie na okres pół roku, a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do 

minimum w kolejnym roku kalendarzowym, 

- niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na 

jarmarkach, a po tym terminie obniżenie  ich wysokości do minimum, 

- umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym 

terminie o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej,  

 podjęcie uchwały o równym traktowaniu przez władze publiczne; 

 podjęcie uchwały o równym traktowaniu przez władze publiczne, zarówno w życiu 

politycznym, społecznym oraz gospodarczym z jakichkolwiek przyczyn, czy to                    

z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych.  

 podjęcie uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka; 
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 udostępnienie platformy zakupowej  związanej z przejściem na tryb pełnej 

elektronizacji zamówień publicznych w  kontakcie z oferentami. 

 

14. PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE 

Teren miasta i gminy Kazimierza Wielka jest terenem rolniczym narażonym na 

występowanie przestępczości pospolitej, głównie przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu oraz 

zagrożenia w ruchu drogowym. 

W 2020 roku na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka stwierdzono 174 przestępstwa 

w tym 29 przestępstw z 7 podstawowych kategorii. 

 W kategorii przestępstw kradzieży z włamaniem w 2020 roku na terenie miasta i 

gminy Kazimierza Wielka wszczęto 3 postępowań przygotowawczych. W 2019 r 

odnotowano 6 wszczętych postępowań. 

 W kategorii kradzieży mienia w 2020 r odnotowano 14 wszczętych postępowań 

natomiast w 2019 r odnotowano 4 wszczęcia. 

 Kradzież pojazdu. Na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka w 2020 r nie 

odnotowano kradzieży pojazdu. W 2019r odnotowano 1 kradzież pojazdu. 

 Rozbój i wymuszenie rozbójnicze. W tej kategorii w 2020 roku nie odnotowano 

wszczętych postępowań. W tej kategorii w 2019 roku również nie odnotowano 

wszczętych postępowań. 

 W kategorii "bójka i pobicie" w 2020 r wszczęto 1 postępowanie. W 2019 r 

wszczynano 1 postępowanie przygotowawcze. 

 Uszkodzenie mienia. W tej kategorii w 2020 r wszczęto 6 postępowań. W 2019r 

wszczęto 8 postępowań. 

 Uszczerbek na zdrowiu. W tej kategorii w 2020 r odnotowano 5 wszczętych 

postępowań. W 2019 r odnotowano 12 wszczęć. 

Analizując powyższe dane z tak zwanych 7 podstawowych kategorii przestępstw 

najbardziej uciążliwych dla społeczności lokalnych, odnotowano spadek w kategorii 

kradzieży z włamaniem, kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia. Odnotowano wzrost w 

kategorii kradzież mienia, uszczerbek na zdrowiu.  

W roku 2020 Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej realizowała 

zadania wśród których do podstawowych należy zaliczyć ograniczenie ilości wykroczeń 

przeciwko mieniu. 

Analizując ilość wszystkich ujawnionych wykroczeń i dzieląc je na poszczególne 

kategorie, należy wskazać, że ważną dla poczucia bezpieczeństwa społecznego kategorią są 

wykroczenia przeciwko mieniu /kradzież, uszkodzenie mienia/. Na terenie miasta i gminy 

Kazimierza Wielka, zagrożenie tą kategorią wykroczeń jest wysokie, szczególnie w ilości 

kradzieży sklepowych, gdzie wielkopowierzchniowe sklepy samoobsługowe stanowią swoistą 

zachętę do popełniania tych czynów. 

W 2020 roku na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka odnotowano 58 

wykroczeń przeciwko mieniu, z czego w 48 przypadkach była to kradzież mienia, w 
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pozostałych 10 przypadkach uszkodzenie mienia.  

Podsumowując powyższe stwierdzić należy, że odnotowano spadek w ilości 

kradzieży mienia jak również w kategorii uszkodzenia mienia. 

 

Jednym z elementów, który ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym jest ujawnianie i zatrzymywanie nietrzeźwych kierujących pojazdami. W roku 

2020 na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka policjanci zatrzymali 42 kierujących 

nietrzeźwych, znajdujących się po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. W tej 

liczbie było 21 kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 21 kierujących rowerami. Dla 

porównania w roku 2019 ujawniono 44 kierujących nietrzeźwych, znajdujących się po użyciu 

alkoholu lub podobnie działającego środka (34 kierujących pojazdami mechanicznymi i 10 

kierujących rowerami). 

Jak wynika z powyższych danych ilość ujawnionych nietrzeźwych kierujących 

wzrosła pomimo zwiększania ilości kontroli drogowych i zwiększonej ilości badań na 

zawartość alkoholu kierujących. 

W 2020 roku odnotowano spadek ilości zaistniałych wypadków drogowych z 15 w 

2019 r do 11 w 2019 roku (zdarzenia drogowe, gdzie osoby doznały obrażeń ciała). Z pośród 

osób uczestniczących w wypadkach drogowych na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka 

w 2020 r dwie osoby poniosły śmierć. Wzrost odnotowano w ilości kolizji drogowych 

(zdarzenia drogowe, gdzie powstały tylko uszkodzenia pojazdów). W 2020 r odnotowano 214 

zdarzeń, natomiast w 2019 r takich zdarzeń odnotowano 123. 

Najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych w 2020 roku na terenie miasta i gminy 

Kazimierza Wielka było: 

 niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 

 nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 

 niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 

 nieprawidłowe wyprzedzanie 

 nieprawidłowe poruszanie się pieszych po drogach 

 

W 2020 r na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka odnotowano 284 

interwencje domowe z czego w 56 przypadkach stwierdzono, że zachodzi zjawisko 

przemocy domowej. Dla porównania w 2019 r odnotowano 336 interwencji 

domowych w tym 55 gdzie odnotowano przemoc domową. 

Po sporządzeniu Niebieskiej Karty przez policjantów dokument ten trafia do 

Zespołu Interdyscyplinarnego w skład którego wchodzą przedstawiciel opieki 

społecznej, służby zdrowia, oświaty, komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, Policji oraz innych instytucji pomocowych. W czasie spotkania 

członkowie tego zespołu decydują o podejmowanych czynnościach w zakresie 

pomocy i zapobieżenia dalszej przemocy w rodzinie. 

W 2020 roku na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka odnotowano 4 

przestępstwa narkotykowe. W porównaniu do roku 2019 r, na terenie miasta i gminy 
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Kazimierza Wielka odnotowano 7 przestępstw narkotykowych. Wskaźnik 

wykrywalności w 2020 roku wyniósł 100 procent. 

 

15. EDUKACJA 

W roku 2020 gmina Kazimierza Wielka była organem prowadzącym  dla:   

- jednego Publicznego Przedszkola Samorządowego im. Parkowe Skrzaty w Kazimierzy 

Wielkiej, oraz czterech  publicznych szkół podstawowych:                                                                             

- Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej, 

- Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej, 

- Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Ks. Andrzeja Biernackiego w Wielgusie, 

- Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Ks. Władysława Latosa  w Kamieńczycach. 

 

Stan organizacji wychowania przedszkolnego. 

 Wychowanie przedszkolne było realizowane w Publicznym Przedszkolu 

Samorządowym w Kazimierzy Wielkiej oraz 9 oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych. 

           Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej realizuje cele i zadania 

określone w Ustawie o systemie oświaty, podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego oraz wypełnia zadania statutowe. Szczegółowe  sposoby realizacji zamierzeń 

pracy przedszkola zawarte są  w planach rozwoju przedszkola oraz rocznych i miesięcznych 

planach pracy. W placówce diagnozowane i analizowane są osiągnięcia  dzieci,  

z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, co pozwala formułować i wdrażać do pracy  

wnioski z tych analiz. W  procesie wychowawczo dydaktycznym wykorzystywane  

są różnorodne działania, a szczególnie zabawa jako środek ekspresji  i naturalna droga 

zaspakajania potrzeb i harmonijnego rozwoju dziecka. Podczas zajęć z dziećmi najczęściej 

stosowane metody oparte są na aktywności poznawczej, samodzielnego dochodzenia do 

wiedzy,  aktywności emocjonalnej i artystycznej. 

 Realizując zadania wynikające z obowiązującej podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną programów wychowania 

przedszkolnego oraz z rocznego planu pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, 

również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  prowadzą działalność 

wychowawczo-dydaktyczną. Podejmowane działania mają na celu stworzenie warunków 

dających możliwość rozwoju każdego dziecka, sprzyjających rozwijaniu kreatywności, 

rozwijaniu aktywności ruchowej i pogłębianiu świadomości prozdrowotnej. Nauczyciele na 

bieżąco wzbogacają swój warsztat pracy, wdrażają nowatorskie metody wspierające rozwój 

dziecka.  

 Zapewnienie natomiast przez organ prowadzący odpowiedniej bazy lokalowej  

i wyposażenia, gwarantuje właściwą realizację zadań we wszystkich placówkach.                                                                                                                                                                                 
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 Wychowanie przedszkolne  realizowane jest również w Niepublicznym Przedszkolu 

„MOTYLEK” do którego uczęszcza  średnio 105 dzieci. W utworzonym z dniem 4 listopada 

2019 r. Niepublicznym Przedszkolu „Sylabka” prowadzonym przez osobę fizyczną –  

wychowanie przedszkolne, realizuje tam średnio 34 dzieci oraz w oddziale przedszkolnym  

w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Twórcza Szkoła” w Cudzynowicach prowadzonej 

przez Stowarzyszenie, gdzie do oddziału przedszkolnego uczęszcza 20 dzieci. 

 Na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,  w roku 2020 Gmina 

przekazała dotację dla dwóch niepublicznych przedszkoli: Motylek w wysokości 733 639,50 

zł. oraz Sylabka w wysokości 76 840,90 zł. jak również kwotę 118 724,36 zł. dla 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Cudzynowicach – Stowarzyszenie „Twórcza Szkoła”  

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do tej placówki w oddziale 

przedszkolnym. Wszystkie przekazane dotacje wykorzystano i rozliczono w całości. 

 

 

Stan organizacji wychowania przedszkolnego (przedszkole i oddziały  przedszkolne  

przy szkołach podstawowych). 
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1. Publiczne Przedszkole 

Samorządowe                        

w  Kazimierzy  Wielkiej 

158 7 22,57 10,20 15,49 

 

8,44  

2. Oddziały Przedszkolne  

przy SSP Nr 1                              

w  Kazimierzy Wielkiej 

40 2 20,00 2,00 20,00 

 

- 

3 Oddziały Przedszkolne  

przy  SSP  Nr  3                            

w  Kazimierzy Wielkiej 

47 2 23,50 2,27 20,70 

 

- 

4 Oddziały Przedszkolne  

przy  SSP                                      

w  Kamieńczycach 

23 1 23,00 1,00 23,00 

 

- 

5 Oddziały Przedszkolne  

przy   SSP                                     

w Wielgusie 

78 4 19,50 4,00 19,50 

 

- 

  

Razem 
346 16 26,62 19,47 17,77 8,44 
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Stan organizacji szkół podstawowych w 2020 roku 

 

 Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowy: 2 szkoły w mieście Kazimierza 

Wielka oraz  2 szkoły na terenie wiejskim w Kamieńczycach i Wielgusie.  

 

 Rok szkolny 2019/2020 był specyficzny i trudny w realizacji programu nauczania.  

Ze względu na ogłoszenie  od miesiąca marca 2020 r. stanu zagrożenia  epidemicznego                       

w związku z zakażeniami SARS-COV 2. Nauczanie w szkołach w Polsce jak również  

w naszej gminie z metody tradycyjnej zaczęło odbywać się  metodą zdalną, tj. za pomocą 

przekazów medialnych. Pomimo utrudnień uczniowie szkół brali czynny udział w licznych 

konkursach, odnosząc wiele sukcesów na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju. 

Rozwijali swoje zainteresowania w wielu dziedzinach co bezpośrednio przekładało się na 

wyniki w  turniejach, nawet o zasięgu międzynarodowym. 

 Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa oświatowego w roku szkolnym 2019/2020                      

w szkołach realizowano zadania w przyjętych  programach wychowawczych i programach 

profilaktyki. W ramach programów wychowawczych oprócz wyborów do samorządów 

klasowych i szkolnego  podjęto współpracę z rodzicami, celem której było przekazywanie 

informacji o postępach w nauce  i zachowaniu, a także podjęcie działań w celu zapobieganiu 

demoralizacji wśród dzieci oraz udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej i materialnej 

(spotkania indywidualne, wywiadówki, pedagogizacja rodziców, imprezy klasowe, szkolne). 

W szkołach organizowano również spotkania z udziałem psychologa i pedagoga z Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej dla uczniów i ich rodziców.  

Najważniejsze  działania szkół i nauczycieli w zakresie profilaktyki dotyczyły : 

- budowania dobrych relacji z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników w realizacji 

działań wychowawczych i profilaktycznych, 

- pomoc uczniom mającym trudności w nauce,  

- wypracowania wspólnej polityki szkoły oraz konsekwentne jej wdrażanie,  

- wczesnego diagnozowania uczniów – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

- współdziałania z rodziną , stwarzania przyjaznego klimatu (min. emocjonalnego wsparcia 

dzieciom w trudnych dla nich sytuacjach), 

- szkolenia kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności 

wychowawczych,  

- stworzenie kanonu właściwego zachowania uczniów „Kodeks dobrego zachowania”. 

 

Organizacja szkół podstawowych w  roku szkolnym 2019/2020 

 

  Wyszczególnienie 

Liczba 

oddzia

łów 

Liczba 

uczniów 

w tym 

I II III IV V VI VII VIII 

1. Samorządowa Szkoła 

Podstawowa  Nr 1               
19 417 46 42 47 15 73 87 48 59 
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w Kazimierzy Wielkiej 

2. Samorządowa Szkoła 

Podstawowa  Nr 3                

w Kazimierzy Wielkiej 

16 301 39 34 36 17 42 61 32 40 

3. Samorządowa Szkoła 

Podstawowa  w Wielgusie 
11 203 28 34 26 25 20 28 19 23 

5. Samorządowa Szkoła 

Podstawowa                         

w Kamieńczycach 

8 97 9 16 9 9 15 16 14 9 

  Razem 54 1018 122 126 118 66 150 192 113 131 

 

  

 Spełnianie obowiązku szkolnego następuje również w Niepublicznej Szkole 

Podstawowej „Twórcza Szkoła” w Cudzynowicach, gdzie uczęszcza 83 uczniów.  

 Gmina Kazimierza Wielka przekazała dotację wynikającą z metryczki subwencji 

oświatowej dla tej placówki  w wysokości 943 359,27 zł z przeznaczeniem na pokrycie 

bieżących wydatków tej placówki. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości. 

 

Wskaźniki szkół podstawowych  w roku szkolnym 2019/2020. 

 

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 

21,95 10,79 

 

24,70  

2. Samorządowa Szkoła 

Podstawowa Nr 3                       

w Kazimierzy Wielkiej 

18,81 7,98 

 

24,86  

3 

 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w Wielgusie 
18,45 8,72 

 

28,10 

5 Samorządowa Szkoła 

Podstawowa                          

 w Kamieńczycach 

12,13 8,08 

 

40,00 

 Razem - średnia 18,85 8,89 29,41 

  

 

 Sieć przedszkoli i szkół podstawowych  w gminie Kazimierza Wielka (łącznie  

z niepubliczną Szkołą w Cudzynowicach)  zabezpieczała w pełni aktualne potrzeby 

mieszkańców. 
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Kadra nauczycielska i administracyjno – obsługowa zatrudniona w przedszkolu  

 i szkołach podstawowych  

 W roku szkolnym 2019/2020 w kazimierskich szkołach podstawowych i przedszkolu,                                         

prowadzonych przez gminę,  zatrudnione były 134 osoby  na 131,09 etatach nauczycielskich 

oraz 58,00 osób na etatach pracowników administracji  i obsługi, w tym 3 pracowników 

sezonowych.   

 Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej 

zapewniła w miarę dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. 

Dominują nauczyciele ze stażem pracy w przedziale od 19 do 29 lat. Przy nauczycielach  

z dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą jakość pracy. 

 Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego legitymowało się 122 nauczycieli 

tj. ponad 90 % spośród ogółu zatrudnionych.   

Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje poniższa tabela. 

 

Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2019/2020 

 

Wyszczególnienie 

Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. Przedszkole                

w Kazimierzy 

Wielkiej 

18,66            20                        10,20 11 

 

8,44 

 

9 

Razem 18,66 20 10,20 11 8,44 9 

2. SSP Nr 1                  w 

Kazimierzy Wielkiej 

57,66      

w tym 

3sezon 

    59           

w tym 3 

sezon 

40,66 42 

17,00            

w tym 3 

sezon 

17               

w tym 3 

sezon 

3. SSP Nr 3                     

w Kazimierzy 

Wielkiej 

54,00 54 40,00 40 14,00 14 

4. SSP w Wielgusie z 

oddziałami 

gimnazjalnymi 

37,27 38 27,27 28 10,00 10 

5. SSP                           

w Kamieńczycach 
16,00 16 13,00 13 3,00 3 

Razem 164,93     

w tym 3 

sezon 

167        

w tym 3  

sezon 

120,93 123 

44,00                 

w tym 3 

sezon. 

44               

w tym 3 

sezon. 
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Ogółem 

183,59         

w tym 3 

sezon 

187        

w tym 3 

sezon 

131,13 134 

52,44            

w tym 3 

sezon 

53  

w tym 3   

sezon 

 

  

Poziom nauczania w szkołach podstawowych  

 

 Absolwenci szkół podstawowych zdawali egzamin ósmoklasisty  z języka polskiego, 

matematyki  i języka obcego nowożytnego – w naszych szkołach wszyscy uczniowie zdawali 

egzamin z języka angielskiego. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co 

oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  

  

 W roku szkolnym 2019/2020 egzaminu ósmoklasisty składał się: 

Język polski 

 Arkusz standardowy zawierał 22 zadania: 14 zadań zamkniętych i 8 zadań otwartych. 

Wśród zadań zamkniętych pojawiły się różne ich typy: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz  

i na dobieranie. Zadania otwarte wymagały od ucznia znajomości wybranych lektur 

obowiązkowych, wyrażenia opinii na podany w zadaniu temat, interpretacji tekstu kultury – 

projektu torby inspirowanej twórczością Henryka Sienkiewicza oraz napisania ogłoszenia.               

W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów: wypowiedź o charakterze 

argumentacyjnym –przemówienie albo wypowiedź o charakterze twórczym – opowiadanie. 

 

Matematyka 

 Arkusz standardowy zawierał 21 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań 

można było uzyskać maksymalnie 30 punktów, w tym 15 punktów (50%) za rozwiązanie 

zadań zamkniętych oraz 15 punktów (50%) za rozwiązanie zadań otwartych. Wśród zadań 

zamkniętych większość stanowiły zadania wyboru wielokrotnego, w których należało wybrać 

jedną z podanych odpowiedzi, w trzech zadaniach typu prawda-fałsz − ocenić prawdziwość 

zdań, a w jednym − wskazać poprawne uzupełnienia dwóch zdań. Zadania otwarte wymagały 

od ósmoklasistów uważnej analizy treści i występujących w nich elementów graficznych, 

zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi.   

 

Język obcy nowożytny  

 Arkusz standardowy zawierał 51 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne 

rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym 36 

punktów (60%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, na dobieranie) 

oraz 24 punkty (40%) za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte wymagały  

od ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką  

i/lub odpowiedzi na pytania) oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego (np. e-maila). 

  

 Przedstawione poniżej wyniki z egzaminu ósmoklasisty wskazują, iż: 
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- z języka polskiego najlepszy wynik osiągnęła Samorządowa Szkoła Podstawowa                                    

w Kamieńczycach – powyżej średniej krajowej (66 %)  a najniższy wynik Samorządowa 

Szkoła Podstawowa w Wielgusie (50%), 

- z matematyki najlepszy wynik osiągnęła również Samorządowa Szkoła Podstawowa                                    

w Kamieńczycach – powyżej średniej krajowej (56%)  a najniższy Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w Wielgusie (38%), 

- z języka angielskiego najlepszy wynik osiągnęła Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3                      

w Kazimierzy Wielkiej – powyżej średniej krajowej (59%), najniższy wynik osiągnęła 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kamieńczycach (35%). 

 

Wyniki z egzaminu ósmoklasistów % punktów na zakończenie roku szkolnego 

2019/2020  r. 

 

Lp. Szkoła Liczba 

zdających 

Język polski Matematyka Język angielski 

 Kraj - 59 46 54 

 Województwo 

świętokrzyskie 
- 59 46 52 

 Powiat kazimierski - 58 43 46 

 Gmina  

Kazimierza Wielka 
- 58 42 49 

1. SSP Nr 1                             

w Kazimierzy Wielkiej 
57 59 43 50 

2. SSP Nr 3                                 

w Kazimierzy Wielkiej 
36 59 42 59 

3. SSP w Wielgusie 21 50 38 39 

4. SSP w Kamieńczycach 6 66 56 35 

5. Niepubliczna SP w 

Cudzynowicach 
15 59 40 42 

 

Promocja uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Lp 

 

Szkoła podstawowa 

Świadectwo                      

z wyróżnieniem 

Egzaminy 

poprawkowe 

Niepromowani 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

1. SSP Nr 1 w Kazimierzy 

Wielkiej 

87 20,8 - - - - 

2. SSP Nr 3 w Kazimierzy 

Wielkiej 

81 42,0 - - - - 

3. SSP w Wielgusie 12 8,0 - - - - 

4. SSP w Kamieńczycach 13 13,0 - - - - 

 Razem 193 29,6 - - - - 
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Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych                             

i logopedycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020. 

 

 

Lp 

 

Szkoła podstawowa 

Zajęcia 

wyrów- 

nawcze 

Zajęcia 

rewalida

-cyjne 

Zajęcia 

logopedy-

czne  

Indyw. tok 

nauczania 

Nauczanie 

indywidualne 

1. SSP Nr 1 w Kazimierzy 

Wielkiej 

48 11 7 - 2 

2. SSP Nr 3 w Kazimierzy 

Wielkiej 

45 8 16 - 6 

3. SSP w Wielgusie 98 10 18 - - 

4. SSP w Kamieńczycach 21 3 15 - - 

 Razem 212 32 56 - 8 

          

 

 Szkoły na bieżąco współpracują z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  

w Kazimierzy Wielkiej, ponieważ wielu uczniów posiada opinie i orzeczenia o dostosowaniu 

warunków pracy z tymi uczniami wydane przez w/w instytucję . Stosowanie się do zaleceń 

wynikających z tych dokumentów pozwala na osiąganie dobrych wyników również  

z uczniami, którzy mają problemy w nauce. W trakcie realizacji wymienionych zajęć 

nauczyciele dostosowują treści programowe i wymagania do ich możliwości 

psychofizycznych zgodnie z zaleceniami w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, które służą korygowaniu, kompensowaniu braków psychofizycznych. 

 

Frekwencja w szkołach podstawowych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania w roku 

szkolnym 2019/2020. 

 

 

 

Lp 

 

 

Szkoła podstawowa 

 

Frekwencja 

(w procentach) 

Nieodpowiednie lub naganna roczna 

klasyfikacyjna ocena zachowania 

Liczba uczniów 

 

% 

uczniów 

1. SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej 88,8 - - 

2. SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej 93,0 - - 

3. SSP w Wielgusie 95,0 - - 

4. SSP w Kamieńczycach 93,0 - - 

 Razem średnio – 92,5 - - 

 

 Najniższą frekwencje odnotowano w  Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1  

w Kazimierzy Wielkiej, niemiej jednak frekwencja uczniów w szkołach jest  wysoka, nie 

występują  wagary ani nagminne opuszczanie zajęć. Wszystkie nieobecności są 

usprawiedliwione przez rodziców bądź prawnych opiekunów.  
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Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. 

 

 W roku  2020 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków 

gminy na rzecz uczniów i szkół.  

 

Dowożenie uczniów do szkół  

 Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono 

uczniów do szkół, których droga do szkoły przekraczała : 

- 3 km – w przypadku uczniów klas 0 – IV szkół podstawowych, 

- 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.  

 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.  Łącznie dowożonych jest 419 uczniów, co stanowi 35,69 % wszystkich 

uczących się dzieci. Wszystkie trasy dojazdu dzieci do szkół objęte są płatną opieką 

sprawowaną przez nauczycieli,  

 Ponadto 2 uczniów niepełnosprawnych dowożonych było do: 

- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Koło w Miechowie – 1 

uczeń, 

- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Krakowie – 1 uczeń  – rodzice w swoim 

zakresie dowożą z refundacją kosztów przejazdu.  

 

Pomoc materialna dla uczniów  

 Zgodnie z dyspozycją art. 70   ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu 

zadań oświatowych wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków 

szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, 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. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego 

w kwocie 230 240,00 zł. oraz dołożono z budżetu gminy udział własny w kwocie 25 930,00 

zł., by można było uruchomić przyznaną dotacje celową zgodnie z ustawą  o finansach 

publicznych. Łącznie wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na kwotę 256 170,00 zł.  

Stypendia przyznawane są na podstawie Regulaminu przyjętego przez Radę Miejską  

w sprawie udzielania pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym. Łącznie  w roku  

2020 przyznano stypendia dla 193 uczniów. Stypendia przyznane były za 4 miesiące  

I półrocza 2020 r. tj. za marzec, kwiecień, maj i czerwiec oraz za II półrocze 2020 r. tj.  

za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2020 roku. Ponadto na zakup podręczników  

i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” dla 39 uczniów  

z orzeczeniami   o niepełnosprawności wydano kwotę 12 460,00 zł. 

Dla jednego ucznia wypłacono również Zasiłek losowy w kwocie 1 000,00 zł. 
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Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów 

 

 Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie gminy Kazimierza Wielka rozpatrywano zgodnie  

z dyspozycją art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe  wnioski 

pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli 

przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie 

kwalifikacji zawodowych.  

 

  Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów 

 

Liczba pracodawców którzy 

otrzymali dofinansowanie 

Liczba młodocianych którzy 

ukończyli naukę zawodu: 

Kwota jaką w 2019 r. wypłacono 

pracodawcom w ramach 

dofinansowania ogółem 

w tym w cyklu 

kształcenia
:
 

24 

mies. 
36 mies. 

16 11 - 14 110 143,08 zł 

 

 

 Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Świętokrzyskiego 

z Funduszu Pracy w kwocie jak wyżej, która w 100% pokryła poniesione wydatki. 

 

Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej.  

 

 Publiczny Żłobek Samorządowy jest nowo powstałą jednostką organizacyjną gminy, 

działa w oparciu o przepisy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.   

Swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 2020 roku.   

 W ramach opieki Żłobkowej w Gminie Kazimierza Wielka  stworzono 47 miejsc dla 

dzieci, które mają na celu wspieranie rodzin w procesie wychowania. Podczas pracy  

z dziećmi tworzone są optymalne warunki do  rozwoju malucha, kierując się jego 

aktywnością  i twórczą postawą, uwzględniając oczywiście jego indywidualne predyspozycje, 

a poprzez stymulowanie rozwoju psychicznego, fizycznego i emocjonalnego pobudzenie   

u dziecka umiejętności społecznych. 

 Do zadań Żłobka należą między innymi:  

-Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 

-Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez 

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji,  prowadzenie zajęć opiekuńczo-

wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających indywidualny, psychomotoryczny 

http://www.nowytarg.pl/#sdfootnote3sym
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rozwój dziecka.  

 Placówka zatrudnia  17 pracowników administracji i obsługi, w tym 10  etatów 

opiekunek dziecięcych. Dodatkowo na podstawie zatrudnienia o Umowę Zlecenia, swoje 

usługi świadczą dwie pielęgniarki, oraz prowadzone są zajęcia z j. angielskiego i rytmiki.  

  

Finansowanie zadań oświatowych 

           Wydatki na oświatę od wielu już lat stanowią ok. 47 %  bieżących wydatków budżetu 

miasta  i gminy Kazimierza Wielka.   

 

 Plan wydatków na te cele wynosił 16 194 670,99 zł.; wykonanie 15 946 201,87 zł. co 

stanowi 98,46 %  planu.  

Wydatki przeznaczono na:                                                  ( zł)       

 

-Szkoły podstawowe ( w tym majątkowe)                                                             11 738 142,50 

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                  806 342,46 

- Przedszkola                                                                                                            1 620 837,19 

- Dowożenie uczniów do szkół                                                                                   441 770,91 

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                 19 796,25 

- Stołówki szkolne                                                                                                       697 973,22 

-  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki                 6 865,87   

    i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach  

    podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

-  Realizacja zadań   wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki           186 971,27    

      i metod pracy dla dzieci  i młodzieży w szkołach podstawowych                            

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,                115 349,76 

    materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

- Pozostała działalność                                                                                              312 152,44 

 

 Gmina Kazimierza Wielka dodatkowo poniosła wydatki w kwocie: 

-  Rozdział 75085 na wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną  jednostek 

oświatowych samorządu terytorialnego 652 993,73 zł. 

- Rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków –1 128 080,08 zł, w tym realizacja 

projektu pn. „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej” nr umowy 

ROSW.08.01.01-26-0056/19-00 na kwotę 592 708,07 zł oraz realizacja Resortowego 

programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2020 moduł2 

kwota dofinansowania 76 140,00 zł wkład własny gminy kwota 19 371,61 zł. 

  

 W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne placówki kształtowały się 

następująco: 

-   Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej – koszt utrzymania 

 4 532 194,83 zł. – koszt kształcenia 1 ucznia 9 917,00 zł, 
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-   Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej – koszt utrzymania 

 4 668 063,31 zł. – koszt kształcenia 1 ucznia 13 414,00 zł,  

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wielgusie – koszt utrzymania  

3 554 868,97 zł. – koszt kształcenia 1 ucznia 12 651,00 zł, 

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kamieńczycach – koszt utrzymania  

1 304 632,26 zł. – koszt kształcenia 1 ucznia 10 872,00 zł, 

-  Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej – koszt utrzymania  

1 620 837,19  zł.  – koszt kształcenia 1 wychowanka  10 258,00 zł. 

 

 

16. BIBLIOTEKI   

W gminie Kazimierza Wielka w 2020 roku funkcjonowały 2 biblioteki (Miejsko-

Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej oraz 

Filia dla Dzieci i Młodzieży M-GiPBP w Kazimierzy Wielkiej). Do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami dostosowano budynek biblioteki, znajdujący się przy ul. Kolejowej 

17 pod względem wejścia oraz poruszania się po budynku obydwu bibliotek. Osoby 

niepełnosprawne mogą z biblioteki wypożyczać Czytak, a w pracowni komputerowej 

skorzystać z oprogramowania do nauki sterowania wzrokiem, z klawiatury z ramką oraz ze 

specjalistycznej myszy BIGtrack.  

 Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2020 r. to: 35478 jednostek inwentarzowych,  

z czego książki to 34805 woluminów, natomiast zbiory specjalne – 673 jednostki.  

W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 2,25 . Biblioteki  

w swych zbiorach posiadają również gry planszowe, stan na dzień 31 grudnia 2020 roku to 

273 gry. W 2020 roku dokonaliśmy zakupu książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

w postaci drukowanej oraz audiobooków. Wśród zakupów dla czytelników dorosłych 

najwięcej kupiliśmy książek z literatury pięknej (autorów polskich, książki obyczajowe oraz 

kryminały) oraz biografii. Dokonując wyboru książek do zakupu kierujemy się sugestiami  

i zapytaniami czytelników, zarówno tymi, które wpływają do nas podczas odwiedzin 

czytelników w wypożyczalniach a także wysyłanych d nas za pomocą formularza 

znajdującego się na stronie internetowej biblioteki w zakładce: Zakup – propozycje. Ze 

zgłoszeń czytelników kupujemy ponad 60 % wszystkich zbiorów dla dorosłych. Na zakup 

zbiorów dla dzieci i młodzieży w ramach zadania przeznaczyliśmy kwotę 2636,43 złotych  

(z dofinansowania Biblioteki Narodowej) oraz 5257,26 zł (ze środków własnych i innych 

dotacji). Dla dzieci i młodzieży kupowaliśmy książki do nauki czytania, fantastykę, bajki oraz 

nowe wydania lektur szkolnych. W 2020 roku pozyskaliśmy od Fundacji PZU 4500 złotych 

na zakup nowości wydawniczych. Łącznie nasze zbiory wzbogaciło 1215 książek o wartości 

24474,00 złotych. 

W kwietniu 2020 roku rozpoczął się remont Filii dla Dzieci i Młodzieży w ramach 

zadania "Biblioteczna jakość z plusem w filii biblioteki w Kazimierzy Wielkiej”. Po  

3 miesiącach większość prac zakończyła się i 18 lipca 2020 roku biblioteka została otwarta 

dla czytelników. 
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        Do dyspozycji czytelników nasza filia ma obecnie:    

● wypożyczalnię, 

● salę dla czytelników najmłodszych (do 5 roku życia), 

● pracownię komputerową 

● pomieszczenie socjalne oraz łazienkę.       

We wszystkich pomieszczeniach wymieniono podłogi oraz pomalowano ściany.  

Z myślą o pracownikach wydzielono około 20 metrowe pomieszczenie socjalne. 

Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży zyskała zupełnie nowy, nowoczesny wygląd. Jest nowa 

podłoga i kolorystyka oraz nowe meble. Do dyspozycji czytelników pozostaje prawie 13 

tysięcy książek, wśród których dużą część stanowią książki popularnonaukowe. W Filii dla 

Dzieci i Młodzieży zmieniło się niemal wszystko. Obecnie to już nie tylko wypożyczalnia ale 

także przestronna sala komputerowa oraz sala spotkań. W sali komputerowej na mieszkańców 

czeka 9 komputerów z dostępem do Internetu, Play Station 4 oraz roboty do nauki 

programowania: Photon, Dash i Ozoboty. Sala została przystosowana do tego by prowadzić  

w niej zajęcia dla różnych grup odbiorców. W pracowni komputerowej można skorzystać  

z Internetu, odebrać kody dostępu do portali Ibuk Libra oraz Legimi a także uzyskać pomoc  

w wyszukiwaniu informacji w Internecie. Można także nauczyć się korzystać z katalogu on-

line oraz obsługi kota czytelnika w portalu Szukam książki. Dla czytelników do 5 roku życia 

przeznaczono salę książek dla najmłodszych, gdzie na dzieci oprócz książek czeka wiele 

zabawek. Przestronna sala dla czytelników do 5 roku życia wypełniona jest książkami, 

zabawkami a także pomocami do prowadzenia zajęć w ramach grupy zabawowej Reyowe 

Smyki. 

Na koniec 2020 roku aktywnie z biblioteki korzystało 1761 osoby (1017 - Miejsko-

Gminna  i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej oraz 

744 - Filia dla Dzieci i Młodzieży M-GiPBP w Kazimierzy Wielkiej). Obecnie wskaźnik 

czytelnictwa w Gminie Kazimierza Wielka wynosi 11,38 % czytelników na 100 

mieszkańców. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 24877 

czytelników, którzy wypożyczyli łącznie z 48 734 woluminy.  

 

Biblioteka jest członkiem świętokrzyskiego konsorcjum bibliotek publicznych,  

w ramach którego wykupuje dostęp do platformy Ibuk Libra i bezpłatnie udostępnia 

czytelnikom kody dostępu do 3440 książek elektronicznych. W tej formie udostępniono  

w 2019 roku 1251 książek. 
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 Biblioteka zatrudnia 8 pracowników na 7 etatach, w tym dyrektor, zastępca dyrektora, 

4 pracowników merytorycznych oraz główną księgową i pracownika gospodarczego. W ciągu 

roku struktura zatrudnienia nie zmieniła się. Pracownicy (6 osób) uczestniczyli łącznie w 45 

szkoleniach, warsztatach i webinariach (razem: 127 godzin). Do najciekawszych należały: 

• Uczymy dzieci programować – EDU-SENSE 

• Zarządzanie projektami online szkolenie 

• Zimowe zabawy z chustą animacyjną Misja ciocia 

• Design Thinking w kulturze 

• Prościej się nie da. Jak zorganizować spotkanie online dla osób o słabych 

kompetencjach cyfrowych 

• Grupa InicJaTyWy - O empatii 

• Bezpłatna Canva Pro dla bibliotek! 

• Długopisy 3D i drukarki 3D w bibliotece 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 19 komputerów, w tym 19 z komputerów  

z dostępem do szerokopasmowego Internetu oraz 8 tabletów. Biblioteka zapewnia 
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czytelnikom dostęp do katalogu on-line oraz możliwość zdalnego (internetowego) składania 

zamówień. Czytelnicy biblioteki mają możliwość elektronicznego (e-mail) powiadamiania  

o terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów. Biblioteka posiada stronę internetową i konta  

w mediach społecznościowych: na Facebooku, Instagramie i Twitterze.  

 

Imprezy organizowane w formie tradycyjnej: 

 

Data Nazwa  
Liczba 

osób 
Współorganizator 

2020-02-14 Loteria walentynkowa 48 
 

2020-02-27 
Mała książka, wielki człowiek: 

rozdajemy książki w klasie 0a  
19 

 

2020-02-27 
Mała książka, wielki człowiek: 

rozdajemy książki w klasie 0b 
21 

 

2020-02-27 
Tydzień Języka Ojczystego: czytamy 

"Katarynkę" w kl. VI 
24 

 

2020-02-27 
Tydzień Języka Ojczystego: czytamy w 

kl. V 
17 

 

15-08-2020 
Kazimierski Festiwal Kulturalny: Św. 

Roch - nasz patron (spektakl) 
150 

Kultura – Interwencje 2020, NCK, 

UMiG Kazimierza Wielka, Kazimierski 

Ośrodek Kultury 

05-09-2020 Narodowe Czytanie 46 
 

Styczeń-

grudzień 

B:ajeczne poranki w wersji tradycyjnej – 

11 spotkań 
166 

Zadanie realizowane w ramach dotacji z 

programu „Partnerstwo dla książki”, 

MKiDN, przedszkola i szkoły 

Styczeń-

marzec, 

październik 

Lokalny Klub Kodowania – 39 zajęć 230 
 

Styczeń-

marzec, 

październik 

Grupy zabawowe Reyowe Smyki i 

Reyowe Starszaki – 19 zajęć 
150 

 

Styczeń-luty Dyskusyjny Klub Książki 16 
 

Styczeń-

marzec, 

październik 

Nauka czytania metodą sylabową – 50 

zajęć  
421 Rodzice opłacający zajęcia 

Styczeń-

marzec, 

październik 

Nauka języka angielskiego dla dzieci – 

48 zajęć 
333 Rodzice opłacający zajęcia 

Styczeń-

sierpień 
Lekcje biblioteczne – 38 zajęć 407 
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Imprezy organizowane w formie on-line 

 

Data Nazwa  
Liczba 

osób 
Współorganizator 

11-08-2020 
Konkurs on-line dla mieszkańców  

o św. Rochu 
35 Kultura – Interwencje 2020, NCK 

10-11-2020 

REYADA 2020, B:ajeczne poranki:11 

listopada Narodowe Święto Niepodległości- 

legenda, symbole narodowe, wiersze, praca 

plastyczna 

33 

Zadanie realizowane w ramach dotacji 

z programu „Partnerstwo dla książki”, 

MKiDN 

20-11-2020 

REYADA 2020, B:ajeczne poranki: Dzień 

Kredki, opowiadanie "Kredka kolegi Edka", 

rodzaje kredek i ich zastosowanie, 

wierszyki o kredkach, kolorowanie kredek 

10 

Zadanie realizowane w ramach dotacji 

z programu „Partnerstwo dla książki”, 

MKiDN 

27-11-2020 

REYADA 2020, B:ajeczne poranki: 

Zwierzęta w zoo, rozpoznawanie odgłosów, 

wierszyki, zagadki, opowiadania, bajka 

25 

Zadanie realizowane w ramach dotacji 

z programu „Partnerstwo dla książki”, 

MKiDN 
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27-11-2020 

REYADA 2020, B:ajeczne poranki: 

Bałagan i sprzątanie używanie sprzętów do 

sprzątania, zagadki, wierszyki i 

opowiadania, ćwiczenia sprawnościowe 

48 

Zadanie realizowane w ramach dotacji 

z programu „Partnerstwo dla książki”, 

MKiDN 

27-11-2020 

REYADA 2020, B:ajeczne poranki: Dzień 

Pluszowego Misia, bajka "Misio", piosenka 

"Pluszowy miś", znane misie 

20 

Zadanie realizowane w ramach dotacji 

z programu „Partnerstwo dla książki”, 

MKiDN 

03-12-2020 

REYADA 2020, B:ajeczne poranki: Dzień 

Majsterkowicza, opowiadanie zagadki, 

bajeczki 

35 

Zadanie realizowane w ramach dotacji 

z programu „Partnerstwo dla książki”, 

MKiDN 

10-12-2020 

REYADA2020, B:ajeczne poranki: 

Laponia. Wioska Świetego Mikołaja, Quiz, 

opowiadanie, zagadki, bajka animowana 

31 

Zadanie realizowane w ramach dotacji 

z programu „Partnerstwo dla książki”, 

MKiDN 

15-12-2020 

REYADA2020, B:ajeczne poranki: 

Tradycja ubierania choinki, opowiadanie 

"Bombka", zagadki, zabawa prawda i fałsz, 

pogodanka  

o zwyczaju ubierania choinki, malowanie 

bombki w kształcie choinki 

17 

Zadanie realizowane w ramach dotacji 

z programu „Partnerstwo dla książki”, 

MKiDN 

16-12-2020 

REYADA2020, B:ajeczne poranki: Zima to 

jest super sprawa. Robimy bombkę 

choinkową. Opowiadanie" Choinka" i 

pytania do tekstu, pogadanka o świętach, 

pytania do uczniów, praca plastyczna, 

bombka z papieru kolorowego 

23 

Zadanie realizowane w ramach dotacji 

z programu „Partnerstwo dla książki”, 

MKiDN 

17-12-2020 

REYADA2020, B:ajeczne poranki: Idą 

święta, opowiadanie "Bajka świąteczna", 

film o tradycji świątecznej, pogadanka, 

quiz, film "Jak powstają bombki" ,życzenia 

świąteczne, ozdabianie choinek-praca 

plastyczna 

31 

Zadanie realizowane w ramach dotacji 

z programu „Partnerstwo dla książki”, 

MKiDN 

17-12-2020 

REYADA 2020, B:ajeczne poranki: 

Świąteczne bajki, opowiadanie zagadek 

film o tradycji świątecznej ozdabianie 

choinek praca plastyczna, 

35 

Zadanie realizowane w ramach dotacji 

z programu „Partnerstwo dla książki”, 

MKiDN 

18-12-2020 

REYADA 2020, B:ajeczne poranki: 

Tradycje świąteczne, świąteczne zagadki, 

praca plastyczna choinki 

23 

Zadanie realizowane w ramach dotacji 

z programu „Partnerstwo dla książki”, 

MKiDN 

06-12-2020 Reyowa Gra Biblioteczna 38 

Zadanie realizowane w ramach dotacji 

z programu „Partnerstwo dla książki”, 

MKiDN 
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KAZIMIERSKI FESTIWAL KULTURALNY 

Celem Kazimierskiego Festiwalu Kulturalnego było umożliwienie mieszkańcom Gminy 

Kazimierza Wielka łatwego/bezpłatnego dostępu do kultury. Zorganizowaliśmy cykl 

wydarzeń, w którym główną rolę odegra słowo kultura w aspekcie duchowym, była to 

duchowa uczta dla wszystkich grup wiekowych. Podczas trwania festiwalu odbyły się: 

 Cykl spotkań w bibliotece dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat - Co to jest kultura? 

 Spektakl "Żywot Świętego Roch". 

 Konkursy dla mieszkańców. 

 #weekendzkulturą czyli nasze i naszych gości rekomendacje co czytać, co oglądać i 

czego słuchać angażujące mieszkańców do włączenia się w akcję. 

Spektakl "Żywot Świętego Rocha" 

        I Święto Patrona Kazimierzy Wielkiej Świętego Rocha 
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REYADA 2020 

 

Wiele bibliotek czy innych instytucji kulturalnych i oświatowych nosi imię jakiegoś 

mniej lub bardziej znanego patrona. Nieliczne placówki noszą imię patronów, którzy jeszcze 

żyją. Mogą więc zaprosić ich na uroczyste obchody jubileuszów lub innych uroczystości. Te 

placówki, których patronowie już odeszli do lepszego świata, takiej okazji nie mają. Mogą 

więc przywołać postać swojego patrona albo zorganizować spotkanie z jego rodziną lub 

znajomymi, Mogą też, jak zrobiła to Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. 

Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej, zaprosić swojego patrona na biblioteczną imprezę. 

Tak, to nie pomyłka w tekście. Zaprosić żyjącego w renesansie Mikołaja Reja. Jak to 

możliwe? O tym za chwilę. 

Jednym z elementów Reyady jest Reyowa Gra Biblioteczna, organizowana dla 

kazimierskiej młodzieży. Podczas jej trwania uczestnicy rozwiązują zadania szaradziarskie, 

wykonują prace artystyczne, programują, a także wykazują się wiedzą o bibliotece i gminie 

Kazimierza Wielka. Tak też miało być w tym roku, jednak wspomniana pandemia, która 

spowodowała zamknięcie bibliotek, uniemożliwiła przeprowadzenie takiej gry. Takiej tak, ale 

nie tej, która powstała w aplikacji ActionTrack! 

Jedną z niewątpliwych zalet gier tworzonych w tej aplikacji jest fakt, że można je 

dopasować do aktualnych potrzeb. Potrzebna jest gra, podczas której uczestnicy przemierzają 

wyznaczany obszar? Robi się terenową grę mobilną. Potrzebna jest, jak w tym wypadku, gra, 

w którą można zagrać bez wychodzenia z domu? Robi się grę stacjonarną, czyli domową. 

Podróż w czasie? Proszę bardzo! 

Drugą zaletą tych gier jest to, że jedynym ograniczeniem ich treści jest wyobraźnia. 

Pani dyrektor biblioteki ma marzenie, żeby na kolejną edycję Reyady zaprosić patrona 

biblioteki Mikołaja Reja? Proszę bardzo! Dzięki sponsorowi do biblioteki trafia 

najprawdziwszy wehikuł czasu! Odbywają się niełatwe eliminacje, które pozwalają wybrać 

najzdolniejszą młodzież i już biblioteczna delegacja wyrusza w czasy… No właśnie. W jakich 

czasach żył i tworzył Mikołaj Rej? Renesansu, baroku czy oświeceniu? Odpowiedź to 

oczywiście renesans. 

Delegacja wyrusza więc w czasy renesansu z zaproszeniem dla Mikołaja Reya. 

Niestety okazuje się, że mistrz gdzieś zaginął. Delegacja może więc wrócić do XXI wieku na 

tarczy lub rozpocząć pełne tajemniczych zagadek poszukiwania, które zakończą się przy… 

suto zastawionym przepysznymi staropolskimi potrawami stole. (...)  
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 W wydarzeniach promujących czytelnictwo wzięło udział 7140 mieszkańców. Budżet 

biblioteki w 2020 roku: 

 475 000,00 zł. – dotacja organizatora  

 47 000,00 zł - dotacja celowa, Powiat kazimierski 

Pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność: 

 Infrastruktura bibliotek 2016-2020: "Biblioteczna jakość z plusem w filii biblioteki 

w Kazimierzy Wielkiej”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 100000,00 zł 

 Kultura Interwencje 2019 – Kazimierski Festiwal Kulturalny, Narodowe Centrum 

Kultury – 35 000,00 zł 

 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – 11 815,00 zł 

 Reyada 2020, Fundacja PZU – 10 000,00 zł 
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 Partnerstwo dla książki – Reyada 2020..., Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – 24 500,00 zł 

 Projekty własne: nauka czytania metodą sylabową oraz nauka języka angielskiego 

 Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia – 11 640,00 zł 

Biblioteka zajęła drugie miejsce w województwie świętokrzyskim w Rankingu 

bibliotek „Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki. 

 

17. DOMY KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE 

W gminie Kazimierza Wielka w 2020 roku funkcjonował Kazimierski Ośrodek 

Kultury, w skład którego wchodziło 10 świetlic wiejskich w sołectwach: Boronice, 

Broniszów, Gabułtów, Chruszczyna Mała, Hołdowiec, Kazimierza Mała, Skorczów, 

Stradlice, Wielgus, Dom Ludowy w Wojciechowie. Ośrodek Kultury był również 

administratorem zabytkowej baszty, w której znajduje się Izba Regionalno – Historyczna. 

Koszty utrzymania i działalności Kazimierskiego Ośrodka Kultury wyniosły 660 000,00 zł. 

Kazimierski Ośrodek Kultury prowadził cykliczne zajęcia edukacyjno-artystyczne dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, organizował własne wydarzenia kulturalne, jak również angażował się 

w realizację imprez organizowanych przez inne podmioty poprzez: wspomaganie ich 

zasobami ludzkimi, udostępnianie oraz obsługę sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, 

występy artystyczne zespołów, wykonywanie dekoracji, obsługę fotograficzną, itp. 

 

Imprezy organizowane przez Kazimierski Ośrodek Kultury: 

 12.01.2020 - 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem „Dla 

zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej 

medycynie zabiegowej”. W sztabie WOŚP, utworzonym po raz siedemnasty  

w Kazimierskim Ośrodku Kultury, zebrano 60771,92 złotych oraz dolary i euro (po ich 

przewalutowaniu w banku, wynik zebranej kwoty to 61092,06 zł). W ramach Finału 

odbył się koncert z „serduszkiem”, licytacje przedmiotów oraz zbiórka pieniężna w 

terenie przez 109 wolontariuszy. W programach artystycznych wystąpiły dzieci z 

Publicznego Przedszkola Samorządowego „Parkowe Skrzaty” i Niepublicznego 

Przedszkola „Motylek” w Kazimierzy Wielkiej, uczniowie szkół podstawowych w 

Kamieńczycach,  

w Wielgusie, nr 1 i nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, SP z Oddziałami Przedszkolnymi 

„Szkoła Twórcza” w Cudzynowicach, podopieczni Zespołu Placówek Szkolno - 

Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, artyści z Kazimierskiego Ośrodka 

Kultury: solistki z kółka muzycznego, grupa teatralna „APROPO” i zespół „Kazimierscy 

Seniorzy” z Klubu Seniora. Na scenie zaprezentowały się również dzieci ze Szkoły Tańca 

„STEP” oraz ze Studia Baletowego „Motyl”. 

W kweście na rzecz WOŚP udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i średnich  

z terenu gminy Kazimierza Wielka, z Opatowca, z Bejsc, z Dobiesławic, harcerki z 28. 
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Buskiej Drużyny Wielopoziomowej „Żywioły”, Wolna Grupa Motocyklowa „Sfora”  

oraz Pałac „Lacon” w Kazimierzy Wielkiej. 

 25.01.2020 - XVII Kostiumowy Bal Karnawałowy dla dzieci pn. „Postaw na rodzinę”  

w Kazimierskim Ośrodku Sportowym. Animatorami zabawy byli klauni z Centrum 

Europy Pipek & Psotka Show oraz harcerze z 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej 

„Żywioły”. Kazimierski Ośrodek Kultury dla dzieci bezpłatnie udostępnił zjeżdżalnie  

i ufundował watę cukrową. 

 od 27.01. do 31.01.2020 - I Turniej FIFA'20 na PS4, czyli multimedialny turniej piłki 

nożnej na dużym ekranie, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z 

terenu gminy Kazimierza Wielka. 

 28.02.2020 - V Gminny Turniej Sudoku (turniej w rozwiązywaniu łamigłówek 

liczbowych na czas), w którym uczestniczyli uczniowie reprezentujący wszystkie 

szkoły podstawowe z terenu gminy Kazimierza Wielka. 

 08.03.2020 - Koncert z okazji „Dnia Kobiet”. W programach artystycznych wystąpili 

artyści z Kazimierskiego Ośrodka Kultury: wokalistki z zespołu „Na ostatnią chwilę”, 

młodzieżowa grupa teatralna „Apropo”, zespół „Kazimierscy Seniorzy” z Klubu Seniora, 

zespół wokalno – folklorystyczno – ludowy „Gabułtowianki” oraz gościnnie zespół 

muzyczny „Takt Dance”. W holu ośrodka miała miejsce zbiórka pieniędzy na rzecz 

chorej Gabrysi Gorgoń, w której udział wzięły harcerki z 28. Buskiej Drużyny 

Wielopoziomowej „Żywioły” z Kazimierskiego Ośrodka Kultury. 

 24.06.2020 - „Wianki Świętojańskie” - spotkanie członków Klubu Seniora  

z Kazimierskiego Ośrodka Kultury nad zbiornikiem retencyjnym w Kazimierzy 

Wielkiej. 

 06.08.2020 - Plener malarski pod hasłem „Święty Roch – Patron Kazimierzy 

Wielkiej”,  

w którym udział wzięli uczniowie gminnych szkół podstawowych i osoby dorosłe. 

 16.08.2020 - I Święto Patrona Kazimierzy Wielkiej Świętego Rocha. Spektakl 

teatralny pt. „Żywot Świętego Rocha” przygotowała i zaprezentowała młodzieżowa 

grupa teatralna „Apropo” przy współpracy z osobami niezrzeszonymi w grupie. 

 06.12.2020 - Spotkanie w formie internetowej ze Świętym Mikołajem w 

Kazimierskim Ośrodku Kultury. Relację filmową ze spotkania przygotowali i 

zrealizowali pracownicy Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Film zamieszczono na 

oficjalnej stronie internetowej ośrodka, Facebook'u oraz na kanale Kazimierskiego 

Ośrodka Kultury na portalu internetowym YouTube. 

 13.12.2020 - Koncert w formie internetowej pod tytułem „Wspomnienia z 

Przeglądów Twórczości Jacka Kaczmarskiego” w 39. rocznicę stanu wojennego w 

Polsce. Film, będący kompilacją nagranych występów scenicznych w poprzednich 

edycjach Przeglądu, został przygotowany przez pracowników Kazimierskiego 

Ośrodka Kultury a następnie zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej 

ośrodka, Facebook'u oraz na kanale Kazimierskiego Ośrodka Kultury na portalu 

internetowym YouTube. 
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W ramach współpracy z Narodowym Teatrem Edukacji PSE „Polest” z Wrocławia oraz 

Katolickim Teatrem Edukacji w Krakowie, na scenie Kazimierskiego Ośrodka Kultury 

zostały wystawione n/w spektakle teatralne dla uczniów szkół podstawowych  

i średnich, które obejrzało około 830 osób. 

 21.02.2020 r. - „Inny chłopak” oraz „Adam i Ewa” 

 04.03.2020 r. - „Baśń o królowej Śniegu” oraz „Legendy warszawskie” 

 

W ramach współpracy ze Zbliżeniowym KINEM VISA w Kazimierskim Ośrodku 

Kultury niżej wymienione projekcje filmowe obejrzało około 970 widzów. 

 06.02.2020 - „Tajni i fajni”, „Nasze miejsce na Ziemi”, „Jumanji: Następny poziom”, 

„Mayday”, „Psy. W imię zasad” 

 06.03.2020 - „Śnieżka i fantastyczna siódemka”, „1917”, „Sonic. Szybki jak błyskawica”, 

„Zenek”, „Sala samobójców. Hejter”, „Bad Boy” 

 26.09.2020 - „Pętla”, „Zieja”, „Scooby-Doo!” 

 25.10.2020 - „Pinokio”, „Trolle 2”, „Czyściec”, „25 lat niewinności. Sprawa Tomka 

Komendy" 

 

Imprezy organizowane przez inne podmioty w Kazimierskim Ośrodku Kultury: 

 14.02.2020 - Interaktywne widowisko telewizyjne dla uczniów szkół podstawowych  

w wykonaniu Teatru Show z Wrocławia. 

 03.03.2020 - „W krainie muzyki celtyckiej” - edukacyjny koncert dla uczniów szkół 

podstawowych i średnich w wykonaniu muzyków z Łódzkiego Biura Koncertowego 

„Wirtuoz”. 

 24.06.2020 - Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów projektów, 

przeprowadzone przez Nadwiślańską Grup Działania „E.O.CENOMA” w Szczurowej. 

 24.06.2020 - Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 28.08.2020 - Walne Zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej w Kazimierzy Wielkiej 

 

W wydarzeniach wymienionych powyżej łącznie wzięło udział 874 wykonawców i około 

5050 widzów w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Ponadto, 554 osoby 

obejrzały „Spotkanie ze Świętym Mikołajem” oraz „Wspomnienia  

z Przeglądów Twórczości Jacka Kaczmarskiego”, opublikowane na oficjalnej stronie 

internetowej ośrodka, Facebook'u oraz na kanale Kazimierskiego Ośrodka Kultury na 

portalu internetowym YouTube.  

 

W Kazimierskim Ośrodku Kultury w 2020 roku funkcjonowały n/w formy edukacji 

kulturalnej i wychowania poprzez sztukę: 

 koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży, w ramach których organizowane były zajęcia 

muzyczne: nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu oraz warsztaty teatralne w grupie 

teatralnej „APROPO” 
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 zespoły wokalno - instrumentalne „Bez Przesady", „Na ostatnią chwilę" 

 zespół wokalno - folklorystyczno - ludowy „Gabułtowianki" 

 Klub Seniora, w którym utworzony został zespół muzyczny „Kazimierscy Seniorzy” 

 Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Zięblicach 

 28. Buska Drużyna Wielopoziomowa „Żywioły”  

 

Efektami prowadzonych zajęć z osobami zrzeszonymi w wymienionych formach 

edukacyjnych i artystycznych oraz z drużyną „Żywioły”, był udział dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, patriotycznych, charytatywnych, itp., 

organizowanych zarówno przez Kazimierski Ośrodek Kultury, jak i przez inne instytucje. 

Ponadto, Kazimierski Ośrodek Kultury sprawował mecenat artystyczny nad Orkiestrą Dętą 

im. ks. Andrzeja Biernackiego w parafii Gorzków. 

W ramach działalności 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej „Żywioły”, systematycznie 

organizowane były zbiórki zastępów, podczas których zuchy i harcerze brali udział  

w zajęciach dydaktycznych i warsztatach (np. warsztatach edukacyjnych w ramach projektu 

Life 17 „Renaturyzacja środkowej delty rzeki Nidy", zorganizowanego w Umianowicach  

i Krzyżanowicach). Drużyna uczestniczyła w grach terenowych, biwakach (w tym w biwaku 

szkoleniowym w Soboszowie) oraz w rajdach pieszych z miejscowości: Królewice, Sokolina, 

Zięblice, Sieradzice do Kazimierzy Wielkiej oraz w Ojcowie i w Pieninach (wąwóz Homole – 

Wysoka – Szczawnica). „Żywioły” brały udział w akcjach harcerskich oraz w obchodach 

świąt o charakterze patriotycznym. Ponadto, dwóch druhów z drużyny zajęło czwarte miejsce 

wśród uczestników z powiatu kazimierskiego, buskiego i jędrzejowskiego w grze fabularnej, 

dotyczącej tematyki wojny polsko-bolszewickiej pn. „To właśnie wolność”. 

 

Działalność w okresie trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 

        W związku z decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o czasowym 

zamknięciu instytucji kultury od 12 marca 2020 roku, stosowano się do aktualnych 

wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego. Zajęcia edukacyjno – artystyczne, zbiórki harcerskie (tzw. 

e-zbiórki) i spotkania Klubu Seniora, prowadzone były w trybie zdalnym - za pośrednictwem 

Internetu. Mimo tego, że obiekt był zamknięty dla społeczności lokalnej i gości – Kazimierski 

Ośrodek Kultury funkcjonował. Pracownicy wykonywali prace naprawcze i porządkowe  

w budynku oraz na zewnątrz obiektu, natomiast pracownice szyły maseczki ochronne.  

Z zakupionych: materiałów, gumek i nici przez Gminę i Kazimierski Ośrodek Kultury, uszyto 

ponad 2 tysiące sztuk maseczek, które zostały bezpłatnie przekazane dla mieszkańców Miasta 

i Gminy Kazimierza Wielka, na Oddział Pediatrii Szpitala im. Stefana Żeromskiego  

w Krakowie, dla personelu Szpitala Powiatowego i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej 

Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz dla kieleckiego „Caritasu”. 

W dniu 6 czerwca 2020 roku, w związku z wdrażaniem czwartego etapu znoszenia 

ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 w Polsce, Kazimierski Ośrodek Kultury 

wznowił swoją działalność statutową w formie stacjonarnej, z zachowaniem zasad reżimu 



102 
 

sanitarnego. W dniach od 7 listopada do 27 grudnia 2020 roku z powodu ponownego 

wprowadzenia obostrzeń instytucja była nieczynna. Działalność edukacyjna i artystyczna 

odbywała się za pośrednictwem Internetu.  

W okresie zamknięcia Kazimierskiego Ośrodka Kultury wykonano szereg prac remontowo - 

porządkowych, w tym: remont parkingu, sprzątanie i plantowanie zieleńca przed 

Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, remont balkonu sali widowiskowej - zamontowano kotarę.  

W zabytkowej baszcie wykonano: malowanie klatki schodowej, montaż balustrady na klatce 

schodowej, uporządkowano pomieszczenia, wymieniono oświetlenie, założono drzwi 

wewnętrzne. W Izbie Regionalno – Historycznej odnowiono eksponaty oraz dodano kolejne 

przedmioty. Opracowano i wykonano tablicę informacyjną z rysem historycznym baszty. 

Pracownicy wykonali według własnego projektu i zamontowali choinkę z oświetleniem  

na balkonie baszty oraz zamontowali oświetlenie na choince na kazimierskim rynku. 

Kazimierski Ośrodek Kultury opracował i wykonał tablice, które zostaną umieszczone  

na cmentarzu w Kazimierzy Wielkiej: tablicę pamiątkową „Historia rodu Łubieńskich”  

oraz tablicę informacyjną z wykazem grobów rodu Łubieńskich. 

 

18. PRZEDSIĘBIORCY 

W 2020 r. zarejestrowano w gminie 65 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem 

działalności jest: 

 wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; 

 transport drogowy towarów; 

 fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne; 

 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 

 wykonywanie instalacji elektrycznej; 

 pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; 

 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach                      

z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; 

 działalność w zakresie architektury; 

 praktyka lekarska dentystyczna;  

 pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

 zakładanie stolarki budowlanej; 

 posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian;  

 działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; 

 praktyka lekarska ogólna; 

 praktyka lekarska specjalistyczna; 

 praktyka pielęgniarek i położnych; 

 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; 

 sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
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 sprzedaż kwiatów, roślin, kwiatów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt 

domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

 wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych                                   

i klimatyzacyjnych; 

 działalność pogotowia ratunkowego; 

 pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana; 

 tynkowanie; 

 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 

 wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; 

 sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli 

 działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; 

 transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski; 

 działalność prawnicza; 

 działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; 

 działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; 

 działalność związana z oprogramowaniem; 

 pozostałe badania i analizy techniczne; 

 produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; 

 przygotowanie terenu pod budowę; 

 działalność fotograficzna; 

 pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 

 pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki i pilotażu; 

 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

 działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 

 roboty związane z budową dróg i autostrad; 

 pozostała działalność pocztowa i kurierska; 

 sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 

 sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona  na straganach i targowiskach; 

 działalność fizjoterapeutyczna; 

 obróbka mechaniczna elementów metalowych; 

 produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek; 

 sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt; 

 sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; 

 specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 

 rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;  

 sprzedaż hurtowa owoców i warzyw; 

 malowanie i szklenie; 

 tynkowanie; 
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 W 2020 roku na terenie gminy prowadziło działalność gospodarczą 709 osób 

fizycznych. Wyrejestrowano 25 przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów było: 

 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;  

 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych                                  

i niemieszkalnych, 

 sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, 

karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

 sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,  

 produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 

 sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

 

19. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA NA TERENIE GMINY KAZIMIERZA WIELKA 

 

Gospodarka komunalna na terenie Gminy Kazimierza Wielka w 2020 roku obejmowała 

w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem było bieżące  

i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług 

powszechnie dostępnych na terenie wspólnoty samorządowej. 

 

 

 

Do takich zadań należały m.in.: utrzymanie czystości i porządku, zaopatrzenie w 

energię elektryczną, ciepło, wodę, kanalizację oraz utrzymanie cmentarzy i zieleni gminnej. 

 

Gospodarka odpadami 

W 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka kontynuowany był system 

gospodarowania odpadami komunalnymi, funkcjonujący od lipca 2013 roku, będący efektem 

wejścia w życie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach. Główne konsekwencje wprowadzonego systemu organizowania 

postępowania z odpadami komunalnymi, zwłaszcza w kontekście obowiązków Gminy 
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wynikających ze znowelizowanych regulacji jest to, że system zobowiązał przejęcie przez 

gminę pełnego nadzoru nad odpadami komunalnymi, a więc i pełną odpowiedzialność za ich 

odebranie od wytwórców oraz zagospodarowanie zgodnie z prawem. Oznacza to, że na 

Gminę, stającą się jedynym podmiotem odpowiedzialnym za zorganizowanie i 

funkcjonowanie systemu postępowania z odpadami komunalnymi, ustawodawca przeniósł 

pełną odpowiedzialność za to, aby system ten był efektywny, a więc realizował cele 

wynikające z prawa unijnego, co oznaczało także dla gminy konieczność podjęcia i 

zrealizowania szeregu działań o charakterze organizatorskim, umożliwiających powstanie i 

funkcjonowanie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku 

Gmina przejęła obowiązek organizacji odbioru odpadów komunalnych od wszystkich 

właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Celem 

wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi było uszczelnienie 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez objęcie wszystkich mieszkańców 

systemem zbierania odpadów komunalnych, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych  

„u źródła”, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, zwiększenie poziomu recyklingu  

i odzysku odpadów zebranych selektywnie oraz redukcja masy odpadów ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania, zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do 

odzysku, a przede wszystkim eliminowanie dzikich wysypisk odpadów oraz praktyk 

nielegalnego spalania odpadów w piecach. Powyższe założenia kontynuowane były również  

w roku 2020. Gmina była zobowiązana 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, które to w 2020 

roku osiągnęła. 

 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zgodnie z ustawą  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki 

odpadami komunalnymi realizowany był przez spółkę gminną – Kazimierskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Ilość obsługiwanych przez nią punktów wytwarzania 

odpadów komunalnych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi 

wyniosła 3 530 sztuk, które zamieszkiwało zgodnie ze złożonymi przez właścicieli 

nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku 12 424 osób, gdzie liczba mieszkańców miasta 

wynosiła 4 048 osób, natomiast liczba mieszkańców wsi 8 376 osób. Odbiór odpadów 

komunalnych odbywał się zgodnie z założonym harmonogramem, z terenu Miasta 

Kazimierza Wielka, podzielonego na  2 obszary oraz terenu Gminy obejmującego 42 

sołectwa, podzielone na 6 obszarów. Ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika, iż wszyscy właściciele nieruchomości na 

terenie Gminy Kazimierza Wielka do końca 2020 roku zadeklarowali selektywną zbiórkę 

odpadów. 

 

W Gminie Kazimierza Wielka segregacja prowadzona była w dwóch systemach: 

systemie u „źródła”, czyli workowym w zabudowie jednorodzinnej oraz przez pojemniki 

ustawione na terenie zabudowy wielorodzinnej. 

 

 

Odbiór  i transport  odpadów dotyczył następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papier w skład którego wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe  

z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, szkło, w skład którego wchodzą odpady ze szkła, 

w tym odpady opakowaniowe ze szkła, metale i tworzywa sztuczne, w skład których wchodzą 

odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 

odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zmieszanych 

odpadów komunalnych w tym odpady higieniczne i pozostałe po wydzieleniu frakcji o 

których mowa wyżej oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. 

 

W ramach świadczonych usług Spółka dostarczała właścicielom nieruchomości worki 

do segregacji odpadów komunalnych oraz harmonogramy odbioru odpadów. 

 

Na terenie miasta Kazimierza Wielka przy ul. Budzyńskiej 2 w 2020 roku 

funkcjonował Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

PSZOK to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady 

komunalne zebrane w sposób selektywny. W PSZOK-u przyjmowane były frakcje odpadów 

komunalnych obejmujące m.in. odpady wielkogabarytowe,  zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, opakowania po środkach chemicznych, przeterminowane leki, baterie, małe 

akumulatory, opony, odpady z remontów.  

 

Ponadto pojemniki na zużyte baterie znajduje się również w obiektach użyteczności 

publicznej tj. Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz placówki oświatowe i kulturalne 

na terenie Gminy. W sierpniu 2020 roku na terenie Miasta Kazimierza Wielka, w 
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porozumieniu ze stowarzyszeniem „Widzieć dobro” ustawiono 2 specjalne metalowe 

pojemniki „Serca” na nakrętki, w ramach działań mających na celu wzmocnienie selektywnej 

zbiórki odpadów. 

 

  

 

Na terenie Gminy Kazimierza Wielka nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla Województwa 

Świętokrzyskiego przekazywane były do instalacji w Regionie V, instalacji o statusie RIPOK 

w Rzędowie gmina Tuczępy. W ramach zadania „Kompleksowy system gospodarki 

odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” wykonana została budowa Zakładu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów”, na 

gruntach leżących w obrębie miejscowości Dobrów, Rzędów, gmina Tuczępy, powiat buski, a 

częściowo na terenie gminy Staszów, powiat Staszów (składowisko odpadów komunalnych  

po segregacji), z technologią segregacji, kompostowania odpadów organicznych, belowania 

surowców wtórnych i składowania pozostałości po segregacji. instalacji mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów. Zasięg działania przedsięwzięcia obejmuje 

następujące gminy udziałowców ZGOK Sp. z o.o. w Rzędowie: Staszów, Połaniec, Łubnice, 

Oleśnica, Rytwiany, Szydłów (powiat staszowski), Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, 

Tuczępy, Wiślica (powiat buski), Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Bejsce (powiat 

kazimierski), Pińczów, Kije (powiat pińczowski) i Raków (powiat kielecki). Jest to obszar  

o powierzchni łącznej około 2 024 km
2
, zamieszkały przez około 201 tys. osób. 

 

W 2020 roku 8 podmiotów posiadało wpis do rejestru działalności regulowanej  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta  

i Gminy Kazimierza Wielka. 

 

W grudniu 2020 roku Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej obradowała i 

podejmowała szereg uchwał z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dotyczących 

funkcjonowania gminnego systemu od 1 stycznia 2021 roku, co wynikało z konieczności 

dostosowania aktów prawa miejscowego w związku ze zmianą zapisów ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 
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Łączne wydatki poniesione w ramach działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej      

i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w 2020r. w ramach działu 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002 – Gospodarka 

odpadami, wyniosły łączną kwotę 2 288 679,48 zł. Łączne wydatki poniesione w 2020 roku i 

dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi bilansowały się. 

 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 

W ramach niniejszego działania na terenie Miasta Kazimierza Wielka oraz sołectw na 

terenie Gminy Kazimierza Wielka, realizowano przedsięwzięcia programu przeciwdziałania 

bezdomności zwierząt i opieki nad bezdomnymi zwierzętami, a także funkcjonowania 

Gminnego Punktu Czasowego Przetrzymywania Zwierząt przy ul. Budzyńskiej 2 w 

Kazimierzy Wielkiej.  

 

Na odławianie i wyłapywanie i opiekę dla zwierząt bezdomnych w 2020 roku Gmina 

Kazimierza Wielka posiadała podpisaną umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe Jarosław Dudzik, z siedzibą w Cedzynie 129, 25-900 Kielce, a ponadto działania te 

realizowane były w trybie zgłoszeń interwencyjnych przez przeszkolonego Inspektora 

Kynologii Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy 

Kazimierza Wielka w trybie całodobowym.  

 

Opieka weterynaryjna w 2020 roku zapewniona była przez Przychodnię 

Weterynaryjną „Wojas” Paweł Wojas z siedzibą w Odonowie 67, 28-500 Kazimierza Wielka, 

z którą Gmina Kazimierza Wielka posiadała podpisaną umowę.  

 

W 2020 roku opieką w w/w zakresie objęto 73 psy i 8 kotów. 

 

Oczyszczanie miasta i wsi 

Do zadań z zakresu oczyszczania miasta i wsi w 2020 roku należało zapewnienie 

działania i utrzymania szaletu miejskiego oraz przenośnych toalet typu TOI – TOI na terenie 

Miasta Kazimierza Wielka, dostępnych dla mieszkańców Gminy, a także prowadzenie 

szeregu działań w zakresie prac komunalnych związanych z oczyszczaniem i sprzątaniem 

terenu Gminy. 

W okresie trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego ostrą chorobę 

układu oddechowego – COVID-19, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska realizowali zadania w zakresie dezynfekcji miejsc publicznego dostępu  

i przebywania osób, min. wiat przystankowych, która to była prowadzona w ramach szeregu 

innych działań profilaktycznych prowadzonych na terenie Gminy Kazimierza Wielka w celu 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. 
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Łączne wydatki poniesione w ramach działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w 2020 roku w ramach 

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003 - Oczyszczanie 

miast i wsi, wyniosły łączną kwotę 86 818,20 zł. 

 

Gospodarka ściekowa na terenach nieskanalizowanych 

Obszar Gminy Kazimierza Wielka podlega w zakresie zadań związanych z 

gospodarką ściekową pod Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej, który 

obsługuje stację zlewną. 

Ilość ścieków dostarczona do stacji zlewnej taborem asenizacyjnym w 2020 roku 

wynosiła 11 669,81 m
3
, w związku z brakiem możliwości technicznych podłączenia do sieci 

kanalizacji sanitarnej gospodarstw domowych. Nieruchomości mieszkańców i 

przedsiębiorców nieobjęte systemem kanalizacji sanitarnej wyposażone są w zbiorniki 

bezodpływowe, których liczba wyniosła 1 724 sztuk (stan na 31 grudnia 2020r.) lub w 

systemy przydomowych oczyszczalni ścieków, których liczba wyniosła 95 (stan na 31grudnia 

2020r.).  

 

Usługi cmentarne 

Na terenie Gminy Kazimierza Wielka zlokalizowanych jest 5 cmentarzy 

wyznaniowych, którymi zarządzają proboszczowie parafii  - 1 cmentarz miejski w 

Kazimierzy Wielkiej i 4 cmentarze wiejskie znajdujące się w Cudzynowicach, Kazimierzy 

Małej, Skorczowie i Gorzkowie. Łączna powierzchnia cmentarzy na terenie Gminy wynosi 

9,30 ha, z czego 3,30 ha w Kazimierzy Wielkiej, natomiast 5,5 ha cmentarze wiejskie. 

 

W 2020 roku Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

Gminy Kazimierza Wielka prowadził sprawy związane cmentarzami i mogiłami wojennymi, 

organizując i realizując na ich terenie roboty komunalne. Gmina sprawowała opiekę nad 

grobami i miejscami pamięci żołnierzy poległych w obronie niepodległości Polski w okresie 
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I i II Wojny Światowej oraz pomnikiem żołnierskim w Gabułtowie, jak również nad 

pomnikiem martyrologii żydowskiej znajdującym się na polach w Słonowicach.  

 

 

 

W 2020 roku zakupiono 184 znicze i 58 sztuk doniczek kwiatów chryzantem,  

które zostały złożone na grobach i pomnikach żołnierskich w Dzień Wszystkich Świętych 

oraz z okazji ważnych świąt państwowych.  

 

Wydatki poniesione w ramach działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w 2020r. w ramach działu 

710 – Działalność usługowa, rozdziału 71035 – Cmentarze, wyniosły łączną kwotę 2 339,77 

zł. 

 

Utrzymanie terenów zielonych 

Gmina Kazimierza Wielka jest gminą o dużym udziale terenów zielonych, 

obejmujących nie tylko pola uprawne oraz lasy różnej formy własności, ale też w której 

zapewniony jest stały dostęp mieszkańców do terenów zieleni urządzonej takiej jak parki i 

zieleńce. 
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W 2020 roku podejmowano działania na rzecz poprawy stanu fitosanitarnego  

i utrzymania ich w czystości i porządku. Pielęgnacja i właściwe utrzymanie zieleni wymagało 

regularnych, cyklicznych zabiegów pielęgnacyjnych, konserwacji i wykonywania nasadzeń  

i pielęgnacji kwiatów, aby ich efekty były widoczne dla mieszkańców gminy. Ponadto 

realizowano bieżące roboty komunalne i prace porządkowe i utrzymaniowe parków 

stanowiących mienie gminy w szczególności obejmujących zabiegi pielęgnacyjne krzewów  

i w obrębie  koron drzew, wykonując przy tym nasadzenia wieloletnie i jednoroczne. 

Wykonywano również cykliczne koszenia zieleni w pasach drogowych dróg gminnych i przy 

ścieżkach rowerowych na terenie Gminy Kazimierza Wielka. Prace te realizowane były przez 

pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i 

Gminy Kazimierza Wielka. 

 

   

  

 W 2020 roku pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w ramach realizowanych zadań z zakresie ustawy 

o ochronie przyrody rozpatrzyli 215 zgłoszeń i wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew i krzewów z terenu Gminy Kazimierza Wielka, w tym wydano 17 decyzji dla 

wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą. 

 

Wydatki poniesione w ramach działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w 2020r. w ramach działu 

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni 

w miastach i gminach, wyniosły łączną kwotę 23 478,77 zł. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

W 2020 roku Gmina Kazimierza Wielka, objęta granicami strefy świętokrzyskiej 

(PL2602), realizowała założenia Programu ochrony powietrza dla województwa 

świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych zgodnie z uchwałą  

Nr XXII/291/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku. 

Monitoring powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Kazimierza Wielka w 2020 roku 

prowadzony był przy wykorzystaniu zakupionych 2 sztuk sensorów jakości powietrza  
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oraz 2 sztuk tablic z wyświetlaczem. Wyniki pomiarów udostępniane były mieszkańcom 

Gminy na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka 

(http://www.kazimierzawielka.pl/), przy wykorzystaniu platformy Airly.org. Mierzone 

wskaźniki jakości powietrza obejmowały parametry pyłu zawieszonego PM10, PM2.5, PM1, 

ciśnienia, wilgotności, temperatury, wiatru wraz z prognozą zanieczyszczenia dla pyłów  

i danymi historycznymi. 

 

 

 

Epizodyczne przekroczenia tych wskaźników powstawały w okresie grzewczym, 

których przyczyną była wzmożona emisja ze źródeł komunalnych, w połączeniu  

z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi. W 2020 roku Komenda Powiatowa Policji  

w Kazimierzy Wielkiej przeprowadziła w tym zakresie 3 kontrole interwencyjne dotyczące 

spalania odpadów. 

 Kontynuowano także działania mające na celu obniżenie poziomu energochłonności  

w poszczególnych sektorach odbiorców energii poprzez optymalizację działań związanych  

z produkcją i wykorzystaniem energii oraz wzrostem wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych. 

 

Widząc potrzebę podjęcia zdecydowanych działań, które mogłyby przyczynić się do 

bezpośredniej poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Kazimierza Wielka, poczyniono 

szereg inwestycji prośrodowiskowych obejmujących termomodernizację obiektów 

użyteczności publicznej oraz montaż alternatywnych źródeł energii min. paneli 

fotowoltaicznych. Prace te obejmowały termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy 

w Kazimierzy Wielkiej i Przedszkola Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej, a także 

montażu instalacji fotowoltaiczna na budynku Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka 

oraz Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Kościuszki 12 oraz budynku 

Przedszkola Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej 
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Podjęto również działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń pyłowych 

poprzez likwidację starego pieca opalanego paliwem stałym w budynku przy ul. Budzyńskiej 

2, poprzez wymianę jego na ekologiczny piec na ekogroszek za łączna kwotę 47 000,00 zł. 

 

W 2020 roku Gmina Kazimierz Wielka dokonała wymiany nieefektywnego 

oświetlenia ulicznego  i montażu nowych lamp ledowych zasilanych ogniwem słonecznym w 

łącznej ilości ok. 2 300 sztuk. Działanie miało na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańców Gminy w porze nocnej, ale również wymiar proekologiczny. 

 

 

 

Prowadzono również w tym zakresie szereg inicjatyw z zakresu edukacji ekologicznej, 

szczególnie przez jednostki oświatowe na terenie Gminy Kazimierza Wielka.  

Gmina Kazimierza Wielka prowadząc działania informacyjne wsparło także kampanię 

społeczną Ministerstwa Środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce pn. „Czyste 

Powietrze - zdrowy wybór!”. W ramach programu, mieszkańcy Gminy Kazimierzy Wielka 

poczynili inwestycje w zakresie wymiany nieefektywnych pieców oraz termomodernizacji 

budynków na łączną kwotę 1 007 953,73 zł, uzyskując 190 225,09 zł dofinansowania 

zewnętrznego. Elekt rzeczowy inwestycji dotyczył 4 227 m
2
 powierzchni lokali i budynków, 

25 sztuk zlikwidowanych lub wymienionych kotłów, osiągając przy tym efekt redukcji emisji 

w wysokości 2 256,437 kg/rok PM10, 2 034,853 kg/rok PM2,5 oraz 1,165 kg/rok 

benzo(a)pirenu B(a)P. 
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Wydatki poniesione w ramach działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w 2020 roku w ramach 

działu 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, 90005 - Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu, wyniosły łączną kwotę 17 595,15 zł. 

 

Edukacja ekologiczna 

W 2020 roku prowadzono działania informacyjne i edukacyjne w zakresie edukacji 

ekologicznej mieszkańców Miasta i Gminy Kazimierza Wielka związanych z propagowaniem 

ekologii poprzez współdziałanie z sektorem oświaty, organizacjami oraz fundacjami  

i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony środowiska.  

 

Zorganizowano w ramach programu szkoleniowego – seminarium z zakresu ochrony 

środowiska pn. "Zielono mi" dla 50 osób z terenu Gminy Kazimierz Wielka, a także akcje 

,,Sprzątanie Świata’’ w każdym sołectwie z terenu gminy. 

 

W ramach działań edukacji ekologicznej w zakresie wzmocnienia selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych w grudniu 2020 roku przygotowano dla mieszkańców 10 000 sztuk 

ulotek informacyjnych dotyczących tematyki prawidłowej segregacji odpadów. 

 

 

 

 

 

Ochrona bioróżnorodności 

 

W 2020 roku na terenie Gminy Kazimierza Wielka rozpoczęło się montowanie 100 

budek lęgowych dla jerzyków, które zakupiono w 2019 roku. Celem przedsięwzięcia było 

ściągnięcie na teren gminy jak największej populacji tych pożytecznych ptaków, które żywią 
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się komarami. Budki zamontowano w okolicy zbiornika retencyjnego, szpitala czy obiektów 

szkolnych. Ponadto do urzędu zgłaszały się osoby, które zadeklarowały chęć powieszenia 

budki na terenie swojej posesji.  

 

 

 

Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

 

W ramach realizacji zadań własnych gminy w 2020 roku Gmina Kazimierza Wielka 

prowadziła szereg  prac w zakresie utrzymania czystości i porządku, drobnych prac 

budowlanych, akcji odśnieżania zimowego oraz prac remontowych i warsztatowych w 

zakresie utrzymania mienia komunalnego, w szczególności ulic, placów targowisk oraz 

terenów otwartych. 

 

W 2020 roku pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka wykonali i oddali do użytkowania na terenie 

Gminy Kazimierza Wielka 5 wiat przystankowych, dbając przy tym o utrzymanie czystości i 

porządku pozostałych przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządca jest 

gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych, bez względu na 

kategorię tych dróg. 
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Ponadto prowadzono prace związane z montażem oznakowania dróg i znaków 

organizacji ruchu, a także świąteczną i okolicznościową dekoracją Miasta i Gminy 

Kazimierza Wielka z okazji ważnych świąt państwowych i kościelnych, dekorując miasto 

iluminacjami świetlnymi, banerami okolicznościowymi oraz flagami. 

 

 

 

W listopadzie 2020 roku Gmina Kazimierza Wielka w ramach pomocy dla posiadaczy 

chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym 

spowodowanymi epidemią COVID-19, zgłosiła w ARiMR zamiar odbioru tych kwiatów 

z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Kazimierza Wielka i prowadziła akcję ich 

rozdawania. Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka zamówił i rozdał ponad 2 tysiące 

donic z kwiatami. Zainteresowani mogli odebrać kwiaty przed budynkiem Urzędu Miasta i 

Gminy Kazimierza Wielka oraz przed Kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. 

 

 

 

Jak co roku pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz wykonawca wyłoniony w drodze przetargu,  

z którym Gmina Kazimierza Wielka zawarła umowę, utrzymywali całą sieć dróg gminnych  

w trakcie sezonu zimowego 2019/2020 i 2020/2021 przy ich utrzymaniu, wykorzystując przy 

tym specjalistyczne pojazdy, w tym m.in. pługi, pługosolarki czy pługi wirnikowe, które 

dbały o odśnieżanie dróg i walkę z oblodzeniem na ok. 160 km dróg, w tym na terenie Miasta 

Kazimierza Wielka ok. 70 km i na terenie sołectw Gminy Kazimierza Wielka ok. 90 km. 
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Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg, w szczególności odśnieżanie i usuwanie 

śliskości, prowadzone były w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. 

 

Ponadto, w 2020 roku prowadzono prace w zakresie uprzątania dróg z błota i pyłu 

oraz uprzątania terenów gminnych po zimie wykorzystując przy tym min. zamiatarki uliczne. 

 

 

  

Prowadzono również szeroko zakrojone działania w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa na drogach i w ich sąsiedztwie. Pracownicy Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z 

wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu budowlanego dokonywali przebudowy, 

rozbudowy i utrzymania dróg gminnych, wywożąc na nie ponad 1 800 ton kruszywa i 

kamienia. Utwardzano wąwozy w celu zabezpieczenia ich przejezdności oraz wykonywano 

prace konserwacyjne przy udrożnieniu ok. 50 przepustów i przydrożnych rowów. 

 

W 2020 roku poczyniono zakupy sprzętowe w ramach doposażenia zaplecza 

komunalnego Gminy Kazimierza Wielka na łączną kwotę 175 240,78 zł, obejmujące: 

 Zakup samochodu ciężarowego (dostawczego) do 3,5t; 

 Zakup ciągnika z napędem 4x4 Solis model 50 4WD;  

 Zakup posypywarko-piaskarki - rozsiewacza RCW 3 N062. 
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Wydatki poniesione w ramach działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w 2020r. w ramach działu 

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziału 90095 - Pozostała 

działalność, wyniosły łączną kwotę 348 223,08 zł. 

20. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

W 2020 roku na obszarze gminy Kazimierza Wielka obowiązywało 11 miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego wraz z ich zmianami, ustalających sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenu. Powierzchnia miejscowych planów w odniesieniu do 

gminy stanowiła 7,88 % 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. W 2020 r. dokonano 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka. Teren objęty zmianą planu 

stanowił powierzchnię ok. 520,11 ha, z planu został wyłączony fragment terenu stanowiącego 

obszar strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Kazimierza Wielka. Według nowej edycji planu  

tereny przeznaczone pod zabudowę (wg kierunków rozwoju określonych w Studium), 

stanowią 176,22 ha, co stanowi 16 % powierzchni planu. Zmiana planu podyktowana została 

nadaniem statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Kazimierza Wielka oraz 

sołectwom: Cudzynowice, Donosy i Słonowice położonym na obszarze gminy Kazimierza 

Wielka (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r.  poz. 1132).  

W roku 2020 uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 

strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Kazimierza Wielka.  Plan obejmuje część nieruchomości 

położonych w granicach administracyjnych części miasta Kazimierza Wielka i części 

sołectwa Słonowice, o ogólnej powierzchni 93,82 ha.  Celem planu jest umożliwienie 

realizacji zamierzeń gminy Kazimierza Wielka związanych z lokalizacją usług lecznictwa 

uzdrowiskowego na terenie gminy Kazimierza Wielka, w oparciu o udokumentowane zasoby 

wód leczniczych i termalnych, określonych w „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierza Wielka”, 

W 2020 r. procedura planistyczna zmierzająca do uaktualnienia Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kazimierza Wielka, 

jest w toku.  Mieszkańcy gminy złożyli wnioski o zmianę przeznaczenia swoich 

nieruchomości w studium, autorki planu analizują dokumentację i przygotowują prognozę 

oddziaływania na środowisko do przyszłego Studium. 

 W 2020 r. wydano 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycje te dotyczyły infrastruktury technicznej (budowa sieci elektroenergetycznej  

średniego i niskiego napięcia wraz ze stacją transformatorową, budowa stacji bazowych  

telefonii komórkowej 2x Boronice i 1x Plechów.  
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W poprzednim roku wydano 48 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 31 decyzji 

dotyczącej zabudowy mieszkaniowej, 2 usługowej, 15 decyzji na budynki gospodarcze 

wypełniające zabudowę zagrodową oraz obiekty towarzyszące w gospodarstwie rolnym. 

 

 

21. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

 W roku 2020 Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej obradowała i podejmowała 

rozstrzygnięcia na 17 posiedzeniach. W sprawach należących do jej kompetencji Rada 

Miejska podjęła 140 uchwał.  

W posiedzeniach uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy, Z-ca Burmistrza, 

Sekretarz, Skarbnik Gminy oraz inne zaproszone osoby, stosownie do omawianych na 

posiedzeniach tematów, w tym m.in. dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, 

sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli i inni.  

 Uchwały Rady Miejskiej opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej. Zgodnie z procedurą uchwały przekazano do:  

 Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  

-  112 uchwał, 

 Regionalnej Izby Obrachunkowej -  28 uchwał, 

 Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego opublikowane zostało 26 

aktów prawa miejscowego. 

 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nie 

uchylił żadnej z uchwał.  

 

 

 


