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I. Wstęp 
 

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r  (t.j. Dz U z 2019 poz. 506) Burmistrz 
co roku do 31 maja przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje 
podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim w szczególności realizację 
polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy. 

 
II. Informacje ogólne 

 
Historia oddała Wiślicy to, co kiedyś zabrała. Prawa miejskie dla prastarego grodu nad 
Nidą potwierdził król Władysław Łokietek w 1326 roku. Odebrał - car rosyjski w 1869 
roku, a był to rodzaj "kary" za zaangażowanie mieszkańców Wiślicy w powstanie 
styczniowe. 
Formalnie Wiślica odzyskała prawa miejskie i uzyskała status miasta z dniem 1 stycznia 
2018 roku. 
 

Położenie gminy 

Gmina Wiślica położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego nad 
rzeką Nidą, nieopodal jej ujścia do Wisły oraz w centralnej i południowej części Zespołu 
Parków Krajobrazowych Ponidzia. Należy do grupy najstarszych miejscowości w Polsce, 
których początki sięgają czasów przed powstaniem państwa polskiego. 

Gmina położona jest w odległości ok. 15 km od Buska Zdroju, 65 km od Kielc oraz 70 km 
od Krakowa. 

Siedzibą Gminy jest miasto Wiślica 
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OCENA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ w gminie Wiślica za 2018 rok 

Stan ludności na początek 2018 roku wynosił 5648 osób. Jest to spadek ludności w 

porównaniu do lat ubiegłych. Na przełomie 10 lat ubyło nas około 300 osób. Dla 

przykładu stan na początek 2008 roku - 5945 osób. 

W ciągu 2018 roku było: 

– urodzeń – 48 

– małżeństw- 20 

– zgonów- 91 

– zameldowań- 159 

– wymeldowań- 215 

Jak wynika z danych statystycznych naszej gminy w 2018 roku było prawie 2 razy więcej 

zgonów niż urodzeń. Odnotowaliśmy też więcej wymeldowań niż zameldowań. 

Na koniec 2018 roku stan ludności nieznacznie spadł i wynosił 5603 osób, 

w tym; -kobiet - 2860, 

-mężczyzn- 2743 

Średni wiek w naszej gminy na koniec roku to 42,8 lat. 

 

 
III. Informacje finansowe 
 
Informacja finansowa: DOCHODY 
 
                                                      plan                          wykonanie          % 
1.Dochody ogółem              27 348 278,55          23 381 750,27         85,50           
w tym: 
a) dochody bieżące             23 524 864,41           22 261 064,42        94,63 
b) dochody majątkowe        3 823 414,14             1 120 685,85        29,31 

 
 

-dochody bieżące               23 524 864,41           22 261 064,42        94,63  
   w tym: 
     - własne                           6 997 652,00             6 076 223,81       86,83 
     - dotacje                          7 512 900,41             7 170 528,61        95,44 
     - subwencje                    9 014 312,00             9 014 312,00        100,00 
 

 
-dochody własne                   6 997 652,00             6 076 223,81      86,83 
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  w tym: 
  -podatki i opłaty lokalne     2 908 603,00             2 682 711,98      92,23 
  -udziały w PIT i CIT               1 771 942,00           1 882 822,01    106,26 
  -inne dochody                       2 317 107,00             1 510 689,82      65,20 

 
Podatki i opłaty   za   2018r (wykonanie) 

L.p Podatki i opłaty 2018r 
1 Podatek od nieruchomości 1 361 891,65 
2 Podatek rolny 816 012,64 
3 Podatek leśny 11 722,70 
4 Podatek od śr. Transportowych 55 461,35 
5 Podatek od spadków i darowizn 2 041,00 
6 Podatek od czynności cywilnoprawnych 117 072,69 
7 Wpływy  z podatku od. dział. gosp. osób fiz., 

opłacanego w formie karty podatkowej 
0 

8 Opłata skarbowa 14 768,50 
9 Opłata targowa 2 737,00 
 
 
                              Zaległości z podatków i opłat za   2018r 
 
L.p Podatki i opłaty 2018r 
1 Podatek od nieruchomości 364 462,03 
2 Podatek rolny 124 316,69 
3 Podatek leśny 1 205,38 
4 Podatek od śr. Transportowych 216 316,05 
5 Podatek od spadków i darowizn 5 170,00 
6 Podatek od czynności cywilnoprawnych 39,38 
7 Wpływy  z podatku od. dział. gosp. osób 

fiz., opłacanego w formie karty podatkowej 
1 464,00 

 
Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia, wezwania do 
zapłaty oraz tytuły wykonawcze. 
 
                 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za    2018r. 
L.p Podatki  2018r 
1 Podatek od nieruchomości 277 522,33 
2 Podatek rolny 0 
3 Podatek leśny 0 
4 Podatek od śr. Transportowych 71 835,18 
 
                          Skutki udzielonych ulg i zwolnień za   2018r. 
 
L.p Podatki  2018r 
1 Podatek od nieruchomości 228 447,14 
2 Podatek od śr. transportowych 0 
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  Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja 
podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych za  2018r. 
 
L.p Podatki  2018r 
1 Podatek od nieruchomości 5 604,00 
2 Podatek rolny 10 402,22 
3 Podatek leśny 0 
4 Podatek od śr. Transportowych 2 943,00 
 
                                 Udziały  w PIT i CIT  za   2018r (wykonanie) 
 
L.p Udziały PIT, CIT 2018r 
1 Udziały we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych 
2 531,01 

2 Udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych 

1 880 291,00 

 
Subwencje : oświatowa , wyrównawcza , równoważąca za 2018r ( wykonanie) 
L.p Subwencje 2018r 
1 Oświatowa 3 994 264,00 
2 Wyrównawcza 4 819 862,00 
3  Równoważąca  200 186,00 
 
                                     Dotacje    za        2018r ( wykonanie) 
L.p Dotacje 2018r 
1 Dotacje 7 170 528,61 

 
 
                                  Inne  dochody  za        2018r (wykonanie) 
L.p Dochody inne 2018r 
1 Gospodarka wodna 656 451,63 
2 Gospodarka ściekowa 226 304,57 
3 Gospodarka odpadami 301 612,15 
4 Gospodarka mieszkaniowa 51 577,36 
5 Fundusz alimentacyjny 20 375,52 

 
 
 
 
                         Inne  dochody      za      2018r (zaległości) 
L.p Dochody inne 2018r 
1 Gospodarka wodna w tym odsetki 

naliczone 
80 901,71 

2 Gospodarka ściekowa w tym odsetki 
naliczone 

27 146,49 

3 Gospodarka odpadami w tym odsetki 46 418,54 
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naliczone  
4 Gospodarka mieszkaniowa  927,60 
5 Fundusz alimentacyjny 430 097,40 
 
Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia, wezwania do 
zapłaty. 
 
                                               plan                         wykonanie                 % 
- dochody majątkowe          3 3 823 414,14           1 120 685,85        29,31 
  w tym: 
    -dotacje                                  3 763 414,40           1 120 685,85        29,78 
    -sprzedaż mienia                 60 000,00                       -                        - 
 
 
Informacja finansowa: WYDATKI 
 
                                                plan                        wykonanie            % 
2.Wydatki ogółem              28 298 594,86          24 259 138,67       85,73 
  
w tym: 
 
a)wydatki bieżące               22 379 456,33          21 382 972,08       95,55 
b)wydatki majątkowe           5 919138,53            2 876 166,59       48,59 
 
                          Wydatki bieżące   
 
L
p 

Nazwa wydatku 2018 

1 Rolnictwo i łowiectwo oraz działalność 
usługowa 

544 750,20 

2 Gospodarka wodna 712 544,97 
3 Drogi 484 831,51         
4 Gospodarka mieszkaniowa 26 688,20 
5 Działalność usługowa  23 477,00 
6 Informatyka  2 830,00 
5 Administracja publiczna 3 610 527,68 
7 Bezpieczeństwo publiczne 239 299,18 
8 Obsługa długu 415 650,50 
9 Oświata   7 188 331,64 
10 Stypendia, KBW, różne rozliczenia,   108 606,99 
11 Ochrona zdrowia 111 221,65 
12 Opieka społeczna 6 598 258,37 
13 Gospodarka komunalna 1 138 325,76 
14 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
36 290,56 

15 Kultura fizyczna 141 337,87 
 Razem 21 382 972,08 
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Wydatki majątkowe wykonanie za 2018 rok  
 
L
p 

Nazwa wydatku 2018 

1 Rolnictwo i łowiectwo  oraz 
działalność usługowa  

924 685,38 

2 Gospodarka wodna 0 
3 Drogi 1 464 364,53 
4 Gospodarka mieszkaniowa 0 
5 Administracja publiczna 73 269,86 
6 Bezpieczeństwo publiczne 10 400,00 
7 Ochrona zdrowia 0 
8 Oświata  13 111,36 
9 Informatyzacja e-Świętokrzyskie 0 
10 Opieka społeczna 0 
11 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska  
11 978,77 

12 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

19 620,00 

13 Kultura fizyczna 173 712,90 
 Razem 2 876 166,59 
 
                                        
 

plan                              wykonanie     %    
 
3.Rozchody ogółem             743 740,00           743 740,00      100,00 
 
 

plan                             wykonanie    % 
4. Przychody ogółem           1 694 056,31            1 698 540,57          100,26 
    w tym : 
    kredyty                               1 202 936,00            1 202 936,00          100,00  
    wolne środki                         277 920,31               282 404,57          101,61 
  spłata udzielonych pożyczek    213 200,00          213 200,00          100,00 

 
 

5.Stopień pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, nadwyżka operacyjna 
(1a-2a)  
                                                    plan                       wykonanie         %          
                                               1 145 408,08            878 092,34     76,66    

 
Wynik budżetu operacyjny dochody ogółem minus wydatki ogółem(1-2) 
                                                     plan                        wykonanie        %              
   deficyt                                 950 316,31             877 388,40            92,32 
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6. Zadłużenie na koniec 2018 roku wynosi  13 494 994,05 zł. 
-wskaźnik zadłużenia ogólnego Z/DO (6:1)  57,72% 
-wskaźnik spłaty zadłużenia w ciągu roku budżetowego  
(R+O)/DO        4,25%   
-wskaźnik spłaty zadłużenia zgodnie z art.243 
 

a. wskaźnik planowanej spłaty bez wyłączeń    4,25     
b. wskaźnik planowanej spłaty z wyłączeniami    3,43   
c. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po planie   4,62 
d. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po wykonaniu  4,04 

 
Planowane wskaźniki na lata 2019-2033 zgodnie z Uchwałą Nr V/31/19 

Lp 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
a 6,38 4,48 7,45 6,57 6,27 6,35 7,31 7,26 5,98 4,29 4,17 4,35 5,13 5,27 2,26 
b 4,52 3,62 6,58 6,42 6,12 6,35 7,31 7,26 5,98 4,29 4,17 4,35 5,13 5,27 2,26 
c 5,11 4,04 7,30 8,01 10,65 11,05 12,71 13,61 14,11 14,36 13,39 12,72 12,51 13,09 13,78 
d 5,11 4,04 7,30 8,01 10,65 11,05 12,71 1,61 14,11 14,36 13,39 12,72 12,51 13,09 13,78 

 
Struktura spłaty długu na lata 2019-2033 zgodnie z Uchwałą Nr V/31/19 

Nazwa 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Kredyt i 
pożyczka   

123 7276,00 698 871,65 1 402 422,00 1115710,00 927597,40 995288,
00 

1254348,0
0 

1273964,00 

 
Nazwa 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Kredyt i 
pożyczka  

1026000,00 

 

700 000,00 700 000,00 760 000,00 940 000,00 100 0000,00 441 597,00 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy 
 
          Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 
człowieka.   
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy jest jednostką powołaną do 
realizacji zadań pomocy społecznej w Gminie. 
 
Zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej dzielą się na: 
- zadania własne -finansowane ze środków budżetu gminy 
- zadania zlecone – finansowane ze środków budżetu wojewody 

 
 W zakresie zadań własnych w 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej przyznał: 

1) zasiłki stałe dla 30 osób; kwota wypłat wyniosła 150 740,49 zł,   
2) zasiłki okresowe dla 9 rodzin na kwotę 5 811,60 zł; kwota dotacji pokryła w 
całości wypłatę, 
3) zasiłki celowe i celowe specjalne oraz pomoc w naturze na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej dla 58 rodzin na łączną kwotę 17 133,27 zł,  ze 
środków gminy; 
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4) zasiłki celowe na zakup żywności z Programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” dla 109 rodzin na łączną kwotę 67 142,00 zł ; 
5) dożywianie w formie posiłków prowadzone było w ramach Programu „ 
Pomoc państwa w zakresie dożywiania” we wszystkich szkołach na terenie 
gminy i w internatach dla młodzieży; z formy tej skorzystało 89 dzieci; łączny 
wydatek wyniósł 20 858,00 zł; 
6) w roku 2018 MGOPS dopłacał do 6 podopiecznych przebywających w 
domach pomocy społecznej z terenu Gminy Wiślica; dopłata wyniosła  
163 963,51 zł, 
7) została dokonana ocena zasobów pomocy społecznej na terenie gminy 
zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej za rok 2018. 

 
W roku 2018 MGOPS wykonywał inne działania wynikające z ustawy, a niemające 

form materialnych. Do nich należy między innymi praca socjalna, która prowadzona 
była w 201 środowiskach, świadcząc pomoc niematerialną rodzinom lub osobom mającą 
na celu ich usamodzielnienie w sytuacjach trudnych życiowo i zapobiegania ich 
marginalizacji. 

Podstawowym narzędziem pracy pracowników socjalnych jest wywiad 
środowiskowy.  
Pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady na potrzeby ustawy o pomocy społecznej, 
na potrzeby realizacji świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także na  
potrzeby innych instytucji. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych znacznie 
zwiększyła obciążenie pracą pracowników socjalnych w związku z koniecznością 
sporządzania wywiadów do świadczeń rodzinnych. 

 
W oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. z 2015 r. poz.1390 z póź. zm.) podejmowane były interwencje w różnych 
środowiskach gdzie była zgłaszana przemoc. Interwencje często przebiegały we 
współpracy z przedstawicielami służby zdrowia, policji, sądów i innych instytucjami w 
przypadkach krytycznych zależnie od sytuacji. Na podstawie ustawy stosowana jest 
procedura niebieskiej karty mająca za cel ograniczanie przemocy w rodzinie we 
współpracy w ramach zespołu interdyscyplinarnego. W roku 2018 do Zespołu 
Interdyscyplinarnego wpłynęło 18 niebieskich kart.  

W ramach struktury MGOPS znajdują się komórki realizujące świadczenia z 
zabezpieczenia społecznego z upoważnienia Wójta. Tak też Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wiślicy realizował w 2018 r. z upoważnienia Wójta świadczenia na 
podstawie następujących ustaw: 
1. z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z póź. zm.) 
2. z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj.Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) 
3. z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z póź. zm.) 
4. z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2017 r. 
poz.1832 z późn.zm.) 
5. z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z póź. zm.) 
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6. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1061) 

 
MGOPS prowadził postępowania związane z ustawą o wsparciu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. W oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny systemie ustawa z dnia 9 
czerwca 2011 r. i Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 współpracuje z 
placówkami wychowawczymi i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w celu 
koordynowania zasad opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej oraz 
zagrożonych. Pracownicy MGOPS biorą udział w ustawowych działaniach z tym 
związanych. Celem wspierania rodzin MGOPS zatrudniał na podstawie umowy zlecenie 
jedną osobę w charakterze asystenta rodziny. Pomocą asystenta rodziny było w 2018 r. 
objętych osiem rodzin. 

W 2018 r. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych przeznaczono kwotę  
1 587,18 zł. 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 28 

listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych prowadził postępowania i wydawał 
decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych. 

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: 
- Zasiłki rodzinne – 5168 świadczeń na kwotę 600 238,69 zł 
- Z tytułu urodzenia dziecka – 23 świadczenia na kwotę 21 110,00 zł 
- Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 82 

świadczenia  
         na kwotę 32 103,00 zł 

- Samotne wychowanie dziecka – 167 świadczeń na kwotę 30 127,88 zł 
- Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 318 świadczeń na kwotę 33 

656,58 zł 
- Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 428 świadczeń na kwotę 35 639,00 zł 
- Podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 800 świadczeń na kwotę 53 826,10 zł 
- Wychowanie w rodzinie wielodzietnej – 457 świadczeń na kwotę 41 810,00 zł 
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 43 świadczenia na kwotę 43 

000,00 zł 
Świadczenia opiekuńcze: 
- Zasiłek pielęgnacyjny- 2012 świadczeń na kwotę 317 733,00 zł 
- Świadczenie pielęgnacyjne – 380 świadczeń na kwotę 559 724,00 zł 
- Zasiłek dla opiekuna – 66 świadczeń na kwotę 35 077,40 zł 
- Specjalny zasiłek opiekuńczy – 92 świadczenia na kwotę 47 973,00 zł 
- Świadczenie rodzicielskie – 108 świadczeń na kwotę 102 094,00 zł 

 
Z ustawy o karcie dużej rodziny przyjmowano wnioski i wydano 51 kart, z czego 19 

dla rodziców i 32 dla dzieci. 
Świadczenia wychowawcze (500+) w 2018 r. pobierało 358 rodzin na 554 dzieci. Koszt  

świadczeń wychowawczych wyniósł 3 326 496,74  zł. 
 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów MGOPS ustalił uprawnienia i wypłacał świadczenia dla 17 osób 
uprawnionych. W ramach tej ustawy wypłacono 107 400,00 zł. Wyegzekwowano od 
dłużników 59 309,21 zł. 
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Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (300+) wypłacono świadczenie 
dla 572 dzieci na łączną kwotę 177 319,13 zł. 

Ponadto Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował ze Związkiem 
Stowarzyszeń Kielecki Bank Żywności. Prowadził akcję wydawania żywności dla 
potrzebujących mieszkańców w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 
2018. Żywność została wydana dla  760 osób. 
     W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było w 2018 roku 8 
osób. Pracownicy korzystali ze szkoleń odpowiednio do potrzeb. 
 
 
IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią 
przedmiot własności Gminy Wiślica i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz 
nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Wiślica. Na dzień 
31 grudnia 2018 r. w skład gminnego zasobu nieruchomości wchodziły 364 działki o 
łącznej pow. 103,6557 ha, natomiast 18 działek o łącznej pow. 1,5019 ha było oddanych w 
użytkowanie wieczyste. 

 

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w 2018 r.: 
1) Gmina Wiślica podpisała: 

- 2 umowy dzierżawy, w których wydzierżawiono 3 działki, 
- 6 umów najmu, w których wynajęto 6 działek, 
- 1 umowę najmu, w której Gmina wynajęła od osoby fizycznej część ściany 

budynku na umieszczenie tablicy ogłoszeń na cele informacyjno-reklamowe, 
- 1 umowę najmu pomieszczenia tymczasowego, w której oddano do używania 

pomieszczenie tymczasowe z przeznaczeniem na cele mieszkalne, 
- 1 umowę najmu lokalu użytkowego, w której oddano do używania lokal 

użytkowy  
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – sklepu. 

2) Na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy został ustanowiony trwały 
zarząd. 
 

 Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Gmina Wiślica nabyła z mocy prawa 
nieodpłatnie własność nieruchomości o ogólnej pow. 8,6890 ha, w skład której 
wchodziło 58 działek. 

Gmina Wiślica uregulowała stan prawny 4 działek o łącznej pow. 0,2017 ha. 

W 2018 r. Gmina Wiślica nie zbyła i nie nabyła żadnych nieruchomośc 

 
 

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
 

Program Rewitalizacji dla Gminy Wiślica na lata 2016-2025 
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Program Rewitalizacji dla Gminy Wiślica na lata 2016-2025 przyjęty został Uchwałą Rady  
Gminy Wiślica. W roku 2018 dokonano uchwałą Rady Gminy Wiślica Nr III/22/2018 z 
dnia 14 grudnia przyjęto jego aktualizację. 
          Podczas opracowania niniejszego „Programu…….” przyjęto zasadę, w której 
rewitalizowanymi obszarami będą sołectwa, na których zjawiska kryzysowe zostaną 
zidentyfikowane lub wskazane przez większość mieszkańców podczas konsultacji 
społecznych. 
          Podsumowując analizę przyjętych wskaźników oraz uwzględniając wnioski z 
konsultacji społecznych i przeprowadzonej ankietyzacji wyznaczono obszar rewitalizacji 
dla Gminy Wiślica, charakteryzujący się nagromadzeniem problemów w sferze 
społecznej oraz problemów wskazanych przez mieszkańców. Koncentracja zjawisk 
kryzysowych według wyników analizy wskaźnikowej ma miejsce na obszarach 
posiadających ze sobą wspólne granice z wyjątkiem sołectwa Łatanice, położonego w 
północnej części gminy. Jako obszar rewitalizacji, nieprzekraczający 20% oraz 
niezamieszkały przez więcej niż 30 % ludności gminy wybrano obszary sołectw Wiślica, 
Gorysławice, Jurków i Koniecmosty. 
W roku 2018 realizowano zadania określone w w/w programie.  

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica 

Uchwałą Nr XX/163/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 19.10.2016 r. zatwierdzono i 
przyjęto do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica”, 

W roku 2018 realizowano zadania określone w w/w planie mające na celu ograniczenie 
zużycia energii o 6,24% w stosunku do roku bazowego 

 
Plan odnowy miejscowości Wiślica na lata 2014-2020 

 

Uchwałą Rady Gminy Wiślica Nr XLVIII/379/2014 z dnia 15 października 2014 r. przyjęto Plan 
odnowy miejscowości Wiślica na lata 2014-2020. 

W roku 2018 realizowano zadania wynikające z w/w planu dotyczące kształtowania 
obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających 
nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno - 
przestrzenne. 
Obszar 1 Rynek z ulicami przyległymi 
Obszar 2 Plac Solny i Figura Męki Pańskiej 
Obszar 3 Tereny rekreacyjno-sportowe  
Obszar 4 Tereny rekreacyjno sportowe 

 
 

Program Współpracy Gminy Wiślica z Organizacjami Pozarządowymi 

 Program Współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego powstał przy udziale 
organizacji pozarządowych i innych podmiotów po przeprowadzeniu konsultacji 
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zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, który nakłada na organ stanowiący jst. obowiązek 
uchwalenia w/w dokumentu.                                                                                                                        
Uchwałą nr XXI/175/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016 r. przyjęto 
wieloletni Program Współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie 
realizacji publicznych gminy na lata 2017 – 2021 r.  

Celem głównym współpracy Gminy z organizacjami jest budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych. 

Cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w 
Gminie. 

2. Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej. 
3. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę 

lokalną. 
4. Poprawa, jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych. 
5. Poprawa współpracy międzysektorowej pomiędzy sektorem pozarządowym a 

administracją publiczną. 
 

     Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie (t.j Dz.U. z 2016 roku poz. 1817, z późn. zm.) oraz uchwały Nr 
XXI/75/2016 Rady Gminy Wiślica w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu 
Współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji publicznych gminy 
na lata 2017 – 2021 przeprowadzono w 2018 roku otwarty konkurs ofert: 

1) Z zakresu kultury i sportu, w którym powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Komisja wyłoniła podmiot realizujący zadanie publiczne pn. ,, Upowszechnianie 
kultury oraz sportu na terenie Gminy Wiślica polegającej na szkoleniu sportowym 
dzieci i młodzieży w ramach ”, na ten cel przyznano dotację w kwocie 54 000 zł, która 
została wykorzystana w całości przez podmiot realizujący to zadanie. 

             

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii 

Miejsko- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o 
przepis art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) oraz realizuje 
zadania wynikające z Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2018 r.  

 W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych. 
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 Podstawowym zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do 
ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. 

 Głównym celem działań profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstawaniu 
nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z 
istniejącymi problemami alkoholowymi. 

 Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem 
zdrowego stylu życia oraz pomaga ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. 

 Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy: 

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z 
profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia  w zakładzie lecznictwa 
odwykowego, 
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych 
pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit i 
lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe), 
- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub 
podawanie napojów alkoholowych. 
 Również w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązującej do 
leczenia, Miejsko- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: 

- przyjmuje zgłoszenie o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, 
- wzywa na rozmowę osoby, co, do których wpłynęło zgłoszenie pouczając o 
zaprzestaniu swoich działań i poddaniu się leczeniu odwykowemu, 
- w przypadku, gdy osoba wezwana nie godzi się dobrowolnie na leczenie, a wstępne 
czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, osoba 
kierowana jest na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego, 
- przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu 
poddanie się przymusowemu leczeniu, 
- dysponują aktualnymi informacjami na temat placówek udzielających pomocy osobom 
uzależnionym i współuzależnionym na terenie gminy, powiatu, województwa, 
- w 2018 r na terenie gminy działał punkt konsultacyjny ds. przemocy i uzależnień,. 
Punkt czynny był  w każdy wtorek od godz. 8.00 do 11.00. 
 

 Na 2018 r. wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych na 
terenie gminy Wiślica planowane były  na kwotę 113.955,31 zł 

 Wydatki za okres od 01-01-2018 do 30-12-2018 r. przedstawiają się następująco: 

 na działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemami 
alkoholowymi wydatkowano 8.400, 00 zł. 

 sfinansowano ulotki informacyjne dla osób  i rodzin uzależnionych i zagrożonych 
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problemem narkomanii na kwotę 984,00 zł 
 opłata za badania  osób skierowanych na przymusowe leczenie  kwotę 3.870,00 zł  
 dofinansowanie  świetlic szkolnych klubów sportowych    na kwotę   995,61 zł 
 na organizację imprez rozrywkowo-okolicznościowych propagujących życie i zabawę 

bez uzależnień – Dzień dziecka, Mikołajki  i inne wydatkowano  3.938,82zł 
 dofinansowanie programów profilaktyczno –edukacyjnych, wycieczek i spotkań 

plenerowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych na kwotę  6.894,73zł 
 wsparcie działalności Koła Wędkarskiego  w Wiślicy wydatkowano kwotę  882,00 zł  
 na wynagrodzenie trenów młodzieżowej piłki nożnej wydatkowano kwotę 22.806,22 

zł 
 dokonane zostały opłaty za dowóz drużyn młodzieżowych na turnieje i mecze na  

kwotę 1.930,00 zł, 
 na dofinansowanie Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji 

pozarządowych oraz organizacji nie działających w celu osiągnięcia zysku zakup 
materiałów, artykułów spożywczych jak również dowóz/przewóz na próby 
przygotowawcze wydatkowano  kwotę 7.441,98zł  

 na wsparcie działalności świetlic wiejskich, remont adaptacje doposażenie świetlic 
wiejskich  
wydatkowano kwotę 760, 00 zł, 

 na dofinansowanie Klubu ,, Miłek’’ ,udział w Mistrzostwach Polski Juniorów , 
turnieje bilardowe dla dzieci i młodzieży,, o puchar Wójta Gminy Wiślica’’ 
wydatkowano kwotę  17.820,29 zł  

 na turnieje tenisa wydatkowano kwotę  1.000,00 zł 
 na wynagrodzenie trenera warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży 

wydatkowano kwotę 4.988,00 zł 
 na posiedzenie komisji, rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe szkolenie 

sprzedawców wydatkowano kwotę 19.880,00  zł 
 Miejsko - Gminna Komisja zorganizowała 11 posiedzeń, 

Na posiedzenia wezwano łącznie 46 osób w tym 18 obwinianych i 28 świadków. Na 
wezwania Komisji zgłosiło się łącznie 28 osób, które zostały przesłuchane w tym 
obwinionych 11 natomiast pozostali to świadkowie tj. 17 osób. 
 Komisja podjęła decyzję i skierowała na przymusowe leczenie 8 osób, 2 osoby 
skierowano do Punktu Konsultacyjnego d.s. uzależnień, umorzono 1 postępowanie.  

 
            

 
Ład przestrzenny 

1. Miasto i Gmina Wiślica posiada studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (dalej SUiKZP) gminy Wiślica uchwalonego 
uchwałą Nr XX /138/ 2001 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 2001- 01-29 w sprawie 
zatwierdzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wiślica. W roku 2018 Gmina Wiślica podjęła uchwałę o 
sporządzeniu oceny aktualności SUiKZP. Na dzień 20 maja 2019 roku została 
opracowana „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wiślica wraz z analizą zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Wiślica.  
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2. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony 
uchwałą Nr XXI/141/2001 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 14 marca 2001r., r. 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 
52/1839, obejmuje niezabudowany teren sołectwa Szczytniki, w obrębie którego 
znajduje się nieruchomość o nr ewidencyjnym 743/4, o powierzchni 1,95 ha. Według 
ustaleń uchwały w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego, teren przeznacza się pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz drogi- dojazdy- chodniki. 
 

3. Dla pozostałego obszaru, Miasto i Gmina Wiślica nie posiada aktualnego planu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Dotychczasowy plan ogólny 
zagospodarowania przestrzennego, utracił ważność z dniem 31.12.2003 roku. Zmiana 
zagospodarowania terenu w takim przypadku, polegająca na budowie obiektu 
budowlanego lub wykonania innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w drodze 
decyzji o warunkach zabudowy natomiast lokalizacja inwestycji  celu publicznego jest 
ustalana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
stosownie do wymogów obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi 
zmianami). 
        W roku 2018 wydano 3 decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego / 
inwestycje liniowe  oraz 47 decyzji o warunkach zabudowy w tym : 28 decyzji na 
budowę budynków mieszkalnych, 10 na budowę budynków gospodarczych, 2 na 
budowę budynków inwentarskich, 7 decyzji inwestycje inne / zmiana sposobu 
użytkowania, przebudowy  lub nadbudowy/. 
 
Infrastruktura drogowa 

Zrealizowano zadania: 
 

1. ,, Przebudowa drogi gminnej w msc. Gorysławice dz. Nr 1101 w km 0+000-0+347 z 
udziałem środków publicznych w ramach umowy Nr IR.III.6355.2.15.1.2018 z dnia 20 
sierpnia 2018 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  
 
2. Przebudowa drogi gminnej 004393T w msc. Kuchary przez wieś w km 0+000 - 0+410 z 
udziałem środków publicznych w ramach umowy Nr IR.III.6355.2.15.2.2018 z dnia 21 
listopada 2018 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  
 
3. Przebudowa drogi gminnej w msc. Koniecmosty dz. Nr 529 w km 0+100 - 0+270  i 
0+520 - 0+800 z udziałem środków publicznych w ramach umowy Nr 
IR.III.6355.2.15.3.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych.  
 

4. Przebudowa drogi gminnej nr 004382T Koniecmosty – Kolosy w km 0+235-0+690 z 
udziałem środków publicznych w ramach umowy Nr IR.III.6355.2.15.4.2018 z dnia 21 
listopada 2018 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  
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5. „Przebudowa drogi gminnej nr 004376T w msc. Gorysławice -Górki- Badrzychowice w 
km 3+545-4+145” z udziałem środków publicznych w ramach umowy Nr 
IR.III.6355.2.15.5.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. 
 

6. Remont drogi gminnej nr 004382T Koniecmosty-Kolosy w km 0+690 -2+535 ” z 
udziałem środków publicznych w ramach umowy Nr IR.III.6355.2.15.6.2018 z dnia 21 
listopada 2018 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  
 
7.  Przebudowa ulicy Podgrodzie wraz z remontem odcinka ul. Kilińskiego w Wiślicy w 
ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 
poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej  przy udziale środków publicznych 
w ramach umowy dotacji Nr 12/RKR/2018 z dnia 31.10.2018 roku .  

8. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Gorysławice, Szczerbaków ( 6 
odcinków) ze środków budżetu Gminy Wiślica.  
 
9.  Przebudowa  drogi wewnętrznej w m .Hołudza, dz. nr. ewid. 183 na odcinku 170 mb 
ze środków budżetu Gminy Wiślica. 
 
10. Przebudowa  drogi wewnętrznej w m. Szczytniki, dz .nr .ewid. 743/16 na odcinku 
226 mb ze środków budżetu Gminy Wiślica 

11. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Kobylniki  przy udziale środków 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Świętokrzyskiego i budżetu Gminy 
Wiślica 
 
12. Przebudowa drogi do cmentarza w miejscowości  Chotel Czerwony ze środków 
budżetu Gminy Wiślica 
 
13. Przebudowa drogi do pól w m. Gluzy , kopanie i odmulanie rowów (Kobylniki, 
Chotel Czerwony, Wiślica) , ze środków budżetu Gminy Wiślica. 

14. Interwencyjne roboty drogowe w zakresie bieżącego remontu dróg gminnych i 
wewnętrznych, odmulanie i kopanie rowów na   terenie gminy Wiślica, ze środków 
budżetu Gminy Wiślica. 

15. Cząstkowy remont dróg  grysem i  emulsją asfaltową  ze środków budżetu Gminy 
Wiślica. 

16. Roboty w zakresie przebudowy tj. rozebrania starej nawierzchni z elementów 
betonowych i wykonania nowej  nawierzchni z kostki brukowej parkingu przy Urzędzie 
Gminy ul. Okopowa ze środków budżetu Gminy Wiślica. 

17. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wiślica w 
okresie styczeń - grudzień 2018r ze środków budżetu Gminy Wiślica. 
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18.  Wyznaczenie punktów granicznych dróg wewnętrznych w miejscowości Szczytniki i 
Hołudza ze środków budżetu Gminy Wiślica. 

 

Infrastruktura techniczna 

1.Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, rozbiórkę garażu wraz z 
wykonaniem ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy ul. Okopowa. 
 
2. Wykonano roboty remontowe – malowanie pomieszczeń biurowych i korytarza wraz 

z wykonaniem balustrad w Urzędzie Gminy przy ul. Okopowej. 

3. Wykonano posadzki w OSP Wiślica. 

4. Wykonano remont budynku OSP Łatanice. 

5. Opracowano koncepcję przebudowy pomieszczeń na parterze budynku OSP w 
Wiślicy. 

6. W związku z naborem wniosków w ramach konkursu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.4 
Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Oś Priorytetowa 7 „Sprawne usługi 
publiczne” opracowano kosztorys inwestorski obejmujący remont budynku Zespołu- 
Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy, remont Szkoły Podstawowej w Skotnikach 
Dolnych oraz studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o 
dofinansowanie oraz aktualizacją Programu Rewitalizacji na realizację projektu 
„"Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica". 

7. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – budowlano -wykonawczej dla 
projektu „Budowa centrum edukacyjno - dydaktyczno – rekreacyjno – sportowego w 
Wiślicy - hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu 
istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej” na potrzeby Gminy Wiślica w zakresie 
zmiany projektu bieżni 60 m. 

8. Wykonano dokumentację projektową  zakresie  projektów budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami do budynków na potrzeby realizowano przez 
Gminę Wiślica projektu Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Wiślica– etap V . 

9. Zrealizowano projekt. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Wiślica – etap V” w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w 
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020.  W ramach projektu wykonano 58 szt. przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

10. Wykonano roboty dodatkowe przy przebudowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków w związku z usterkami występującymi w pracy oczyszczalni wykonanych w 
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ramach operacji  p.n  „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Wiślica – etap I, II, III i IV”. 

11. Wyrównano teren działek nr 795/1, 816/2  na powierzchni 1400 m2 w miejscowości 
Wiślica  poprzez nawiezienie ziemią urodzajną w ilości 700 m3 wraz z plantowaniem 
terenu działek . 
 
12. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż instalacji 
solarnych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru i rozpoczęto realizację projektu  
pn.„Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, 
Nowym Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” złożonego w ramach konkursu nr 
RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 dla Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
 
13. Wykonano dokumentację projektową w zakresie budowy odcinka wodociągu 
długości 630 mb Hołudza – Kawczyce”. 

14. Wykonano sieć wodociągową Hołudza – Kawczyce długości 630 m wraz z budową 
studzienek wodomierzowych na przyłączach wodociągowych w miejscowości Hołudza 
do budynków oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sieci wodociągowej. 
 
15. Podpisano umowę i realizowano konserwacji gminnego oświetlenia ulicznego wraz 
montażem dodatkowych opraw oświetleniowych na terenie gminy Wiślica.  
 
16. W ramach współpracy z Wiślicą Spółką Wodną, której Gmina Wiślica jest członkiem 
poczyniono starania w celu zakupu koparki do odmulania rowów melioracyjnych przy 
udziale środków ARiMR w Kielcach 

17. Poczyniono starania mające na celu gazyfikację Gminy Wiślica. 

 
Infrastruktura wodno – kanalizacyjna – stan na rok 2018 

 
1. Sieć wodociągowa – na terenie Miasta i Gminy Wiślica znajduje się 8,7 km 

magistralnej sieci wodociągowej i 93,7 km sieci wodociągowej rozdzielczej 
zasilanej z ujęć wody zlokalizowanych w m. Jurków i Zrecze do których 
podłączone jest 1602 obiektów.  

2. Ujęcia wody – na terenie Miasta i Gminy Wiślica znajduje się jedno ujęcie wody w 
miejscowości Jurków, gm. Wiślica. 
Ujęcie wody w Jurkowie zasila miejscowości: Jurków, Koniecmosty, Kuchary, 
Ostrów, Wawrowice, Wiślica, Gorysławice, Szczerbaków, Górki, Szczytniki, Sielec, 
Kobylniki, Skorocice, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Chotel Czerwony, Brzezie. 
Ujęcie posiada dwie studnie głębinowe o wydajności 130 i 110 m3 na godzinę . 
 Pobór wody na ujęciu Jurków  w 2018r. wyniósł 237 500 m3/rok. 
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W miejscowości Gorysławice znajduje się przepompownia wody, która zasila w 
wodę  
m. Sielec, Kobylniki, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice, Brzezie, Chotel 
Czerwony. 
Z ujęcia w Zreczu Gmina Wiślica zakupuje wodę od MGZK w Busku-Zdroju dla 3 
miejscowości: Łatanice, Hołudza, i Gluzy. Ogólny zakup wody dla tych 
miejscowości w 2018 roku wyniósł 22100 m sześciennych. 
Ogólna sprzedaż wody dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Wiślica wyniosła 
151 800m3.  
Pozostała różnica to woda pobrana do celów technologicznych, p.poż, oraz straty 
wody. Wobec braku informacji z jednostek OSP i PSP o ilości wody pobranej na 
cele p.poż. określenie rzeczywistych procentowych strat wody nie jest możliwe . 
Sieć kanalizacyjna – na terenie Miasta i Gminy Wiślica znajduje się 53,2 km sieci 
kanalizacyjnej do której podłączone jest 666 posesji z których ścieki są kierowane 
do oczyszczalni w m. Jurków.  
Oczyszczalnia ścieków w Jurkowie obsługuje posesje z terenu miejscowości: 
Jurków, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Wiślica i Gorysławice. Przez 
sieć kanalizacyjną zostało odebrane w 2018r. 43 000 m3 ścieków – wg. 
wystawionych faktur  . 
   

  Działania w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 
 
1. Opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz złożono do Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, wniosek o 
zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 
ścieków na okres 3 lat. W/w wniosek decyzją PGW Wody Polskie oddział w 
Krakowie został zatwierdzony. Obowiązujące stawki wynoszą netto:  
 w okresie pierwszych 12 miesięcy 5,00 zł/m3 wody, 7,14 zł/m3 ścieków, 
 w okresie od 13 do 24 miesiąca 5,12 zł/m3 wody, 7,31 zł/m3 ścieków,  
- w okresie od 25 do 36 miesiąca 5,24 zł/m3 wody, 7,48 zł/m3 ścieków.  

2. Opracowano i przekazano do UMiG Wiślica celem zatwierdzenia projekt nowego 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i 
Gminy Wiślica. Przyjęty uchwałą UMiG Wiślica projekt został przekazany do 
PGW Wody Polskie celem zaopiniowania. W/w instytucja postanowieniem 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt regulaminu. UMiG Wiślica 
uchwałą z dnia 21.08.2018r. zatwierdziła nowy Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wiślica.     

3. Wykonano bieżące remonty pomp na pompowniach ścieków w m. Jurków, 
Wiślica, Gorysławice.  

4. Przeprowadzono własnymi siłami remont części pomieszczeń hydroforni wody 
na ujęciu Jurków. Remont obejmował wykonanie prac malarskich ścian i sufitów, 
oraz malowanie armatury wodociągowej. Prace zostały wykonane w miesiącach 
marzec – kwiecień 2018r. 

5. W 2018r. usuwane były na bieżąco awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
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6. W 2018r. wydawane były na bieżąco warunki techniczne i uzgadniano projekty 
techniczne przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również 
wykonywane były odbiory techniczne nowo wykonanych przyłączy.        

7. W miejscowości Hołudza wybudowano sieć wodociągowa  o długości 720 metrów 
za kwotę 204 200 zł. 

8. W miejscowościach nieskanalizowanych oddano do użytku 58 przydomowych 
oczyszczalni ścieków za kwotę 997 300 zł. 

 

Gospodarka odpadami – stan na rok 2018 
 

1. W roku 2018 r. usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Wiślica z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i domków 
letniskowych świadczyła firma ZGOK Rzędów 40, 28-142 Tuczępy. Wykonawca 
został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w roku 2017 i została z 
nim podpisana umowa na świadczenie usług na okres 12 miesięcy od 01.01.2018 
do 31.12.2018. Wykonawca odbierał odpady zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. Przeprowadzona została również przez niego akcja edukacyjna 
w formie kolportażu ulotek z zasadami segregacji odpadów. 

2. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały uchwalone w 
poprzednich latach przez Radę Gminy Wiślica w następującej wysokości:  
 dla nieruchomości zamieszkałych - 5,50 zł os/m-c  w przypadku prowadzenia 

selektywnej zbiórki odpadów, w tym bioodpadów w kompostowniku 
  dla nieruchomości zamieszkałych - 8,00 zł w przypadku prowadzenia 

selektywnej zbiórki odpadów bez bioodpadów, 
  dla nieruchomości zamieszkałych - 12,00 zł w przypadku nieprowadzenia 

selektywnej zbiórki odpadów. 
  

3. W roku 2018 wytworzono na terenie Miasta i Gminy Wiślica następujące ilości 
odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania w Regionalnej 
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie: 

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) – 496,160 
Mg, 

 Opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01) - 16,658 Mg, 
 Opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) – 18,816 Mg, 
 Zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06) – 63,257 Mg, 
 Szkło (kod 20 01 02) – 68,620 Mg, 
 Opakowania ze szkła (kod 15 01 07) – 0,063 Mg, 
 Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) – 110,118 Mg, 
 Zużyte opony (kod 16 01 03) – 13,100 Mg, 
 Odpady tekstylne (kod 20 01 11) - 1,120 Mg, 

4. W roku 2018 na bieżąco prowadzono postępowania w sprawie naliczania opłat za 
odpady komunalne dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiślica, przyjmowano 
deklaracje o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych, oraz 
prowadzono interwencje w terenie w w/w sprawach.  
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5. W zakresie działań związanych z odbiorem i utylizacją azbestu z posesji na terenie 
Miasta i Gminy Wiślica opracowany i złożony został w 2018r. do WFOŚiGW w 
Kielcach wniosek o dofinansowanie zadania pn.” Usuwanie i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wiślica w roku 2018” . Wniosek 
został rozpatrzony pozytywnie, a umowa na dofinansowanie projektu została 
podpisana. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu ofertowym – firma Paweł 
Michalski PP-B-H EKO, z/s Mikułowice zdemontowała, odebrała i przekazała na 
wyspecjalizowane składowisko następujące ilości pokryć azbestowych: 

 demontaż, pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo – 
cementowych: 2,988 Mg, 

 pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych: 62,950 Mg 
Całkowity koszt zadania wyniósł 21 829,13 zł brutto, w tym kwota 
dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach 10 914,56 zł. 

 

Rolnictwo i ochrona środowiska 

 ZWIERZĘTA 
1. W 2018r. Gmina Wiślica: 

 oddała do schroniska 4 psy,  

 wysterylizowano 5 kotów bezdomnych-samice,  

2.  W 2018r. Gmina Wiślica poniosła koszty realizacji całego zadania przewidzianego 
ustawą o ochronie zwierząt w kwocie – 22 902,20 zł . 

3. W 2018 roku Gmina Wiślica miała podpisana umowę na odławianie i zapewnienie 
opieki bezdomnym zwierzętom z firmą – Gabinet Weterynaryjny Medwet Marcin 
Komorowicz, ul. Gabrieli Zapolskiej 7, 25-435 Kielce. 

 

 DRZEWA 
 

W 2018 roku do tut. Urzędu wpłynęły zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od 86 osób 
fizycznych. Dokonano 2 zgłoszeń usunięcia drzew stanowiących wywroty i złomy. 
Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica wydał decyzję zezwalającą na wycinkę drzew  przez 
osoby prawne -7 szt. drzew, wydał 9 decyzji zezwalających na usuniecie drzew dla osób 
fizycznych, o nieuregulowanym stanie prawnym. 
Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica złożył 7 wniosków o usunięcie drzew do Starosty 
Buskiego. 

 
W 2018 r zakupiono za kwotę 2619,92zł 25 szt. drzew i 28 szt. krzewów, które zostały 
posadzone na placu rekreacyjnym i parkach w Wiślicy. 
 
 SZACOWANIE STRAT 
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W 2018 roku przeprowadzono szacowanie strat w gospodarstwach, które ucierpiały w 
wyniku suszy. 

 
Susza wystąpiła w dniach 11.04.2018 do dnia 20.06.2018 

Gminna Komisja ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych przeprowadziła w 
dniach od 12.07.2018 do dnia 16.08.2018r. lustrację  w gospodarstwach rolnych na terenie 
20  sołectw tj: Wiślica, Gorysławice, Jurków, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, 
Wawrowice, Górki, Szczytniki, Szczerbaków, Sielec, Kobylniki, Skorocice, Skotniki 
Dolne, Skotniki Górne, Brzezie, Chotel Czerwony, Łatanice, Hołudza i Gluzy. 

 

Liczba gospodarstw, w których straty przekroczyły 30 % średniej rocznej produkcji 
rolnej  76 (szt.) powierzchnia użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 540,26 ha. 

Liczba gospodarstw, w których straty nie przekroczyły 30 % średniej rocznej produkcji 
rolnej  307 (szt.) powierzchnia użytków rolnych,  na których wystąpiły szkody 1767,97 
ha. 

Liczba gospodarstw, na których wystąpiły szkody, a protokoły zostały przekazane do 
innych gmin 45 (szt), powierzchnia użytków rolnych z protokołów, które przekazano do 
innych gmin 73,33ha. 

 
 

 WNIOSKI ARiMR 
W 2018 roku pracownicy, UMiG Wiślica pomagali rolnikom bezpłatnie przy 
wypełnianiu wniosków elektronicznych o dopłaty bezpośrednie.  

 
 DECYZJE ŚRODOWISKOWE 

 
W 2018 roku Inwestorzy złożyli 0 wniosków o wydanie decyzji środowiskowej.  

 
 DOŻYNKI  

W dniu 27.08.2018 roku odbyły się Dożynki Miejsko-Gminne na placu 
rekreacyjnym Wiślicy.  

 

VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w 2018r 
 

W 2018 r. Rada Miejska w Wiślicy podjęła 80 uchwał, w tym 59 uchwał w poprzedniej 
kadencji (2014-2018) i 29 uchwał w obecnej kadencji 2018-2033, które nakładały na 
Burmistrza Miasta i Gminy oraz jednostki podległe Radzie Miejskiej określone zadania.   
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VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 
 

Od 2015 roku Gmina Wiślica jest członkiem stowarzyszenia LGD Królewskie Ponidzie.  
Królewskie Ponidzie” jako Lokalna Grupa Działania powstała w wyniku fuzji LGD 
Stowarzyszenie „G5” i BLGD „Słoneczny Lider” przy akcesie gmin Tuczępy i Gnojno. W 
okresie programowania 2007-2013 obie grupy wybrane były do wdrażania Lokalnych 
Strategii Rozwoju . Polem działania LGD „Królewskie Ponidzie” jest obszar 8 gmin: 
Busko-Zdrój, Stopnicę, Pacanów, Nowy Korczyn, Wiślicę, Solec-Zdrój, Gnojno i Tuczępy 
i pokrywa się administracyjnie z obszarem powiatu buskiego w województwie 
świętokrzyskim.   

Ponad to Gmina Wiślica jest członkiem m.in. następujących organizacji oraz 
stowarzyszeń: 

- Lokalnej Grupy Działania pn. ,,LGR Świętokrzyski Karp”; 

- Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego 

- Lokalnej Organizacji Turystycznej „Moc Ponidzia” 

- Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 

- Związku Gmin Wiejskich RP 

- Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego 

 

VIII. Inne istotne działania Burmistrza w kadencji 2018-2023 
 

1. Została reaktywowana Wiślicka Spółka Wodna w dniu 26 XI.2018r.  

2. W grudniu 2018 r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa 

Świętokrzyskiego na remont oraz wyposażenie w sprzęt OSP w Wiślicy i Jurkowie. 

3. Burmistrz wytapiał do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o 

zabezpieczenie w budżecie na 2019 roku środków na remont drogi wojewódzkiej nr 771. 

 Burmistrz został zaproszony na uroczystą galę, podczas, której wręczy został dokument 

stanowiący o uzyskaniu statusu Pomnika Historii w granicach, którego znalazły się: 

zespół kościoła kolegiackiego p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z 

reliktami kościoła p.w.  św. Mikołaja, oraz grodzisko.  

4. Podpisana została umowa z profesorem Andrzejem Kadłuczką na realizację 

projektu Rewitalizacji Grodziska, Domu Kultury oraz trasy historycznej w Wiślicy. 

5. Podpisana został umowa z firmą Flexipower na realizację instalacji solarnej. W 

przedmiotowym projekcie jesteśmy liderem. 



25 
 

6. Zlecone zostało opracowanie audytu energetycznego dla oświetlenia ulicznego na 

terenie miasta i gminy Wiślica 

7. Złożony został wniosek w ramach działania 7.4  Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej na Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiślicy oraz Szkołę 

Podstawową Skotnikach Dolnych. 

8. Podpisana została umowa z Polska Spółką Gazowniczą. 

9. Odbyły się rozmowy z kierownictwem Banku Spółdzielczego celem nabycia 

nieruchomości przez gminę po byłym Banku Spółdzielczym w Wiślicy. 

10. Na terenie całej gminy powstało 16 Kół Gospodyń Wiejskich, które zostały 

wpisane do rejestru KRKGW i wystąpiły z wnioskami o wsparcie finansowe do ARiMR. 

11. Została podjęta uchwała o nadanie honorowego obywatelstwa dla Pana profesora 

dr hab. Piotra Glińskiego. 

12. Zostały podjęte działania w celu utworzenia stałego zespołu ds. pomocy 

mieszkańcom przy składaniu oraz opracowaniu wniosków składanych m.in. do ARiMR 

oraz do WFOŚ w ramach czystego powietrza. 

 

IX. Bezpieczeństwo publiczne 

 

UMiG Wiślica realizuje zadania: 
 Współpracuje z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w 

Kielcach  
(w zakresie szkoleń obronnych, pozamilitarnych przygotowań obronnych, 
kontroli problemowych, świadczeń rzeczowych i osobistych, Akcji Kurierskiej, 
Stałego Dyżuru, przygotowań pozamilitarnych do realizacji zadań wynikających 
z obowiązku państwa-gospodarza (HNS) oraz innych zadań.  

 Współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Busku-Zdroju ( w zakresie 
opracowania Planu działania obrony cywilnej; aktualizacji bazy danych HNS, 
współpraca w zakresie Stałego Dyżuru; współpraca w zakresie systemu 
wykrywania zagrożenia  i alarmowania; uczestnictwo w powiatowych obradach 
zespołu ds. bezpieczeństwa publicznego; inne zadania wynikające ze stałej 
współpracy), 

 Wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony oraz innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy, 
współpracuje z WKU w Busku-Zdroju ( przeprowadzono kwalifikację wojskową 
rocznika 1999 w dniu 14 marca 2018 r. 
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 Propagowano na stronie urzędowej informacje dotyczące tworzenia Wojsk 
Obrony Terytorialnej oraz informacje dotyczące naboru do zasadniczej służby 
wojskowej) 
 

Bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny mieszkańcom gminy zapewnia punk przyjęć 
Policji Wiślica ul. Plac Solny 32. 

Ochotnicze Straże Pożarne 
W Gminie Wiślica funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z czego 2 
jednostki włączone są do KSRG. 

 Liczba członków zwyczajnych – 243 w tym kobiet – 15  
 honorowi – 21  
 wspierający – 20   
 Młodzieżowej drużyny Pożarniczej – 30 członków,  
 liczba strażaków OSP mogących brać bezpośredni udział w działaniach 

rytowniczych – 134.  
24 czerwca 2018 r zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze z udziałem 
Młodzieżowej drużyny Pożarniczej                                     
 
Łączna ilość wyjazdów do akcji ratowniczych w roku 2018 wyniosła 84.   
Każdy członek OSP otrzymuje ekwiwalent pieniężny za działania ratownicze w 
wysokości 10 zł oraz za szkolenia organizowane przez PSP lub gminę  6 zł. 
 
W 2018 wydatkowano na remonty strażnic:  

 MSWiA – 13178 zł 
 KSRG – 12600 zł 
 Urząd Marszałkowski – 10000 zł 
 UMiG Wiślica – 8825 zł 
 Fundusz Składkowy Ubezpieczenia społecznego Rolników – 9800 zł 
 Bank spółdzielczy – 2050 zł 

 
W 2018 r. zakupiono osprzęt ppoż. dla jednostek OSP 

 Urząd Marszałkowski – 15000 zł 
 MSWiA – 7360 zł 
 UMiG Wiślica – 16490 zł  

 

X. Zadania oświatowe Gminy Wiślica w roku 2018 
 

1.Stan organizacji i baza lokalowa. 
 

Na terenie Gminy Wiślica w roku 2018 funkcjonowały dwie szkoły podstawowe – Szkoła 
Podstawowa w Wiślicy wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i 
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Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych, Samorządowe Przedszkole w Wiślicy 
wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i jedno Gimnazjum w 
Wiślicy, które zostanie wygaszone z dniem 31.08.2019r., placówki oświatowe 
prowadzone przez Gminę Wiślica funkcjonowały w 4 budynkach. 
 

Wyżej wymienione placówki oświatowe działały na podstawie zatwierdzonych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica projektów organizacyjnych opracowanych przez 
dyrektorów poszczególnych szkół. 

Liczba dzieci w wyżej wymienionych placówkach oświatowych przedstawia się 
następująco: 

1) od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r. 

a) Szkoła Podstawowa w Wiślicy wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Wiślicy – 275 dzieci - oddziałów 16 

b) Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych – 46 dzieci – oddziałów 8 

c) Samorządowe Przedszkole w Wiślicy wchodzące w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wiślicy – 85 dzieci – oddziałów 5  

d) Gimnazjum w Wiślicy - 108 dzieci - oddziałów 6 

2) od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. 

a) Szkoła Podstawowa w Wiślicy wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Wiślicy – 330 dzieci - oddziałów 20 

b) Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych – 50 dzieci – oddziałów 9 

c) Samorządowe Przedszkole w Wiślicy wchodzące w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wiślicy – 54 dzieci – oddziałów 3  

d) Gimnazjum w Wiślicy - 56 dzieci - oddziałów 3 

W roku 2018 sieć przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiślica 
nie uległa zmianie. Sieć szkół prowadzonych przez Gminę Wiślica w pełni zabezpiecz 
potrzeby mieszkańców gminy. 
 
2. Kadra i system doskonalenia zawodowego. 
W roku 2018 w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiślica pracowało na dzień:  
1 stycznia 2018 r. 67 nauczycieli pełnozatrudnionych i 35 niepełnozatrudnionych -w 
przeliczeniu na etaty 76,40 etatów 
 
1 września 2018 r. 67 nauczycieli pełnozatrudnionych 28 niepełnozatrudnionych -w 
przeliczeniu na etaty 74,92 etatów 

Liczba nauczycieli według stopni awansu zawodowego nauczycieli w przeliczeniu na 
etaty na koniec 2018 roku przedstawiał się następująco:  
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- nauczyciele dyplomowani – 53,23 etatów, 
- nauczyciele mianowani – 14,58 etatów, 
- nauczyciele kontraktowi – 5,11etatów, 
- nauczyciele stażyści – 2 etaty. 
 
 Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2018 zgodnie z 
wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. W okresie roku 2018 formami dokształcania i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli były studia podyplomowe, szkolenia rad pedagogicznych, 
kursy kwalifikacyjne, warsztaty, a ponadto Gmina podpisała porozumienie z 
Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju na zadanie z 
zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli z Gminy Wiślica.  

 
 
3. Poziom nauczania. 
Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny składający się z 
trzech części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i językowej.  
a. Wyniki egzaminu gimnazjalnego na terenie Gminy Wiślica, na tle krajowej skali 

staninowej przedstawia się następująco: 
 
 

 
LP
. 

PRZEDMIOT GIMNAZJUM W 
WIŚLICY 

KRAJ OWA 
SKALA 

STANINOWA 
Wyniki egzaminu w % punktów 

1. Część humanistyczna z 
zakresu historii i wiedzy o 
społeczeństwie 

64,4 62,5-67,4 

2. Część humanistyczna z 
zakresu języka polskiego 

73,6 72,5-76,4 

3. Część matematyczno-
przyrodnicza z zakresu 
matematyki 

55 52,5-56,4 

4. Część matematyczno-
przyrodnicza z zakresu 
przedmiotów 
przyrodniczych 

58,7 55,5-59,4 

5. Egzamin z języka 
angielskiego (poziom 
podstawowy) 

72,8 68,5-75,4 

6. Egzamin z języka 
angielskiego (poziom 
rozszerzony) 

58,3 51,5-58,4 

 
Wynik egzaminów w Gimnazjum w Wiślicy w skali staninowej kształtował się na 
poziomie wyżej średni oraz na poziomie wysoki.  

6. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 
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W roku 2018 realizowano zadania wynikające z ustawowych obowiązków gminy na 
rzecz uczniów i szkół. Gmina Wiślica zabezpiecza środki finansowe na prowadzenie 
działalności, w tym wynagrodzenie pracowników i eksploatacje budynków szkoły.  
Realizując obowiązki wynikające z ustawy prawo oświatowe został zapewniony dowóz i 
odwóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Wiślica. Dowóz i odwóz dzieci 
realizowany jest przez dwa własne gimbusy szkolne oraz przewoźników wyłonionych w 
postępowaniu przetargowym.  
 
1) Łączna liczba dowożonych i odwożonych dzieci do szkół od stycznia do czerwca 2018 
roku wynosił 360 osób w tym: 
- do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy – 239 osób, 
- do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych – 29 osób, 
- do Gimnazjum w Wiślicy – 92 osób.  
 
2) Łączna liczba dowożonych i odwożonych dzieci do szkół od września do grudnia 2018 
roku wynosił 355 osób w tym: 
- do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy – 278 osób, 
- do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych – 29 osób, 
- do Gimnazjum w Wiślicy – 48 osób.  
 
Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe gmina zapewnia uczniom niepełnosprawnym 
bezpłatny transportu i opiekę w czasie przewozu do ośrodka, umożliwiającego realizację 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 
Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki realizowana jest przez uczniów 
niepełnosprawnych z terenu gminy Wiślica w: 
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie  
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w 
Busko-Zdrój, 
- Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego „Złote Serce” w 
Pińczowie  
 
A ponadto zrefundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem dziecka 
niepełnosprawnego do najbliższej szkoły zapewniającej kształcenie. 
 
Zgodnie z art. 90b i 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie 
stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy pomocy korzystali uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących 
teren Gminy Wiślica. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy 
określone było ustawowo w kwocie: 514 zł.(netto) na osobę (kryterium obowiązuje do 
30.09.2018r.), 
528 zł.(netto) na osobę (kryterium obowiązujące od 01.10.2018r.). Pomocą materialną w 
2018 roku zostało objęte 69 uczniów – kwota dotacji 11759,00 zł 
 
Uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjum zostali wyposażeni w podręczniki szkolne 
i materiały ćwiczeniowe z otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w 
podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 roku  w wysokości 43 
661,57zł. 
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Wykonując obowiązki wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników 
zamieszkałych na terenie Gminy Wiślica, zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe, w 
roku 2018 rozpatrzono 5 wniosków pracodawców o zwrot kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali 
egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. 
Na realizację zadania pozyskano dotację od Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 40 
405,00 zł.  
 
 
XI. ZAKOŃCZENIE 
 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica w roku 
2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej. 
Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację 
gospodarczą i społeczną gminy Wiślica. Zgromadzone w nim zostały szczegółowe dane 
o aspektach funkcjonowania gminy w roku 2018.  
Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą 
do obiektywnej, opartej na faktach, oceny.  
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu 
Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów, będących w 
posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych, jak 
również dane udostępnione przez Urząd Statystyczny.  
Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Wiślica do zwiększenia 
wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do 
prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 
 

 
 
                                                                                     BURMISTRZ 
                                                                      MIASTA I GMINY WIŚLICA 
 
                                                                               mgr Jarosław Jaworski 
 


