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I.

Wstęp

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r (t.j. Dz U z 2020 poz. 713) 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.
Wiślica leży w miejscu najdogodniejszym dla przeprawy przez dolinę Nidy w jej dolnym
biegu, około 8 km od jej ujścia do Wisły nieopodal Nowego Korczyna. W tym miejscu
dolina rzeki jest zwężona przez pasmo skałek gipsowych w formie kilometrowego
półwyspu zwanym, garbem gorysławskim”. Na południe od niego, w odległości około
trzystu metrów ukształtowała się wyspa gipsowa. Na tej wyspie została wybudowana
obecna Wiślica.
Nazwa miasta również związana jest z jej położeniem nad rzeką. Najłatwiejszym
wytłumaczeniem nazwy plemiennej byłoby łączenie jej z imieniem legendarnego księcia
Wisława. Jednak Wiślica jest nazwą rzeczną pochodzącą od Wisły. Wiślica równała się
starej Wiśle. Tak pierwotnie nazywano Nidę, uważając ją za starorzecze Wisły.

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.
W skład Gminy Wiślica wchodzi 19 sołectw: Brzezie, Chotel Czerwony, Gluzy,
Gorysławice, Górki, Hołudza, Jurków, Kobylniki, Koniecmosty, Kuchary, Łatanice,
Ostrów, Sielec, Skorocice, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Szczerbaków, Szczytniki,
Wawrowice oraz miasto Wiślica.
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Ocena sytuacji demograficznej w gminie Wiślica za 2019 rok
Stan ludności na początek 2019 roku wynosił 5606 osób. Jest to spadek ludności w
porównaniu do lat ubiegłych. Na przełomie 10 lat ubyło nas około 370 osób. Dla
przykładu stan na początek 2009 roku - 5974 osób.
W ciągu 2019 roku było:
– urodzeń – 36
– małżeństw- 40
– zgonów- 81
– zameldowań- 132
– wymeldowań- 242
Jak wynika z danych statystycznych naszej gminy w 2019 roku było ponad 2 razy więcej
zgonów niż urodzeń. Odnotowaliśmy też więcej wymeldowań niż zameldowań.
Na koniec 2019 roku stan ludności spadł i wynosił 5513 osób,
w tym; -kobiet - 2804,
-mężczyzn- 2709
Średni wiek w naszej gminy na koniec roku to 43 lata.
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III.

Informacje finansowe

Informacja finansowa: DOCHODY

1.Dochody ogółem
w tym:
a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe
-dochody bieżące
w tym:
- własne
- dotacje
- subwencje
-dochody własne
w tym:
-podatki i opłaty lokalne
-udziały w PIT i CIT
-inne dochody

plan
26 912 101,31

wykonanie
24 559 536,82

%
91,26

23 367 384,95
3 544 716,36

23 002 301,40
1 557 235,42

98,44
43,93

23 367 384,95

23 002 301,40

98,44

6 860 465,00
7 660 459,95
8 846 460,00

6 610 771,16
7 545 070,24
8 846 460,00

96,36
98,49
100,00

6 860 465,00

6 610 771,16

96,36

2 915 854,00
2 137 605,00
1 807 006,00

2 742 229,68
2 159 031,20
1 709 510,28

94,05
101,00
94,60

Podatki i opłaty za 2019 r (wykonanie)
L.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Podatki i opłaty
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od śr. Transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z podatku od. dział. gosp. osób fiz.,
opłacanego w formie karty podatkowej
Opłata skarbowa
Opłata targowa

2019r
1 324 188,59
856 789,89
11 351,75
66 825,78
22 278,00
133 379,62
0
14 222,00
3 222,00

Zaległości z podatków i opłat za 2019r.
L.p
1
2
3
4
5
6
7

Podatki i opłaty
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od śr. Transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z podatku od. dział. gosp. osób
fiz., opłacanego w formie karty podatkowej

2019 r
197 140,22
130 925,80
1 142,86
237 022,27
4 942,00
20,76
992,00
4

Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia, wezwania do
zapłaty oraz tytuły wykonawcze.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za
L.p
1
2
3
4

Podatki
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od śr. transportowych

2019r.
2019 r
272 522,33
0
0
76 154,24

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2019r.
L.p
1
2

Podatki
Podatek od nieruchomości
Podatek od śr. transportowych

2019 r
292 431,14
0

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja
podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych za 2019r.
L.p
1
2
3
4
5

Podatki
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od śr. Transportowych
Umorzenie odsetek od podatku od
nieruchomości, rolnego , środków
transportowych

2019 r
669,00
2 911,60
0
0
2 683,00

Udziały w PIT i CIT za 2019 r (wykonanie)
L.p
1
2

Udziały PIT, CIT
Udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych
Udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych

2019 r
8 377,20
2 150 654,00

Subwencje : oświatowa , wyrównawcza , równoważąca za 2019 r ( wykonanie)
L.p
1
2
3
4

Subwencje
Oświatowa
Wyrównawcza
Równoważąca
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin

2019r
3 854 889,00
4 646 732,00
226 381,00
118 458,00
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Dotacje za 2019 r ( wykonanie)
L.p
1

Dotacje

2019r
7 545 070,24

Dotacje

Inne dochody za 2019r (wykonanie)
L.p
1
2
3
4
5

Dochody inne
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Gospodarka odpadami
Gospodarka mieszkaniowa
Fundusz alimentacyjny

2019 r
684 177,48
224 654,89
304 695,67
51 171,36
10 461,82

Inne dochody za 2019 r (zaległości)
L.p
1
2
3
4
5

Dochody inne
Gospodarka wodna w tym odsetki
naliczone
Gospodarka ściekowa w tym odsetki
naliczone
Gospodarka odpadami w tym odsetki
naliczone
Gospodarka mieszkaniowa
Fundusz alimentacyjny

2019 r
77 572,56
28 493,56
61 588,85
3 967,35
426 345,32

Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia, wezwania do
zapłaty.

- dochody majątkowe
w tym:
-dotacje
-sprzedaż mienia

plan
3 544 716,36

wykonanie
1 557 235,42

%
43,93

3 433 036,36
111 680,00

1 518 555,42
38 680,00

44,23
34,63

-

Informacja finansowa: WYDATKI

2.Wydatki ogółem

plan
27 212 670,31

wykonanie
24 710 016,52

%
90,80

23 183 892,37
4 028 777,94

22 742 185,37
1 967 831,15

98,09
48,84

w tym:
a)wydatki bieżące
b)wydatki majątkowe
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Wydatki bieżące
L
p
1
2
3
4
5
6
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nazwa wydatku
Rolnictwo i łowiectwo oraz działalność
usługowa
Gospodarka wodna
Drogi
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Informatyka
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne
Obsługa długu
Oświata
Edukacyjna opieka wychowawcza
Stypendia, KBW, różne rozliczenia,
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Gospodarka komunalna
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
Razem

2019
651 729,44
812 004,40
212 468,53
41 172,33
29 201,00
50 930,00
3 453 376,30
258 460,07
442 007,23
6 930 823,42
802 728,63
115 007,32
93 277,87
7 216 252,82
1 476 640,13
59 555,93
96 549,95
22 742 185,37

Wydatki majątkowe wykonanie za 2019 rok
L
p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nazwa wydatku
Rolnictwo i łowiectwo oraz
działalność usługowa
Gospodarka wodna
Drogi
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne
Ochrona zdrowia
Oświata
Informatyzacja e-Świętokrzyskie
Opieka społeczna
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Razem

2019
16 000,00
2 500,00
869 319,17
0
50 677,54
9 240,04
0
126 222,00
130 076,06
163 243,85
584 678,49
15 874,00
1 967 831,15
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plan
3. Rozchody ogółem

4. Przychody ogółem
w tym :
kredyty
wolne środki

wykonanie

%

1 237 276,00

1 237 276,00

100,00

plan
1 537 845,00

wykonanie
1 550 483,75

%
100,82

1 478 080,00
59 765,00

1 478 080,00
72 403,75

100,00
121,15

5. Stopień pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, nadwyżka operacyjna
(1a-2a)
plan
wykonanie
%
183 492,58
260 116,03
141,76
Wynik budżetu operacyjny dochody ogółem minus wydatki ogółem(1-2)
plan
wykonanie
%
deficyt
300 569,00
150 479,70
50,06

6. Zadłużenie na koniec 2019 roku wynosi 13 947 298,05 zł.
-wskaźnik zadłużenia ogólnego Z/DO (6:1)
56,79%
-wskaźnik spłaty zadłużenia w ciągu roku budżetowego
(R+O)/DO
6,23%
-wskaźnik spłaty zadłużenia zgodnie z art.243
a.
b.
c.
d.

wskaźnik planowanej spłaty bez wyłączeń
wskaźnik planowanej spłaty z wyłączeniami
dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po planie
dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po wykonaniu

6,23
4,12
5,11
4,41

Planowane wskaźniki na lata 2020-2033 zgodnie z Uchwałą Nr XXII/132/20
Lp
a
b
c
d

2020
4,61
3,03
5,35
3,05

2021
5,24
5,24
7,57
5,27

2022
7,53
7,53
10,53
8,23

2023
7,64
7,64
11,97
11,97

2024
11,14
11,14
13,77
13,77

2025
8,54
8,54
15,79
15,79

2026
10,39
10,39
14,18
13,32

2027
8,60
8,60
15,90
15,90

2028
6,99
6,99
17,96
17,96

2029
4,54
4,54
18,68
18,68

2030
4,35
4,35
18,89
18,89

2031
5,28
5,28
18,52
18,52

2032
5,42
5,42
17,48
17,48

2033
2,32
2,32
17,13
17,13

Struktura spłaty długu na lata 2020-2033 zgodnie z Uchwałą Nr XXI/124/20
Nazwa
Kredyt i
pożyczka
Ratalny
zakup
budynku
od Banku

2020
379 846,65

2021
875 528,00

2022
1 115 710,00

2023
927 597,40

2024
1 562 207,00

2025
1 207 308,00

2026
1 440 608,00

23 500,00

23 500,00

23 500,00

23 500,00

23 500,00

23 500,00

23 500,00
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Nazwa
Kredyt i
pożyczka

2027
1 192 684,00

2028
1 192 712,00

Ratalny
zakup
budynku
od Banku

23 500,00

23 500,00

2029
700 000,00

2030
760 000,000

2031
940 000,00

2032
100 0000,00

2033
441 597,00

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy
W zakresie zadań własnych w 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
przyznał:
1) zasiłki stałe dla 30 osób; kwota wypłat wyniosła 160 217,66 zł,
2) zasiłki okresowe dla 10 rodzin na kwotę 7 288,94 zł; kwota dotacji pokryła w
całości wypłatę,
3) zasiłki celowe i celowe specjalne oraz pomoc w naturze na podstawie ustawy
o pomocy społecznej dla 36 rodzin na łączną kwotę 15 050,10 zł, ze środków
gminy;
4) zasiłki celowe na zakup żywności z Programu „Posiłek w szkole i w domu ”
dla 89 rodzin na łączną kwotę 53 065 ,00 zł ;
5) dożywianie w formie posiłków prowadzone było w ramach Programu „
Posiłek w szkole i w domu ” we wszystkich szkołach na terenie gminy i w
internatach dla młodzieży; z formy tej skorzystało 67 dzieci; łączny wydatek
wyniósł 22 935,00 zł;
6) w roku 2019 MGOPS dopłacał do 5 podopiecznych przebywających w
domach pomocy społecznej z terenu Gminy Wiślica; dopłata wyniosła
173 910,17 zł,
7) została dokonana ocena zasobów pomocy społecznej na terenie gminy
zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej za rok 2019
W roku 2019 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 2020 r. poz.218 ) podejmowane były interwencje w różnych środowiskach gdzie była
zgłaszana przemoc. Interwencje często przebiegały we współpracy z przedstawicielami
służby zdrowia, policji, sądów i innych instytucji w przypadkach krytycznych zależnie od
sytuacji. Na podstawie ustawy stosowana jest procedura niebieskiej karty mająca za cel
9

ograniczanie przemocy w rodzinie we współpracy w ramach zespołu
interdyscyplinarnego. W roku 2019 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 24
niebieskie karty.
W ramach struktury MGOPS znajdują się komórki realizujące świadczenia z
zabezpieczenia społecznego . Tak też Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wiślicy realizował w 2019 r. z upoważnienia 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 2020 r. poz. 821 )
2. z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
3. z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 )
4. z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz.1390 z późn. zm.)
5. z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z póź. zm.)
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 z późn zm )
MGOPS prowadził postępowania związane z ustawą o wsparciu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. W oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 -2021 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 jedną osobę w charakterze asystenta
rodziny. Pomocą asystenta rodziny było w 2019 r. objętych dziewięć rodzin.
W 2019 r. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych przeznaczono kwotę
3 021,31 zł.
Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 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 – 6 454 świadczeń na kwotę 696 717,03 zł
- Z tytułu urodzenia dziecka – 24 świadczenia na kwotę 14 550,00 zł
-Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego –
34 świadczenia na kwotę 13 227,00 zł
- Samotne wychowanie dziecka – 140 świadczeń na kwotę 25 005,22 zł
- Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 274 świadczeń na kwotę
28 710,94 zł
- Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 424 świadczenia na kwotę 24 317,68 zł
- Podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 648 świadczeń na kwotę 41 406,26 zł
- Wychowanie w rodzinie wielodzietnej – 450 świadczeń na kwotę 41 938,86 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 30 świadczenia na kwotę
30 000,00 zł
Świadczenia opiekuńcze:
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- Zasiłek pielęgnacyjny- 1960 świadczeń na kwotę 370 732,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne – 404 świadczenia na kwotę 638 790,00 zł
- Zasiłek dla opiekuna – 59 świadczeń na kwotę 36 580,00 zł
- Specjalny zasiłek opiekuńczy – 80 świadczeń na kwotę 49 559,00 zł
- Świadczenie rodzicielskie – 78 świadczeń na kwotę 68 683,00 zł
Z ustawy o karcie dużej rodziny przyjmowano wnioski i wydano 159 kart, z czego 111
dla rodziców i 48 dla dzieci.
Świadczenia wychowawcze (500+) w 2019 r. pobierało 496 rodzin na 791 dzieci. Koszt
świadczeń wychowawczych wyniósł 3 876 994,27 zł.
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów MGOPS ustalił uprawnienia i wypłacał świadczenia dla 18 osób
uprawnionych. W ramach tej ustawy wypłacono 78 050,00 zł. Wyegzekwowano od
dłużników 40 708,02 zł.
Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (300+) wypłacono świadczenie
dla 580 dzieci na łączną kwotę 174 000,00 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 2019 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 2019 r. w skład gminnego zasobu nieruchomości wchodziło 386 działek
o łącznej pow. 102,3875 ha, natomiast 16 działek o łącznej pow. 1,1335 ha było oddanych
w użytkowanie wieczyste.
Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w 2019 r.:
1) Gmina Wiślica podpisała:
- umowę przeniesienia własności w celu zwolnienia z długu, na podstawie, której
na rzecz Gminy Wiślica została przeniesiona własność 7 działek wraz
z zabudowaniami i udziały w 3 działkach w celu zwolnienia z części długów,
- umowę zamiany, na podstawie, której własność 2 działek została przeniesiona na
rzecz Gminy Wiślica w zamian za przeniesienie własności 1 działki,
- umowę sprzedaży, na podstawie, której Gmina Wiślica nabyła własność
1 działki wraz z zabudowaniami,
- umowę darowizny, na podstawie, której Gmina Wiślica nabyła własność
1 działki,
- umowę darowizny, na podstawie, której Gmina Wiślica nabyła własność
2 działek,
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- 3 umowy dzierżawy, w których wydzierżawiono 20 działek (z czego 8 działek
było przedmiotem kolejnej umowy z tym samym dzierżawcą, w tym samym roku),
- 4 umowy najmu, w których wynajęto 4 działki,
- 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 będącego częścią wiaty przystankowej,
- 2 umowy użyczenia
2) Wygaszono trwały zarząd przysługujący Gimnazjum w Wiślicy.

V.

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii

Program Rewitalizacji dla Gminy Wiślica na lata 2016-2025
Program Rewitalizacji dla Gminy Wiślica na lata 2016-2025 przyjęty został Uchwałą Rady
Gminy Wiślica.
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 2019 realizowano zadania określone w w/w programie.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica
W roku 2019 realizowano zadania określone w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Wiślica mające na celu ograniczenie zużycia energii o 6,24% w stosunku do roku
bazowego

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 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.
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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 2019 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
Przeciwdziałania Narkomanii

Problemów

Alkoholowych

i

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 2019 r.
W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Podstawowym zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do
ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania.
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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,
Na 2019 r. wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych na
terenie gminy Wiślica planowane były na kwotę 97 000,00 zł
Wydatki za okres od 01-01-2019 do 30-12-2019 r. przedstawiają się następująco:


sfinansowano ulotki informacyjne dla osób i rodzin uzależnionych i zagrożonych
problemem narkomanii na kwotę 984,00 zł
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opłata za badania osób skierowanych na przymusowe leczenie kwotę 1 358,00 zł



dofinansowanie świetlic szkolnych klubów sportowych



na organizację imprez rozrywkowo-okolicznościowych propagujących życie i zabawę
bez uzależnień – Dzień dziecka, Mikołajki i inne wydatkowano 3 325,98zł



dofinansowanie programów profilaktyczno –edukacyjnych, wycieczek i spotkań
plenerowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych na kwotę 0,00zł



wsparcie działalności Koła Wędkarskiego w Wiślicy wydatkowano kwotę 1 322,25 zł



na wynagrodzenie trenów młodzieżowej piłki nożnej wydatkowano kwotę 22 446,80 zł



dokonane zostały opłaty za dowóz drużyn młodzieżowych na turnieje i mecze na
kwotę 0,00 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 5 748,32zł,



na wsparcie działalności świetlic wiejskich, remont adaptacje doposażenie świetlic
wiejskich wydatkowano kwotę 10 059,58 zł,



modernizacja boisk wiejskich 270,00 zł,



na dofinansowanie Klubu ,, Miłek’’ wydatkowano kwotę 20 649,88 zł



na turnieje tenisa wydatkowano kwotę 595,56 zł,



na wynagrodzenie trenera warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży
wydatkowano kwotę 4 500,00 zł,



na posiedzenie komisji, rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe szkolenie
sprzedawców wydatkowano kwotę 21 037,50 zł,



Miejsko - Gminna Komisja zorganizowała 11 posiedzeń,

na kwotę 0,00 zł

Na posiedzenia wezwano łącznie 32 osób w tym 15 obwinianych i 17 świadków. Na
wezwania Komisji zgłosiło się łącznie 20 osób, które zostały przesłuchane w tym
obwinionych 7 natomiast pozostali to świadkowie tj. 13 osób.
Komisja podjęła decyzję i skierowała na przymusowe leczenie 3 osoby, 4 osoby
skierowano do Punktu Konsultacyjnego d.s. uzależnień, umorzono 6 postępowań.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiślica w 2019 roku
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wiślica w 2019 roku przyjęty został Uchwałą Nr VI/43/2019 Rady
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Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 litego 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i
gminy Wiślica w 2019 roku.
W ramach realizacji Programu w 2019 roku wyłapywało bezdomne, wałęsające się psy na
naszym terenie oraz zapewniło opiekę weterynaryjną i utrzymanie dla bezdomnych psów
i kotów. Przekazano do schroniska dla zwierząt jednego psa i wysterylizowano 5 kotek.
Koszt całego przedsięwzięcia: wyłapywania, opieki weterynaryjnej, leczenia, znakowanie,
dokarmiania itp. wynosił 16151, 19 zł. W ubiegłym roku nie wydano decyzji
administracyjnych w sprawie odebrania zwierzęcia dotychczasowemu opiekunowi ze
względu na złe traktowanie.

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. W miesiącu maju 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. Powyższa „Ocena….”
została pozytywnie zaopiniowana przez powołaną w miesiącu styczniu 2020 roku
Gminną Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną. W wyniku dalszych działań w
miesiącu marcu 2020 roku, Rada Miejska w Wiślicy podjęła dwie uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu gminy Wiślica dla części obrębu sołectwa Gorysławice oraz całego obrębu
sołectwa Szczerbaków. Opracowanie planów stało się niezbędne z uwagi na
występujące potrzeby mieszkańców poszczególnych sołectw jak również do realizacji
zadań własnych Gminy.
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
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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 2020 r. poz. 296 z późniejszymi
zmianami).
W roku 2019 Burmistrz Miasta i Gminy wydał 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego:
1. Rewitalizacja
istniejących
terenów
rekreacyjno-turystycznosportowych
usytuowanych nad rzeką Nidą w m. Wiślica,
2. Budowa gazociągu rozdzielczego s/c PE dn63 z przyłączem PEdn25 w
miejscowości Górki,
3. Rozbudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na
funkcję Gminnej Biblioteki Publicznej na działce nr ewid. 971/1 w Wiślicy.
Ponadto wydano 42 decyzje o warunkach zabudowy w tym: 28 decyzji związanych
z budową oraz rozbudową budynków mieszkalnych, 3 decyzje na budowę obiektów
usługowych, 11 decyzji na budowę budynków gospodarczych, zbiorników wodnych,
zmianę sposobu użytkowania.

Infrastruktura drogowa
Zrealizowano zadania:
1. „Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Jurków dz. Nr 1594/1 i
m. Sielec
dz. Nr 112/2, 112/1” w ramach umowy Nr 86/FDS/B/2019 z dnia 18.11.2019 r. ze
środków Funduszu Dróg Samorządowych.
2. „Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza parafialnego w m. Gorysławice dz. Nr
406/2, 411/5, 1118” w ramach umowy Nr 83/FDS/B/2019 z dnia 18.11.2019 r. ze
środków Funduszu Dróg Samorządowych.
3.
„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Górki dz. Nr 439” w ramach umowy Nr
84/FDS/B/2019 z dnia 18.11.2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
4.
„Przebudowa skarp drogi gminnej nr 004382T Koniecmosty – Kolosy w km 0+2350+690 strona lewa na długości 240 mb, strona prawa na długości 320 mb, celem
zabezpieczenia dna wąwozu lessowego” z udziałem środków publicznych w ramach
umowy Nr IR.III.6355.4.8.1.2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych.
5. „Przebudowa drogi gminnej w m. Koniecmosty – dz. Nr 538, 537 od km 0+000 do
km 0+320”
z udziałem środków publicznych w ramach umowy Nr
IR.III.6355.2.25.1.2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych.
6.
„Przebudowa drogi gminnej w m. Wawrowice – dz. Nr 547 od km 0+000 do km
0+190” z udziałem środków publicznych w ramach umowy Nr IR.III.6355.2.25.2.2019 z
dnia 11 grudnia 2019 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
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7.
Interwencyjne roboty drogowe w zakresie bieżącego remontu dróg gminnych i
wewnętrznych, odmulanie i kopanie rowów na
terenie gminy Wiślica, ze środków
budżetu Gminy Wiślica.
8.
Cząstkowy remont dróg grysem i emulsją asfaltową ze środków budżetu Gminy
Wiślica.
9. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wiślica w
okresie styczeń - grudzień 2019 r. ze środków budżetu Gminy Wiślica.
10.
Wyznaczenie punktów granicznych dróg wewnętrznych w miejscowości Chotel
Czerwony, Kuchary, Łatanice, Koniecmosty
Wykonano I etap zadania:
1. „Przebudowa drogi dojazdowej do m. Brzezie dz. Nr 134/1, 134/2” w ramach umowy
Nr 82/FDS/B/2019 z dnia 18.11.2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 396005 T Hołudza- Brzezie-Chotel Czerwony w km
0+00 – 0+980” w ramach umowy Nr 85/FDS/B/2019 z dnia 18.11.2019 r. ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych.
3. „ Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczytniki dz. Nr 743/16” w ramach umowy
Nr 87/FDS/B/2019 z dnia 18.11.2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Infrastruktura techniczna
1. Wykonano remont Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych w ramach projektu
RPSW.07.04.00-26-0062/18 pn: „Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do
sukcesu Gminy Wiślica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”
Osi VII „ Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.
2. Utworzono i wyposażono Klubu „Senior+” dla 45 osób nieaktywnych zawodowo w
wieku 60 + poprzez m.in. przystosowanie pomieszczeń do standardów programu
„SENIOR+” oraz zakup wyposażenia. Zadanie wykonano w ramach dofinansowania na
realizację zadania na 2019 r., zleconego w ramach Programu Wieloletniego „ Senior+” na
lata 2015 – 2020.
3. Wykonano 54 szt. instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Wiślica w
ramach 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.
4. Złożono wniosek o dofinansowanie i wykonano dokumentację projektową w 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 VI.
5. Wykonano remont Sali ślubów USC ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.
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6. Wykonano remont OSP w Wiślicy.
7. Wykonano remont OSP w Kobylnikach.
8. Gmina Wiślica otrzymała Promesę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019
na
dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadania pn. Tysiącletnia Wiślica - śladami
świetności - utworzenie trasy turystycznej "Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy"
planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W 2019 r. trwały prace projektowe,
których przeprowadzenie jest niezbędne do zrealizowania całego projektu.
9. Miejska Biblioteka Publiczna podpisała umowę na
dofinansowanie projektu
„Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiślicy”
w
ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek
2016-2020. Wykonano inwentaryzację istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do
wykonania projektu technicznego rozbudowy, projektu zagospodarowania terenu wokół
budynku.
10. Wykonano roboty dodatkowe przy przebudowie przydomowych oczyszczalni
ścieków w związku z usterkami występującymi w pracy oczyszczalni wykonanych w
ramach operacji p.n „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Wiślica – etap I, II, III, IV i V”.
11.
Złożono wniosek o dofinansowanie na zadanie pn. „Modernizacja sieci
wodociągowej na terenie Gminy Wiślica polegająca na budowie odcinka wodociągu
Skorocice – Łatanice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
12.
W ramach współpracy z Wiślicką Spółką Wodną, której Gmina Wiślica jest
członkiem zakupiono koparko - ładowarkę do odmulania rowów melioracyjnych przy
udziale środków ARiMR w Kielcach.
13. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oświetlenia
ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności”
złożonego w ramach konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 dla Działania 3.4
„Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
14. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Domu Pomocy
Społecznej w Gorysławicach” w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej, jakości usług
społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020.
15. W ramach współpracy z Wiślicką Spółką Wodną, której Gmina Wiślica jest członkiem,
wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych o łącznej długości 37,4 km
finansowanych z dotacji podmiotowej z budżetu państwa na 2019r.
16. Poczyniono starania mające na celu gazyfikację Gminy Wiślica. W ramach
podpisanego listu intencyjnego Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła gazyfikację
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Gminy Wiślica. Wykonywane są przyłącza w miejscowości Górki. Gaz prowadzony jest
od strony Gminy Nowy Korczyn. Polska Spółka Gazownictwa jest również na etapie
opracowania koncepcji dalszej gazyfikacji gm. Wiślica oraz wykonywania analiz
przepustowości istniejących sieci gazowych.
17. Przy współpracy Gminy Wiślica z Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie
złożono wniosek o dofinansowanie na budowę przystani kajakowej w miejscowości
Wiślica wraz z zakupem i dostawą kajaków, kamizelek ratunkowych, wioseł
i przyczep do przewożenia kajaków w ramach Projektu pod nazwą „Świętokrzyska
Wspólna i Aktywna Turystyka” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.3 Przygotowanie
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
18. Gmina Wiślica wraz z gminami Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec oraz
Powiatem Kazimierskim realizują projekt pn.: „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz
ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na
terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego” współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe, działanie 4.5. Ochrona i
wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo. W ramach projektu wykonywana jest
ścieżka rowerowa o długości około 30 km.
19. W dniu 28 lutego 2019 roku podczas konferencji z udziałem przedstawicieli Polskiej
Spółki Gazownictwa i ekspertów programu „Przyłącz się, liczy się każdy oddech” na ręce
Burmistrza- Jarosława Jaworskiego zostało przekazane urządzenie pomiarowe ze stacją
meteo dla Miasta i Gminy Wiślica, dzięki któremu miasto ma możliwość monitorowania
stężenia pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu. Wyniki - aktualizowane w czasie
rzeczywistym – są prezentowane na wyświetlaczu umieszczonym na budynku po byłym
gimnazjum oraz online na stronach Urzędu Miasta. Dzięki temu mieszkańcy mogą na
bieżąco śledzić, jakość powietrza na swoim terenie.
Urządzenie pomiarowe wyposażone jest w stację meteo, która monitoruje temperaturę,
wilgotności powietrza oraz siłę wiatru.

Infrastruktura wodno – kanalizacyjna – stan na rok 2019
1.

2.

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 1611
obiektów.
Ujęcia wody – na terenie Miasta i Gminy Wiślica znajduje się jedno ujęcie wody w
miejscowości Jurków, gm. Wiślica.
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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 2019r. wyniósł 253 000 m3/rok.
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
2019 roku wyniósł 27 500 m sześciennych.
Ogólna sprzedaż wody dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Wiślica wyniosła 152
300m3.
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 668 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 2019r. 37 500 m3 ścieków – wg. wystawionych faktur .

Działania w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej
1.
2.

3.
4.

Wykonano bieżące remonty pomp na pompowniach ścieków w m. Jurków, Wiślica,
Gorysławice.
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
–maj 2019r.
W 2019r. usuwane były na bieżąco awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
W 2019r. wydawane były na bieżąco warunki techniczne i uzgadniano projekty
techniczne przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również wykonywane
były odbiory techniczne nowo wykonanych przyłączy.

Gospodarka odpadami
1.

W roku 2019 r. usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy
Wiślica z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i domków letniskowych
świadczyła firma "Hydrosvat" Zakład Usług Wielobranżowych Lucjan Swatek ul.
Słoneczna 16, 28-131 Solec-Zdrój. Firma została wybrana w trybie zamówienia z
wolnej ręki. Umowa została zawarta na okres roku, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019
r. Wykonawca odbierał odpady zgodnie z ustalonym harmonogramem.
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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 os/m-c w przypadku prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów bez bioodpadów,
 dla nieruchomości zamieszkałych - 12,00 zł os/m-c w przypadku
nieprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
3. Od 01.10.2019 r zgodnie z nową podjętą uchwałą Rady Miasta i Gminy Wiślica
obowiązywały nowe stawki opłat w następujących wysokościach:
 dla nieruchomości zamieszkałych – 8,00 zł os/m-c w przypadku prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów, w tym bioodpadów w kompostowniku
 dla nieruchomości zamieszkałych – 12,00 zł os/m-c w przypadku prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów bez bioodpadów,
 dla nieruchomości zamieszkałych - 17,00 zł os/m-c
w przypadku
nieprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
4. W roku 2019 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) – 535,340
Mg,
 Zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06) – 72,120 Mg,
 Szkło (kod 20 01 02) – 62,900 Mg,
 Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) – 108,020 Mg,
 Zużyte opony (kod 16 01 03) – 18,420 Mg,
5. W roku 2019 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.

Rolnictwo i ochrona środowiska
 ZWIERZĘTA
1. W 2018r. Gmina Wiślica:
 oddała do schroniska 1 psa,
 wysterylizowano 5 kotów bezdomnych-samice,
2. W 2019r. Gmina Wiślica poniosła koszty realizacji całego zadania przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt w kwocie – 16 151, 19 zł .
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3. W 2019 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 2019 roku do tut. Urzędu wpłynęły zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od 89 osób
fizycznych. Dokonano 5 zgłoszeń usunięcia drzew stanowiących wywroty i złomy.
Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica wydał 13 decyzji zezwalających na wycinkę drzew
przez osoby prawne ; wydał 5 decyzji zezwalających na usuniecie drzew dla osób
fizycznych o nieuregulowanym stanie prawnym.
Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica złożył 3 wnioski o usunięcie drzew do Starosty
Buskiego.
W 2019 r zakupiono za kwotę 5 000,00 zł - 107 szt. krzewów, które zostały posadzone na
klombach w Wiślicy.
 SZACOWANIE STRAT
W 2019 roku przeprowadzono szacowanie strat w gospodarstwach, które ucierpiały w
wyniku gradu i powodzi.
Grad wystąpił w dniu 19 maja 2019 r.
Gminna Komisja ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych przeprowadziła w
dniach od 03.06.2019 r. do dnia 11.07.2019 r. 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 19 (szt.) powierzchnia użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 114,83 ha.
Liczba gospodarstw, w których straty nie przekroczyły 30 % średniej rocznej produkcji
rolnej 199 (szt.) powierzchnia użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 1105,96 ha.
Liczba gospodarstw, na których wystąpiły szkody, a protokoły zostały przekazane do
innych gmin 28 (szt), powierzchnia użytków rolnych z protokołów, które przekazano do
innych gmin 94,61 ha.
Powódź wystąpiła w dniu 23 maja 2019 r.
Gminna Komisja ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych przeprowadziła w
dniach od 03.06.2019 r. do dnia 11.07.2019 r. 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.
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Liczba gospodarstw, w których straty przekroczyły 30 % średniej rocznej produkcji
rolnej 435 (szt.) powierzchnia użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 3046,62 ha.
Liczba gospodarstw, w których straty nie przekroczyły 30 % średniej rocznej produkcji
rolnej 207 (szt.) powierzchnia użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 1352,25 ha.
Liczba gospodarstw, na których wystąpiły szkody, a protokoły zostały przekazane do
innych gmin 13 (szt), powierzchnia użytków rolnych z protokołów, które przekazano do
innych gmin 41,85 ha.
Grad wystąpił w dniu 19 sierpnia 2019 r.
Gminna Komisja ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych przeprowadziła w dniu
06.09.2019 r. lustrację w gospodarstwie rolnym na terenie 1 sołectwa tj: Koniecmosty.
Liczba gospodarstw, w których straty przekroczyły 30 % średniej rocznej produkcji
rolnej 1 (szt.) powierzchnia użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 6,99 ha.
 WNIOSKI ARiMR
W 2019 roku pracownicy UMiG Wiślica pomagali rolnikom bezpłatnie przy wypełnianiu
wniosków elektronicznych w aplikacji eWniosekPlus o dopłaty bezpośrednie.
Zrealizowano około 300 wniosków obszarowych.
 DECYZJE ŚRODOWISKOWE
W 2019 roku Inwestorzy złożyli: 1 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.
 DOŻYNKI
W dniu 15.08.2019 roku odbyły się Dożynki Miejsko-Gminne na placu rekreacyjnosportowym Wiślicy.

Informatyzacja gminy
Rozwój technologii komputerowych i informacyjnych skłania gminę do
podejmowania nieustannych działań związanych z informatyzacją. W 2019 roku
szczególny nacisk położono na kwestię rozwoju e-usług, pozwalających mieszkańcom na
elektroniczny dostęp do usług i informacji z wykorzystaniem najnowszych technologii.
Elektroniczne usługi publiczne (e-usługi)
e-Sesja–z powodu zmian wprowadzonych w Ustawie o samorządzie gminnym w 2018
roku uruchomiono system zarządzania pracami Rady Miejskiej. W kadencji 2018-2023
obrady transmituje się na żywo w Internecie, a mieszkańcy mogą prześledzić przebieg
obrad i głosowań na specjalnie przygotowanej stronie stream1.umig.wislica.pl.
Wdrożenie Systemów Teleinformatycznych
Publicznych, składa się z następujących zadań:

dla

poprawnego

działania

E-usług
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 Utworzenie Portali Interesanta (zwanych również PI), które mają na celu
zwiększenie dostępu mieszkańców i przedsiębiorców do cyfrowych e-usług
Publicznych.
 Modernizacja Systemów dziedzinowych, która jest niezbędnym elementem
projektu dla umożliwienia prawidłowego funkcjonowania nowopowstałych eUsług.
 Wdrożenie Systemu e-Woda w tym (wymiana wodomierzy, zdalny odczyt)
 Modernizacja stron www.
 Dostawy i usługi związane z modernizacją infrastruktury IT.

Internet światłowodowy
W dobie gwałtownego wzrostu znaczenia telekomunikacji i coraz szybszego
wzrostu ilości danych przesyłanych w sieci konieczne jest zapewnienie niezawodnego,
szerokopasmowego dostępu do Internetu. W ramach I etapu konkursu do którego
przystąpiła Gmina Wiślica, trwa budowa światłowodów w 11 miejscowości z terenu
gminy tj. Gorysławice, Hołudza, Kobylniki, Koniecmosty, Kuchary, Łatanice, Ostrów,
Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Wawrowice, Wiślica
W ramach kolejnego etapu konkursu z I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu” dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
w kolejnych 9 miejscowościach Gminy Wiślica zostanie wybudowana sieć światłowodowa
t.j.: Brzezie, Chotel Czerwony, Gluzy, Górki, Jurków, Sielec, Skorocice, Szczytniki oraz
Szczerbaków. W związku z powyższym, Gmina Wiślica będzie w niedługim czasie
kompleksowo wyposażona w nowoczesną sieć światłowodową, każdy mieszkaniec będzie
miał możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu.
Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego·
Gmina Wiślica w ramach realizowanego projektu partnerskiego pod nazwą " Szkolne
Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” w ramach zadania „Dostawa
i uruchomienie sprzętu komputerowego” otrzymała super nowoczesne komputery, które
zostały dostarczone i zainstalowane w szkole Podstawowej w Wiślicy (15 sztuk) oraz w
Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych( 12 sztuk). Dodatkowo w ramach projektu
każda ze szkół otrzymała nowoczesnego robota edukacyjnego. Z efektów projektu
korzystają uczniowie z terenu gminy Wiślica poszerzając swoją wiedzę oraz umiejętności
na nowym sprzęcie.

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Gmina Wiślica otrzymała grant z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w
wysokości 64 368 zł na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o dużej
przepustowości na terenach wiejskich gminy Wiślica. We wrześniu trzy samorządy w
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Polsce w tym Gmina Wiślica podpisały w Warszawie umowę na realizację powyższego
zadania.
Projekt zapewnia uruchomienie oraz zapewnienie stabilnego funkcjonowania punktów
dostępowych w technologii Wi-Fi w 15 świetlicach wiejskich na terenie Gminy Wiślica.
Projekt ma na celu wyeliminowanie różnic w możliwości dostępu do Publicznego,
szybkiego Internetu wśród mieszkańców turystów i wszystkich odwiedzających Gminę.

Wifi 4 EU
Gmina Wiślica w ramach złożonego wniosku „Łącząc Ęuropę” w dziedzinie
transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych otrzymała grant w wysokości 15 tys EURO,
dzięki czemu gmina nie ponosząc kosztów uruchomi 10 hot-spotów WiFi dzięki którym w
wybranych lokalizacjach, będzie można korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu.
Inicjatywa WiFi4EU jest programem wsparcia na rzecz zapewnienia dostępu do Internetu
wysokiej, jakości mieszkańcom i gościom w miejscach lokalnego życia publicznego.
Lokalna
łączność
bezprzewodowa,
świadczona
będzie
bezpłatnie
i
na
niedyskryminujących warunkach, przyczyni się do zmniejszania przepaści cyfrowej,
zwłaszcza społecznościach o słabiej rozwiniętych umiejętnościach cyfrowych, w tym na
obszarach wiejskich i oddalonych.

VI.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w 2019r

Rada Miejska w Wiślicy obradując w 2019 r. na 7 sesjach zwyczajnych i 9 sesjach
nadzwyczajnych podjęła łącznie 93 uchwały, które nakładały na Burmistrza Miasta i
Gminy oraz jednostki podległe określone zadania. Wszystkie uchwały zostały przekazane
do Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
bądź do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w celu sprawdzenia ich zgodności z
prawem. Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego opublikowano w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Uchwały dotyczące zawieranych
porozumień, udzielanej pomocy finansowej, przekazywane były również stronom tych
porozumień. Wszystkie uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Wiślica.

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
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pokrywa się administracyjnie z obszarem powiatu buskiego w województwie
świętokrzyskim.
Ponad to Gmina Wiślica w 2019r była 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
W roku bieżącym Gmina Wiślica wystąpiła z powyższych Związków oraz Stowarzyszeń.
Miasto i Gmina Wiślica musi dbać o środki, którymi dysponuje. Udział Miasta i Gminy
Wiślica w projektach realizowanych przez powyższe organizacje oraz stowarzyszenia, jak
również korzyści wynikające z przynależności do nich nie był adekwatny do ponoszonych
składek. Dzięki temu gmina zyskała oszczędności w kwocie około 12 000,00zł.

VIII.

Inne istotne działania Burmistrza w kadencji 2018-2023

1. Otrzymanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% tj.
939 317,70 zł na realizację 6 odcinków dróg asfaltowych o łącznej wartości 1 174 149 zł przebudowa dróg dojazdowych w m. Brzezie, Górki, Hołudza- Brzezie -Chotel Czerwony,
Jurków, Sielec, Szczytniki;
2. Gmina otrzymała promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 352
000,00 zł - przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koniecmosty oraz Wawrowice;
3. Zakup koparko ładowarki o wartości ok. 500.000, 00 zł do odmulania rowów
melioracyjnych przy udziale środków ARiMR w Kielcach.;
4. Prowadzenie prac związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych - zakres robót
obejmuje ponad 37 km rowów, które zostały pogłębione, oczyszczone oraz udrożnionezadanie opiewa na kwotę 256 500,00 zł. Warto przypomnieć, iż jest to pierwsza od
kilkunastu lat kompleksowa konserwacja rowów na terenie całej gminy.;
5. Remont budynku Zespołu-Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy wraz z budową bieżni
oraz remont Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych; Kwota dofinansowania dla
projektu 422 278,94 zł.;
6. Realizacja projektu współpracy w zakresie oznakowania Nidy jako szlaku wodnego. W
ramach projektu zostanie wybudowana przystań kajakowa wraz z zakupem 20 szt.
wyposażonych kajaków oraz dwie przyczepy do transportu-koszt inwestycji to ok.
150 000,00 zł.;
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7. Realizacja projektu „e-pracownie” w ramach którego szkoły na terenie gminy Wiślica
zostały wyposażone w super nowoczesne zestawy komputerowe , które zostały
dostarczone i zainstalowane w szkole podstawowej w Wiślicy (15 szt.) oraz w szkole
podstawowej w Skotnikach Dolnych (12 szt.). Kwota zakupionego sprzętu: 83 350,00 zł
8. Remonty pomieszczeń jednostek OSP oraz pozyskanie 3 samochodów bojowych, łodzi
motorowej oraz sprzętu pozarnicego;
9. Gmina otrzymała zgodę na budowę posterunku Policji- obecnie trwa procedura dot.
ustalenia lokalizacji i opracowania dokumentacji technicznej;
10. Otrzymanie dofinansowania na rozbudowę i modernizację budynku Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wiślicy-kwota dofinansowania w kwocie 1 993 500,00 zł.;
11. Kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
12. Modernizacja 1041 szt. opraw oświetleniowych LED, montaż 5 zestawów
odnawialnych źródeł energii oraz sterowników na terenie gminy. Wartość całego projektu
opiewa na kwotę około 2.6 mln zł.
13. Wprowadzenie inteligentnego rozwiązania w zakresie wymiany ponad 2000 tys.
wodomierzy, które pozwolą na zdalny bezprzewodowy odczyt bez konieczności wizyty
inkasenta w domu- koszt realizacji tego zadania to 1 114 257,00 zł.;
14. Utworzenie wielozadaniowej darmowej aplikacji mobilnej dla mieszkańców, która
pozwoli im śledzić najważniejsze i najnowsze informacje i wydarzenia z gminy;
15. Pozytywne rozpatrzenie wniosku na budowę Domu Pomocy Społecznej w
Gorysławicach na bazie obiektu po SUR. Wartość zadania to kwota około 3,5 mln zł.
16. Otrzymanie 2 grantów każdy w wysokości ok. 65 000,00 zł na zapewnienie dostępu do
szerokopasmowego Internetu o dużej przepustowości dla mieszkańców turystów oraz
odwiedzających Wiślicę;
17. Budowa światłowodów w we wszystkich miejscowościach gminy Wiślica
18. Reaktywacja Wiślickiej Spółki Wodnej;
19. Rozpoczęcie gazyfikacji Gminy Wiślica;
20. Został utworzony Klub Senior+. Miejscem funkcjonowania Klubu jest pierwsze piętro
budynku usługowego po byłym banku spółdzielczym, ul. Władysława Łokietka 2, w
Wiślicy. W ramach zadania dokonano adaptacji pomieszczeń, ich gruntowny remont,
modernizacja i dostosowanie do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz zakup
mebli, sprzętu AGD i RTV. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 197 260,00zł.
21. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Kraków-Wiślica- koszt ścieżki rowerowej na
terenie Gminy Wiślica będzie wynosił 1 047 277,77 zł;
22. Na terenie całej gminy powstało 18 Kół Gospodyń Wiejskich, które zostały wpisane do
rejestru KRKGW. Koła Gospodyń Wiejskich w wyniku wnioskowania do ARiMR o
wsparcie finansowe otrzymały dotacje na łączną kwotę: 119 000 zł .
23. Został utworzony stały zespół ds. pomocy mieszkańcom przy składaniu oraz
opracowaniu wniosków składanych m.in. do ARiMR oraz do WFOŚiGW w Kielcach
w ramach programu Czyste Powietrze. Zostało sporządzonych 21 wniosków
aplikacyjnych w ramach programu Czyste Powietrze.
Zespół ten obsługuje również Koła Gospodyń Wiejskich utworzone na terenie gminy
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Wiślica tj. pomaga przy sporządzaniu wszelkich dokumentów związanych
z prowadzeniem KGW w tym również zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego
dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8.
24. Powołanie Zespołu konsultacyjno - doradczego ds. projektu dziedzictwa: historyczny
Zespół Urbanistyczny Wiślicy pomnikiem historii. Głównymi zadaniami zespołu są
opiniowanie, doradztwo oraz udzielanie rekomendacji dotyczących kierunków działań
Miasta i Gminy Wiślica.
25. Uznanie zabytków Wiślicy za pomnik 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.
26. Nadanie honorowego obywatelstwa Miasta Wiślica Panu prof. dr hab. Piotrowi
Glińskiemu V-ce Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
27. Nadanie honorowego obywatelstwa Miasta Wiślica Posłowi na Sejm RP Panu
Krzysztofowi Lipcowi.
28. Prace przy projekcie pn. "Tysiącletnia Wiślica - śladami świetności - utworzenie trasy
turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy". Wartość całego projektu opiewa
na kwotę około 5,3 mln zł w tym kwota wkładu własnego otrzymanego z promesy
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 80 tys.zł.
29. Powstało aktywne przejście dla pieszych, które jest usytuowane w miejscowości
Wiślica przy ul. Plac Solny. Zastosowanie sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla
pieszych wydłuży czas reakcji kierowcy i poprawi widoczność szczególnie przy
niesprzyjających warunkach atmosferycznych, w nocy, podczas deszczu czy mgły.
30. Dokonano modernizacji przejścia dla pieszych przy ul. Rynek w Wiślicy w zakresie
likwidacji przejścia w okolicach skrzyżowania ul. Rynek z ul. Jasną oraz zamontowano
łańcuchy i słupy zabezpieczające, uniemożliwiające bezpośrednie wejście na jezdnię.
31. Wykonano remonty świetlic w miejscowościach: Kobylniki, Skorocice, Gorysławice
oraz drobne roboty przy świetlicy wiejskiej w Łatanicach.
32. Dokonano remontu przystanku w miejscowości: Chotel Czerwony, Kobylniki, Sielec
oraz Ostrów.
Ponad to zostały wyremontowane wszystkie zdewastowane przystanki przy drodze
wojewódzkiej 776 w miejscowościach: Kobylniki, Chotel Czerwony, Brzezie, Łatanice;
33. Gmina Wiślica podjęła działania związane z nabyciem części działek w
Gorysławicach, na których wybudowana zostanie droga prowadząca do gruntów
będących własnością Gminy, które docelowo będą przeznaczone pod terenami
inwestycyjne i tereny zabudowy mieszkaniowej.
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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 2000 w dniu 5 marca 2020 r.)
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 – 227 w tym kobiet – 17
 honorowi – 29
 wspierający – 19
 Młodzieżowej drużyny Pożarniczej – 30 członków,
 Młodzieżowa Orkiestra Strażacka – 33 muzyków
 liczba strażaków OSP mogących brać bezpośredni udział w działaniach
rytowniczych – 112.
Liczba wyszkolonych strażaków w 2019 r.
- dowódcy – 3
- strażak ratownik – 1
- z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 3
- sternik motorowy – 4
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12 maja 2019 r zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze z udziałem
Młodzieżowej drużyny Pożarniczej.
Łączna ilość wyjazdów do akcji ratowniczych w roku 2019 r. wyniosła 141.
Każdy członek OSP otrzymuje ekwiwalent pieniężny za działania ratownicze w
wysokości 10 zł oraz za szkolenia organizowane przez PSP lub gminę 6 zł.
W 2019 wydatkowano na remonty strażnic:
 MSWiA – 47255 zł
 KSRG – 31799 zł
 Urząd Marszałkowski – 6240, 04 zł
 UMiG Wiślica wydatki inwestycyjne (remonty strażnic) – 25917 zł
W 2019 r. zakupiono osprzęt ppoż. dla jednostek OSP za 75 600 zł
 MSWiA – 40 000 zł
 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – 35 000 zł
 Dotacja celowa z budżetu gminy dla OSP Kuchary 600 zł na dofinansowanie
zakupu pompy pływającej NIAGARA 2.
W 2019 r. pozyskano samochody dla OSP:
 OSP Wiślica Mercedes Benz
 OSP Kobylniki Fiat Ducato
 OSP Kuchary Volkswagen Transporter
 przekazano z OSP Kobylniki dla OSP Szczytniki samochód pożarniczy Ford Transit
dodatkowo pozyskano:
łódź motorową z przyczepką podłodziową dla OSP Wiślica (w użyczeniu z PSP)
ponton motorowy z przyczepką podłodziową dla OSP Kobylniki
Dotacja celowa z budżetu gminy za pobyt na obozie szkoleniowym w Dusznikach-Zdroju
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – 10 445 zł.

VII. Zadania oświatowe Gminy Wiślica w roku 2019
1.Stan organizacji i baza lokalowa.
Na terenie Gminy Wiślica w roku 2019 funkcjonowały dwie szkoły podstawowe – Szkoła
Podstawowa w Wiślicy wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i
Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych, Samorządowe Przedszkole w Wiślicy
wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i jedno Gimnazjum w
Wiślicy, które funkcjonowało do 31.08.2019 r., placówki oświatowe prowadzone przez
Gminę Wiślica funkcjonowały w 4 budynkach.
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Wyżej wymienione placówki oświatowe działały na podstawie zatwierdzonych przez
Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica projektów organizacyjnych opracowanych przez
dyrektorów poszczególnych szkół i zaopiniowanych przez Kuratorium Oświaty.
Liczba dzieci w wyżej wymienionych placówkach oświatowych przedstawia się
następująco:
1) od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.
a) Szkoła Podstawowa w Wiślicy wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Wiślicy – 306 dzieci - oddziałów 18
b) Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych – 52 dzieci – oddziałów 9
c) Samorządowe Przedszkole w Wiślicy wchodzące w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Wiślicy – 94 dzieci – oddziałów 5
d) Gimnazjum w Wiślicy - 56 dzieci - oddziałów 3
2) od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r.
a) Szkoła Podstawowa w Wiślicy wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Wiślicy – 297 dzieci - oddziałów 18
b) Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych – 47 dzieci – oddziałów 9
c) Samorządowe Przedszkole w Wiślicy wchodzące w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Wiślicy – 79 dzieci – oddziałów 5
które zostało wygaszone z dniem 31.08.2019.
W wyniku reformy ustroju szkolnego zapoczątkowanej z dniem 1 września 2017 roku
gimnazjum ulegało stopniowej likwidacji., gimnazjum funkcjonowało do dnia 31 sierpnia
2019 r. Z dniem 01.09.2019 roku Gimnazjum w Wiślicy zostało wykreślone z ewidencji i
zakończyło działalność.
W roku 2019 Rada Gminy Wiślica po uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego
Kuratora Oświaty ustaliła plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Wiślica oraz określiła granice obwodów publicznych szkół podstawowych,
od dnia 1 września 2019 roku, który przedstawia się następująco:
Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiślica, a
także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wiślica, od dnia 1 września 2019 r.

Lp.

1.

Nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa
Skotnikach Dolnych

w

Adres siedziby szkoły,
prowadzenia zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych
Skotniki Dolne 41,
28-160 Wiślica

Granice obwodu szkoły
od dnia
1 września 2019 r.
Skotniki Dolne, Skotniki Górne,
Skorocice
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Lp.

Nazwa szkoły

2.

Szkoła Podstawowa w
Wiślicy wchodząca w skład
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego w Wiślicy

Adres siedziby szkoły,
prowadzenia zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych
Wiślica, ul. Podwale 1,
28-160 Wiślica

Granice obwodu szkoły
od dnia
1 września 2019 r.
Wiślica,
Kobylniki,
Sielec,
Gorysławice,
Koniecmosty,
Kuchary, Ostrów, Wawrowice,
Szczerbaków, Szczytniki, Górki,
Jurków,
Chotel Czerwony,
Brzezie,
Gluzy,
Hołudza,
Łatanice.

Ustalone w uchwale - sieć szkół i obwody tych szkół, nie zmieniają się w stosunku do
obecnie obowiązujących na terenie Gminy Wiślica, wszystkie szkoły podstawowe
prowadzone przez Gminę Wiślica będą szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej, czyli
ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Szkoły podstawowe będą funkcjonowały w
jednym budynku.
Gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu uczniom w obwodzie,
obwody szkół nie pokrywają się.
Natomiast sieć przedszkoli w roku 2019, prowadzonych przez Gminę Wiślica nie uległ
zmianie i przedstawia się następująco:
Sieć prowadzonych przez Gminę Wiślica publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych

Lp.
1.
2.

3.

Nazwa
Samorządowe Przedszkole w Wiślicy wchodzące w skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wiślicy
wchodzący w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Wiślicy
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Skotnikach
Dolnych

Adres siedziby
przedszkola i oddziałów
przedszkolnych w
szkołach podstawowych
Wiślica, ul. Podwale 1,
28-160 Wiślica
Wiślica, ul. Podwale 1,
28-160 Wiślica
Skotniki Dolne 41,
28-160 Wiślica

Sieć szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wiślica w pełni zabezpiecz potrzeby
mieszkańców gminy.
2. Kadra i system doskonalenia zawodowego.
W roku 2019 w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiślica pracowało na dzień:
1 stycznia 2019 r. 87 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 74,98 etatów
1 września 2019 r. 70 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 65,79 etatów
Liczba nauczycieli według stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec 2019 roku
przedstawiał się następująco:
- nauczyciele dyplomowani –52,
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- nauczyciele mianowani –12,
- nauczyciele kontraktowi –4,
- nauczyciele stażyści –2.
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 szkołach jest egzamin.
1) Gimnazjum
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

SKALA
STANINOWA

Wyniki egzaminu w % punktów
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Część humanistyczna z
zakresu historii i wiedzy o
społeczeństwie
Część humanistyczna z
zakresu języka polskiego
Część matematycznoprzyrodnicza z zakresu
matematyki
Część matematycznoprzyrodnicza z zakresu
przedmiotów
przyrodniczych
Egzamin z języka
angielskiego
Egzamin z języka
niemieckiego

Średni
wynik
szkoły w
staninach
krajowych
Wyżej
średni

59,6

58.5-62.4

60,8

60.5-64.4

średni

44,4

42.5-47.4

Wyżej
średni

46,1

45.5-49.4

średni

73,5

67.5-74.4

53,1

50.5-58.4

Wyżej
średni
Wyżej
średni

Wynik egzaminów w Gimnazjum w Wiślicy w skali staninowej kształtował się na
poziomie średnim oraz na poziomie wyżej średni.
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2) Szkoły Podstawowe
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Egzamin ósmoklasisty jest
przeprowadzany w formie pisemnej. Ósmoklasista w roku 2019 przystępował do
egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych - języka polskiego, matematyki, języka
obcego nowożytnego.
Wyniki egzaminu na terenie Gminy Wiślica w Szkole Podstawowej w Wiślicy wchodzącej
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Szkole podstawowej w Skotnikach
Dolnych na tle Gminy, Powiatu, Województwa, Kraju przedstawia się następująco:
a) Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty (w procentach) w Szkole Podstawowej w
Wiślicy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy
L.p.
1.
2.
3.

Przedmiot
Język polski
Matematyka
Język angielski

Szkoła
71
48
56

Gmina
70
47
53

Powiat
66
44
55

Województwo
63
44
57

Kraj
63
45
59

a) Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty (w procentach) w Szkole Podstawowej w
Skotnikach Dolnych.
L.p. Przedmiot
Szkoła
Gmina
Powiat
Województwo Kraj
1.
Język polski
67
70
66
63
63
2.
Matematyka
42
47
44
44
45
3.
Język angielski
38
53
55
57
59

6. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół
W roku 2019 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 2019
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.
2) Łączna liczba dowożonych i odwożonych dzieci do szkół od września do grudnia 2019
roku wynosił 282 osób w tym:
- do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy – 259 osób,
- do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych – 23 osób,
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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
Ponadto zrefundowano jednemu rodzicowi wydatki związane z dowożeniem dziecka
niepełnosprawnego do najbliższej szkoły zapewniającej kształcenie.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty rozdziałem 8a - Pomoc materialna dla uczniów
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: 528 zł.(netto) na
osobę
Pomocą materialną od stycznia do czerwca 2019 roku objętych zostało objęte 47 uczniów
Natomiast od września do grudnia 2019 roku z pomocy materialnej skorzystało 44
uczniów
– kwota przekazanej dotacji w roku 2019 na ten cel to – 31 250,00 zł.
Uczniowie szkół z terenu gminy Wiślica zostali wyposażeni w podręczniki szkolne
i materiały ćwiczeniowe z otrzymanej dotacji celowej udzielonej z budżetu Wojewody
Świętokrzyskiego w roku 2019 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe w wysokości 31 223,86 zł.
Wykonując obowiązki wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Gminy Wiślica, zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe, w
roku 2019 rozpatrzono 3 wnioski 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
23 345,11 zł.

36

VIII. ZAKOŃCZENIE
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica w roku
2019, 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 2019.
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
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