
0 
 

                URZĄD MIASTA I GMINY WIŚLICA 
              ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica 

               tel.41 3690 900 fax.41 3690 901 
               e-mail:urzad@umig.wislica.pl; www.wislica.pl 

 
 
 
 
 
 

RAPORT 
 

O STANIE GMINY 
WIŚLICA 

 
za 2021 rok 

 

 
 
 

 
 

 



1 
 

SPIS TREŚCI 
 
 

Spis treści                                                                                                                   - str. 1 
I. Wstęp           - 

str. 2 
II. Informacje ogólne         - 

str. 2 
- położenie gminy         - str. 2 
- ocena sytuacji demograficznej w Gminie Wiślica za 2021rok    - str. 3 

III. Informacje finansowe           - 
str. 4 

- dochody budżetu gminy          - str. 4 
- informacja finansowa: WYDATKI        - str. 7 
- przychody i rozchody budżetu        - str. 9 

IV. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy      - 
str. 10 

V. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy     - 
str. 12 

VI. Informacja o stanie mienia komunalnego       - 
str. 13 

VII. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii    - str. 14 
- Program Rewitalizacji dla Gminy Wiślica na lata 2016-2025     - str. 14 
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica      - str. 14 
- Program Współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi - str. 14 
- Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii         - str. 15 
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
 bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiślica w 2021 roku   - str. 17 
- Ład przestrzenny        - str. 17 
- Infrastruktura drogowa        - str. 19 
- Infrastruktura techniczna       - str. 20 
- Infrastruktura wodno-kanalizacyjna       - str. 23 
- Działania w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej   - str. 23 

- Gospodarka odpadami        - str. 24 
- Rolnictwo i ochrona środowiska      - str. 25 
- Informatyzacja gminy        - str. 26 

VIII. Realizacja uchwał rady gminy                   - str. 27 
IX.        Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi   - str. 28  
X.        Inne istotne działania Burmistrza w kadencji 2018-2023   - str. 28 
XI.        Bezpieczeostwo publiczne       - str. 36 

- Ochotnicze Straże Pożarne       - str. 36 
- Walka z Covid-19        - str. 37 

XII.       Zadania oświatowe gminy Wiślica w roku 2021     - 
str. 37 

XIII. Zakooczenie          - str. 42 
 



2 
 

  
 

 
 

 
 
 

I. Wstęp 
 

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r  (t.j. Dz U z 2022 poz. 559) 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 
 
Położenie gminy 

Gmina Wiślica położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego ,  na 
Ponidziu, na lewym brzegu Nidy, nieopodal jej ujścia do Wisły, w Nadnidziaoskim Parku 
Krajobrazowym. 

Siedzibą Gminy jest miasto Wiślica, które należy do grupy najstarszych miejscowości w 
Polsce, a jego początki sięgają czasów przed powstaniem paostwa polskiego. 

O prawach miejskich 

Przez miejscowośd przebiega droga wojewódzka nr 776 z Buska-Zdroju do Kazimierzy 
Wielkiej. Miasto położone jest w odległości 65 km od Kielc oraz 70 km od Krakowa. 

Wiślica jest punktem początkowym niebieskiego szlaku turystycznego prowadzącego do 
Pioczowa oraz zielonego szlaku turystycznego prowadzącego do Grochowisk. Przez miasto 
przebiega szlak Małopolska Droga św. Jakuba oraz Via Jagiellonica.  

Gmina Wiślica graniczy z gminą Busko-Zdrój, gminą Nowy Korczyn, gminą Opatowiec oraz  

gminą Złota. 

W skład Gminy Wiślica wchodzi 19 sołectw, których mieszkaocy zajmują się głównie 
rolnictwem, ogrodnictwem, sadownictwem i agroturystyką. Sołectwa to: 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. 
 

Gmina Wiślica utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 r. na mocy uchwały Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Kielcach . Na czele gminy stał Naczelnik Gminy, jako organ wykonawczy 

Gminnej Rady Narodowej, który realizował swoje zadania przy pomocy aparatu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ponidzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nida_(dop%C5%82yw_Wis%C5%82y)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadnidzia%C5%84ski_Park_Krajobrazowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadnidzia%C5%84ski_Park_Krajobrazowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadnidzia%C5%84ski_Park_Krajobrazowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka_nr_776
https://pl.wikipedia.org/wiki/Busko-Zdr%C3%B3j
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierza_Wielka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierza_Wielka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierza_Wielka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niebieski_szlak_turystyczny_Pi%C5%84cz%C3%B3w_-_Wi%C5%9Blica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%84cz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielony_szlak_turystyczny_Grochowiska_%E2%80%93_Wi%C5%9Blica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grochowiska_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolska_Droga_%C5%9Bw._Jakuba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Jagiello%C5%84ski
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administracyjnego, tj. Urzędu Gminy. Obecnie organem wykonawczym gminy Wiślica jest  

Burmistrz Miasta i Gminy, który wykonuje uchwały Rady Miejskiej. 

. 

 

 

 
 

Ocena sytuacji demograficznej w gminie Wiślica za 2021 rok 

Stan ludności na początek 2021 roku wynosił 5468 osób. Jest to spadek ludności w porównaniu 

do lat ubiegłych. Na przełomie 10 lat ubyło nas ponad 460 osób. Dla przykładu stan na początek 

2011 roku - 5930 osób. 

W ciągu 2021 roku było: 

– urodzeo – 35 

– małżeostw- 60 

– zgonów- 87 

– zameldowao- 119 

– wymeldowao- 205 

Jak wynika z danych statystycznych naszej gminy w 2021 roku było ponad 2 razy więcej zgonów 

niż urodzeo. Odnotowaliśmy też więcej wymeldowao niż zameldowao. 
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Na koniec 2021 roku stan ludności spadł i wynosił 5400 osób, 

w tym;  

-kobiet - 2765, 

-mężczyzn- 2635 

Średni wiek w naszej gminie na koniec roku to 43  lata 

III. Informacje finansowe 
 
Budżet Miasta i Gminy Wiślica został uchwalony na 2021 rok 28 stycznia 2021 roku uchwałą        

Nr XXXII/199/21 Rady Miejskiej w Wiślicy.   

 
Na koniec   okresu sprawozdawczego budżet Miasta i Gminy wynosił : 
1/   dochody budżetu gminy                                              31 729 049,78  zł  

a) dochody bieżące                                                                  26 876 725,43 zł  
b) dochody majątkowe                                                               4 852 324,35 zł   

 
2/  wydatki budżetu gminy w wysokości                              35 105 907,67 zł  

a) wydatki bieżące                                                                  26 323 493,47 zł  
b) wydatki majątkowe                                                                8 782 414,20 zł  
 
 niedobór  budżetu w wysokości                                           3 376 857,89 zł  

3/  rozchody budżetu w wysokości                                                  880 428,00 zł  
z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek                                875 528,00 zł, 
udzielone pożyczki               4 900,00 zł  
 
 
 1)   DOCHODY BUDŻETU GMINY  
 

                                                     plan                             wykonanie                  % 
Dochody ogółem                   31 729 049,78                   31 115 870,63          98,07 
a) dochody bieżące                26 876 725,43                  27 335 979,27         101,71 
b) dochody majątkowe           4 852 324,35                    3 779 891,36           77,90 

 
-dochody bieżące               26 876 725,43          27 335 979,27         101,71 
   w tym: 
     - własne                            8 037 326,47                         8 660 688 34        107,76 
     - dotacje                            9 046 767,96                        8 882 659,93          98,19 
     - subwencje                      9 792 631,00                        9 792 631,00         100,00 
 
-dochody własne                8 037 326,47                         8 660 688,34         107,76 
  w tym: 
  -podatki i opłaty lokalne     2 643 448,20                      2 572 445,78             97,31 
  -udziały w PIT i CIT             2 164 514,00                       2 341 996,20       108,20 
  -inne dochody                        3 229 364,27                      3 746 246,36        116,01      
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Podatki i opłaty   za   2021  r (wykonanie) 

L.p Podatki i opłaty 2021 r 

1 Podatek od nieruchomości 1 356 998,31 

2 Podatek rolny 914 016,78 

3 Podatek leśny 12 182,62 

4 Podatek od śr. Transportowych 88 000,87 

5 Podatek od spadków i darowizn 16 459,00 

6 Podatek od czynności cywilnoprawnych 165 043,00 

7 Wpływy  z podatku od. dział. gosp. osób fiz., opłacanego w formie karty 
podatkowej 

130,00 

8 Opłata skarbowa 19 567,20 

9 Opłata targowa 48,00 

 
Zaległości z podatków i opłat za   2021 r. 

L.p Podatki i opłaty 2021  r 

1 Podatek od nieruchomości 192 883,94 

2 Podatek rolny 174 532,70 

3 Podatek leśny 2 389,12 

4 Podatek od śr. transportowych 286 403,66 

5 Podatek od spadków i darowizn 4 942,00 

6 Wpływy  z podatku od. dział. gosp. osób fiz., opłacanego w formie karty 
podatkowej 

1 170,00 

7 Podatek od czynności cywilno-prawnych  420,00 

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

 
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za    2021 r. 

L.p Podatki  2021 r 

1 Podatek od nieruchomości 395 197,71 

2 Podatek rolny 1 404,20 

3 Podatek leśny 0 

4 Podatek od śr. transportowych 76 613,61 

 
               Skutki udzielonych ulg i zwolnieo za   2021 r. 
 

L.p Podatki  2021  r 
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1 Podatek od nieruchomości 405 907,69 

2 Podatek od śr. transportowych 0 

3 Podatek rolny  420,44 

 
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – 
umorzenie zaległości podatkowych za  2021 r. 
 

L.p Podatki  2021  r 

1 Podatek od nieruchomości 3 427,00 

2 Podatek rolny 5 196,00 

3 Podatek leśny 0 

4 Podatek od śr. transportowych 3 867,00 

5 Umorzenie odsetek  od podatku od nieruchomości, rolnego , środków 
transportowych 

179,00 

 
Udziały  w PIT i CIT  za   2021r (wykonanie) 

 

L.p Udziały PIT, CIT 2021  r 

1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 11 461,20 

2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 330 535,00 

 
Subwencje : oświatowa , wyrównawcza , równoważąca za 2021 r ( wykonanie) 
 

L.p Subwencje 2021 r 

1 Oświatowa 3 749 020,00 

2 Wyrównawcza 5 360 379,00 

3  Równoważąca  289 223,00 

4 Środki na uzupełnienie  dochodów gmin   394 009,00 

 
Dotacje  za   2021  r ( wykonanie) 

 

L.p Dotacje 2021 r 

1 Dotacje celowe bieżące 8 882 659,93 

 
                       Inne dochody za 2021 r (wykonanie) 
 

L.p Dochody inne 2021 r 

1 Gospodarka wodna 771 808,25 

2 Gospodarka ściekowa 271 510,43 

3 Gospodarka odpadami  614 984,25 

4 Gospodarka mieszkaniowa 64 983,58 

5 Fundusz alimentacyjny 10 661,71 

6 Pozostałe dochody między innymi  w tym :  

 - wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  na finansowanie lub 1 000 000,00 
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dofinansowanie realizacji zadao związanych z przeciwdziałaniem COVID-
19 – „Rosnąca odpornośd ” 

 -  projekt „Laboratoria  przyszłości  116 400,00 

 - projekt „ Wspieraj Seniora ” 42 411,96 

 - działania promocyjne  na szczepienia przeciwko  CIVID-19   9 728,26 

 - koszty transportu osób do  punktu szczepieo  168,00 

 - rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i    
  opłatach lokalnych  

3 222,00 

 - wpływy z różnych dochodów   840 367,92 

 
Inne dochody za 2021 r (zaległości) 

 

L.p Dochody inne 2021  r 

1 Gospodarka wodna w tym odsetki naliczone 113 259,60 

2 Gospodarka ściekowa w tym odsetki naliczone 35 541,50 

3 Gospodarka odpadami w tym odsetki naliczone  111 966,61 

4 Gospodarka mieszkaniowa  1 529,44 

5 Fundusz alimentacyjny 450 541,60 
Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia, wezwania do zapłaty. 
 
                                                       plan                        wykonanie                 % 
- dochody majątkowe            4 852 324,35   3 779 891,36     77,90  
  w tym: 
    - dotacje                  4 551 104,35   3 577 239,84       78,60                
   - sprzedaż mienia                     301 220,00      202 651,52      67,28      
 
2) Informacja finansowa: WYDATKI 
 
                                                       plan                              wykonanie                 % 

Wydatki ogółem               35 105 907,67             28 801 456,60     82,04 
  
w tym: 
 
a) wydatki bieżące                     26 323 493,47                        24 962 840,13     94,83 
b) wydatki majątkowe                8 782 414,20    3 838 616,47         43,71   
 
   Struktura wydatków wg  podziału na zadania bieżące i majątkowe    
 

LP Rodzaj wydatku  Plan po 
zmianach  

Wykonanie         % Udział w 
wykonanych 
wydatkach 
ogółem w % 

1 Wydatki bieżące  
w tym :  
- wynagrodzenia i 
pochodne  
- udzielone dotacje na 

26 323 493,47 
 
10 496 230,73 
 
     123 850,00 

24 962 840,13 
 
10 314 164,56 
 
     122 512,71 

94,83 
 

98,27 
 

98,92 

86,67 
 

35,81 
 

                0,43 
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zadania bieżące  
- wydatki na obsługę 
długu  
- pozostałe wydatki  

 
     255 250,67 
 
15 448 162,07   

 
 255 225,09 
 
14 270 937,77 

 
99,99 

 
92,38 

 
0,89 

 
              49,55 

2 Wydatki majątkowe  w 
tym: 
- udzielone dotacje na 
zadania majątkowe  

8 782 414,20 
 
 
       90 523,00 

3 838 616,47 
 
 
     90 522,42 

            43,71 
 
 

          100,00 

             13,33 
 
 

              0,32 

 OGÓŁEM  35 105 907,67 28 801 456,60 82,04            82,04 

                                         
 
                        

Wydatki bieżące wykonanie  wg działów  za 2021 rok 
 

Lp Nazwa wydatku 2021 

1 Rolnictwo i łowiectwo oraz działalnośd usługowa 577 836,15 

2 Gospodarka wodna 895 269,76 

3 Drogi ,   301 573,56 

4 Gospodarka mieszkaniowa 41 802,18 

5 Działalnośd usługowa  44 000,00 

6 Administracja publiczna 3 901 624,70 

7 Bezpieczeostwo publiczne 294 588,26 

8 Obsługa długu 255 225,09 

9 Oświata   7 083 515,53 

10 Edukacyjna opieka wychowawcza 636 356,33 

11  KBW, różne rozliczenia,  20 721,00 

12 Ochrona zdrowia 58 004,88 

13 Opieka społeczna 862 474,71 

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne  22 563,87 

15 Rodzina 7 728 826,81 

16 Gospodarka komunalna 1 986 537,64 

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 174 514,04 

18 Kultura fizyczna 77 405,62 

 Razem 24 962 840,13 

 
 

Wydatki majątkowe wykonanie  wg działów za 2021  rok 
 

Lp Nazwa wydatku               2021 

1 Rolnictwo i łowiectwo oraz działalnośd usługowa 444 848,00 

2 Gospodarka wodna 74 537,85 

3 Drogi 1 287 416,65 

4 Turystyka  270 117,81 

5 Administracja publiczna 51 000,00 

6 Bezpieczeostwo publiczne 105 999,99 
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7 Domy pomocy społecznej  215 000,00 

8 Oświata  309 022,50 

9 Informatyzacja  e – wodomierze  466 662,41 

10 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  77 292,27 

11 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 184 930,00 

12 Kultura fizyczna  351 788,99 

 Razem 3 838 616,47 

     3) PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU   
 
PRZYCHODY BUDŻETU 
 
Plan przychodów  budżetu      4 257 285,89 zł         wykonanie     3 596 166,63 zł              
    w tym :  
 kredyty                          700 000,00 zł                                     0 zł 
 
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8  ustawy o finansach 
publicznych              3 404 771,56 zł                                 3 404 771,56 zł  
 wolne środki                                     152 514,33 zł                                       183 355,07 zł    
spłata pożyczek udzielonych          0                                                         8 040,00 zł 
       
ROZCHODY BUDŻETU 
 
Plan rozchodów                            880 428,00 zł          wykonanie  888 468,00  zł   tj. 100,91% planu: 
 spłata kredytów i pożyczek        875 528,00 zł                                 875 528,00 zł  
 udzielone pożyczki                            4 900,00 zł                                  12 940,00 zł,  
 
 
 ZOBOWIĄZANIA  
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne  z tytułu: 
- zaciągniętych kredytów                                                                         12 421 107,40 zł 
- zaciągniętych pożyczek   z  WFOŚiGW                                 59 316,00  zł                                    
- ratalny zakup budynku                                                                             164 500,00 zł  
-  zakupu materiałów, usług, opłat energii oraz dodatkowych wynagrodzeo rocznych   
  wraz z pochodnymi                                                                                1 901 006,39  zł  
 
Zadłużenie na koniec 2021 roku wynosi  12 644 923,40 zł.  co stanowi 40,64 % wykonanych 
dochodów . 
 

Spłata zadłużenia w kolejnych  latach przedstawia się następująco: 
 

Nazwa 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Kredyt i 
pożyczka   

569 812,00 1 240 155,40 1 562 207,00 1 311 648,00 1 569 608,00 1 192 684,00 

Ratalny 
zakup 
budynku od 
Banku   

23 500,00 23 500,00 23 500,00 23 500,00 23 500,00 23 500,00 
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Nazwa 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Kredyt i 
pożyczka  

1 192 712,00 700 000,00 760 000,00 940 000,00 1 000 000,00 441 597,00 

Ratalny 
zakup 
budynku od 
Banku   

23 500,00 

 

     

Rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie   2 314 414,03 zł. 
Zachowana została relacja  wynikająca z art. 242 ust. 2 ufp 
 

 
IV. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej paostwa, mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonad, 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 
zadao 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 zadao własnych w 2021 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał: 
- zasiłki stałe dla 26 osób; kwota wypłat wyniosła 169.035,32 zł,   
- zasiłki okresowe dla  7 rodzin na kwotę  4.123,54 zł; kwota dotacji pokryła w całości wypłatę, 
- zasiłki celowe i celowe specjalne oraz pomoc w naturze na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej dla 31 rodzin na łączną kwotę 15.650,00 zł,  ze środków gminy; 
- zasiłki celowe na zakup żywności z Programu „Posiłek w szkole i w domu ” dla 89 rodzin na 
łączną kwotę  44884,00 zł ; 
- dożywianie w formie posiłków prowadzone było w ramach Programu „ Posiłek w szkole   
posiłek w domu ” we wszystkich szkołach na terenie gminy i w internatach dla młodzieży;  

z formy tej skorzystało 38 dzieci; łączny wydatek wyniósł 6.628,00 zł; 
 

w roku 2021 MGOPS dopłacał do 4 podopiecznych  przebywających w domach pomocy   
 społecznej z terenu Gminy Wiślica; dopłata wyniosła 130.761,24zł, została dokonana ocena 
zasobów pomocy społecznej na terenie gminy zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej za 
rok 2021 . 

 

W roku 2021 MGOPS wykonywał inne działania wynikające z ustawy, a niemające form 
materialnych. Do nich należy między innymi praca socjalna, która prowadzona była w 147 
środowiskach, świadcząc pomoc niematerialną rodzinom lub osobom mającą na celu ich 
usamodzielnienie w sytuacjach trudnych życiowo i zapobiegania ich marginalizacji. 
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Podstawowym narzędziem pracy pracowników socjalnych jest wywiad środowiskowy. 

Pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady na potrzeby ustawy o pomocy społecznej, na 
potrzeby realizacji świadczeo 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 świadczeo 
rodzinnych. 

 

W oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
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 2021 do Zespołu 
Interdyscyplinarnego wpłynęło 10 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 2021 r. 
z upoważnienia świadczenia na podstawie następujących ustaw: 
 z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447). 
 z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

615) 
 z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

 (t.j. Dz. U. z 2021  r. poz. 877). 
 z ustawy z dnia 5 grudnia  2014 r o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744). 
 z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paostwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U. z 

2019 poz 2407  z póź. zm.) 
 

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 2022- 2024 współpracuje z placówkami 
wychowawczymi i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w celu koordynowania zasad opieki 
nad dziedmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej oraz zagrożonych. Pracownicy MGOPS biorą 
udział w ustawowych działaniach z tym związanych. Celem wspierania rodzin MGOPS zatrudniał  
jedną osobę w charakterze asystenta rodziny. Pomocą asystenta rodziny było w 2021 r. objętych 
piętnaście rodzin. 

W 2021  r. na utrzymanie dzieci  w rodzinach zastępczych przeznaczono kwotę 4639,42 zł. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 
roku o świadczeniach rodzinnych prowadził postępowania i wydawał decyzje w sprawie 
świadczeo rodzinnych. 

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: 
- Zasiłki rodzinne – 3444 świadczeo na kwotę 429.191,81zł 
- Z tytułu urodzenia dziecka – 14 świadczenia na kwotę  14.000,00 zł 
- Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 47 świadczenia na 
kwotę 18.479,40zł 
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- Samotne wychowanie dziecka – 85 świadczeo na kwotę 14.636,20zł 
- Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 274 świadczeo na kwotę 29.860,00zł 
- Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 325 świadczeo na kwotę 22.417,91 zł 
- Podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 677 świadczeo na kwotę 44.736,13zł 
- Wychowanie w rodzinie wielodzietnej – 470 świadczeo na kwotę 43.901,74 zł 
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 24 świadczenia na kwotę 24 000,00 zł 

Świadczenia opiekuocze: 
- Zasiłek pielęgnacyjny- 1674 świadczeo na kwotę 361.317,00 zł 
- Świadczenie pielęgnacyjne – 622 świadczeo na kwotę 1.204.546,00 zł 
- Zasiłek dla opiekuna – 32 świadczenia na kwotę 19.380,00 zł 
- Specjalny zasiłek opiekuoczy – 80 świadczeo na kwotę 49.600,00 zł 
- Świadczenie rodzicielskie – 89 świadczeo na kwotę 81.799,00 zł 
 

Z ustawy o karcie dużej rodziny przyjmowano wnioski i wydano 32 kart, z czego 18 kart dla 
rodziców i 14 kart dla dzieci. 

Świadczeniem wychowawczym (500+) w 2021 r. objętych było 823 dzieci. Koszt świadczeo 
wychowawczych wyniósł  4.699.600,00 zł. 

 
 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów MGOPS ustalił uprawnienia i wypłacał świadczenia dla 21 osób uprawnionych. W 
ramach tej ustawy wypłacono 114.632,47 zł. Wyegzekwowano od dłużników 42.740,12 zł 
W strukturze Ośrodka działa Klub „Senior+” został utworzony w celu integracji i aktywizacji 
społecznej oraz zaspokojenia potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w gminie Wiślica w 
ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Działalnośd Klubu  „Senior+”  
finansowana jest ze środków budżetu gminy. W Klubie „Senior + w Wiślicy ” uczestniczy 20 osób 
nieaktywnych  zawodowo, które ukooczyły 60 lat i są mieszkaocami miasta i  gminy Wiślica.  
Klub „Senior+” ma na  celu integrację i aktywizację społeczną oraz zaspokojenia potrzeb 
kulturalnych środowiska osób starszych w gminie Wiślica 

 
Ponadto Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował ze Związkiem 

Stowarzyszeo Kielecki Bank Żywności. Prowadził akcję wydawania żywności dla potrzebujących 
mieszkaoców w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2020. Żywnośd została wydana dla    
640 osób. 
 

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było w 2021 roku 8 osób. 
Pracownicy korzystali ze szkoleo odpowiednio do potrzeb. 

 

V.  Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy  
 

Na terenie gminy Wiślica działa Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej. Swoją siedzibę 

ma przy ul. Kilioskiego 19 w Wiślicy.  

Podstawową działalnością samodzielnego  zakładu jest działalnośd lecznicza polegająca na 

udzielaniu świadczeo zdrowotnych ze środków publicznych. Podstawowa Opieka Zdrowotna jest 

jednym z kilkunastu rodzajów świadczeo zdrowotnych składających się na krajowy system 
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ochrony zdrowia. SZOZ w Wiślicy realizuje świadczenia zdrowotne z rodzaju podstawowej opieki 

zdrowotnej przede wszystkim dla mieszkaoców z terenu miasta i gminy Wiślica.  

Zakres świadczeo zdrowotnych obejmuje świadczenia lekarza POZ, świadczenia 

pielęgniarki POZ, świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania. Dodatkowo w 

zakładzie można skorzystad z fizjoterapii ambulatoryjnej oraz z ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej. 

W ten sposób realizowany jest kompletny zakres świadczeo podstawowej opieki zdrowotnej jaki 

przewidują przepisy prawa. 

 Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy zapewnia dostępnośd do świadczeo 

zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku od godziny 

8.00 do 18.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wizyty domowe wykonywane są w 

godzinach pracy zakładu. 

Opieka całodobowa 

Ambulatoryjną opiekę lekarską (iniekcje i porady lekarskie) w soboty, niedziele, święta oraz w dni 

powszednie (w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego) zapewnia Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67. 

Liczba pacjentów zadeklarowanych do poradni podstawowej opieki zdrowotnej na dzieo 

31.12.2021 r. wynosiła: 

- do lekarzy POZ – 4782 pacjentów, (2020 r. 4664 pacjentów) 

- do pielęgniarek POZ – 4047 pacjentów, (2020 r. 3814 pacjentów) 

Opieką pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania objętych było na dzieo 31.12.2021 r. 

366 uczniów. 

 

VI. 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 dzieo 31 grudnia 2021 r. w 
skład gminnego zasobu nieruchomości wchodziło 600 działek o łącznej pow. 152,1804 ha, 
natomiast 16 działek o łącznej pow. 1,1329 ha  było oddanych w użytkowanie wieczyste. 

 

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w 2021 r. Gmina Wiślica podpisała: 
- 2 umowy sprzedaży na podstawie, których Gmina Wiślica nabyła prawo własności 2 
działek, 
- umowę zamiany, na podstawie której Gmina Wiślica nabyła prawo własności  
1 działki w zamian za sprzedaż prawa własności 1 działki, 
- umowę sprzedaży i umowę darowizny, na podstawie, której Gmina Wiślica nabyła 
prawo własności 1 działki i sprzedała prawo własności 1 działki, 
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- umowę zamiany na podstawie, której Gmina Wiślica nabyła prawo własności  
1 działki i udziały w prawie własności 3 działek oraz sprzedała prawo własności  
2 działek i udział w prawie własności 1 działki, 
- 6 umów sprzedaży na podstawie, których Gmina Wiślica sprzedała prawo własności 6 
działek, 
- umowę darowizny na podstawie, której Gmina Wiślica darowała prawo własności 1 
działki 
- 2 umowy dzierżawy, w których Gmina Wiślica wydzierżawiła 3 działki 
- 3 umowy najmu, w których Gmina Wiślica wynajęła części 3 działek, 
- umowę najmu, w której Gmina Wiślica wzięła w najem 2 działki, 
- umowę najmu, w której Gmina wynajęła od osoby fizycznej częśd ściany budynku na 
umieszczenie tablicy ogłoszeo na cele informacyjno-reklamowej, 
- umowę najmu lokalu użytkowego , w której Gmina Wiślica wynajęła lokal wraz z 
pomieszczeniami przynależnymi, 

- 7 umów użyczenia, w których użyczono części 7 działek. 
  

VII. 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 z dnia 25 listopada 2016 r.  

Podczas opracowania niniejszego „Programu…….” przyjęto zasadę, w której 

rewitalizowanymi obszarami będą sołectwa, na których zjawiska kryzysowe zostaną 

zidentyfikowane lub wskazane przez większośd mieszkaoców podczas konsultacji społecznych. 

 Jako obszar rewitalizacji, nieprzekraczający 20% oraz niezamieszkały przez więcej niż 30 % 

ludności gminy wybrano obszary sołectw Wiślica, Gorysławice, Jurków  i Koniecmosty. 

 Program został zaktualizowany w październiku 2020 roku. W  Programie Rewitalizacji na 

lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica dodano nowy projekt kluczowy nr 14 Termomodernizacja i 

efektywne wykorzystanie energii w trzech obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Wiślica. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica 

W roku 2021 realizowano zadania określone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Wiślica.  

W 2020 r., w związku z nowymi projektami zaktualizowano PGN.  

 

Program Współpracy Gminy Wiślica z Organizacjami Pozarządowymi 

Program Współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego powstał przy udziale organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z art. 5a ust. 1 
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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 XLV/266/2021 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 listopada 2021 r. przyjęto 

wieloletni Program Współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego w zakresie realizacji publicznych 

gminy na lata 2022 – 2026 r.  

Celem głównym współpracy Gminy z organizacjami jest budowanie społeczeostwa 

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 uchwałą Nr XXI/75/2016 Rady 

Gminy Wiślica w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu Współpracy Gminy Wiślica z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku 

publicznego w zakresie realizacji publicznych gminy na lata 2017 – 2021 przeprowadzono w 2021 

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 50 000 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 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) oraz realizuje zadania wynikające z 

Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Wiślica na 2021 r.  

 W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

 Podstawowym zadaniem Komisji jest podejmowanie działao zmierzających do 

ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. 
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 Głównym celem działao 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 działao w zakresie realizacji zadao 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 zezwoleo 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 zezwoleo na sprzedaż lub podawanie 

napojów alkoholowych. 

 Również w ramach działao 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 

działao 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 2021 r. wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy 

Wiślica planowane były na kwotę 167.254,14 zł 

 Wydatki za okres od 01-01-2021 do 30-12-2021 r. przedstawiają się następująco: 

 opłata za badania  osób skierowanych na przymusowe leczenie  kwotę 4302,00 zł  
 na organizację imprez rozrywkowo-okolicznościowych propagujących życie i zabawę bez 

uzależnieo – Dzieo dziecka  i inne wydatkowano  2.800,80zł 
 na dofinansowanie Stowarzyszenia Kół Gospodyo Wiejskich , organizacji pozarządowych oraz 

organizacji nie działających w celu osiągnięcia zysku –zakup materiałów, artykułów 
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spożywczych jak również dowóz /przewóz na próby przygotowawcze wydatkowano  
kwotę 4.299,99 zł  

 na wsparcie działalności świetlic wiejskich, remont adaptacje doposażenie świetlic wiejskich  
wydatkowano kwotę   500,00 zł, 

 na dofinansowanie Klubu ,, Miłek’’ ,udział w Mistrzostwach Polski Juniorów , turnieje 
bilardowe dla dzieci i młodzieży,, o puchar Wójta Gminy Wiślica’’ wydatkowano kwotę  
17392,58 zł  

 na turnieje tenisa wydatkowano  kwotę  715,55zł 
 na posiedzenie komisji, rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe szkolenie 

sprzedawców wydatkowano kwotę 17789,00  zł 
 Miejsko - Gminna Komisja zorganizowała 11 posiedzeo, 

Na posiedzenia wezwano łącznie 25 osób w tym 12 obwinianych i 13 świadków. Na wezwania 
Komisji zgłosiło się łącznie 18 osób, które zostały przesłuchane w tym obwinionych 7 
natomiast pozostali to świadkowie tj. 11 osób. 
 Komisja podjęła decyzję i skierowała na przymusowe leczenie 5 osoby, 3 osoby skierowano 
do Punktu Konsultacyjnego d.s. uzależnieo, umorzono 4 postępowania .  

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wiślica w 2021 roku  

 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Wiślica w 2021 roku przyjęty został Uchwałą Nr XXXIII /207/2021 Rady Miejskiej w 

Wiślicy z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Wiślica w 2021 

roku.  

 W ramach realizacji Programu w 2020 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 5 psów i wysterylizowano 7 kotek. Koszt całego 

przedsięwzięcia: wyłapywania, opieki weterynaryjnej, leczenia, znakowanie, dokarmiania itp. 

wynosił 27 579,19 zł. W ubiegłym roku nie wydano decyzji administracyjnych w sprawie 

odebrania zwierzęcia dotychczasowemu opiekunowi ze względu na złe traktowanie.  

 W 2021 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. 

 

Ład przestrzenny 

 
1. Miasto i Gmina Wiślica posiada studium uwarunkowao 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 uwarunkowao i 
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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 uwarunkowao 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 działao 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 mieszkaoców poszczególnych 

sołectw jak również do realizacji zadao 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 nieruchomośd o nr ewidencyjnym 743/4, 
o powierzchni 1,95 ha. Według ustaleo 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 ważnośd 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 2020 r. poz. 296 z późniejszymi 

zmianami). 

 

Nadmienia się , że w roku 2021 podjęto czynności administracyjne w sprawie opracowania 

dokumentacji dotyczącej możliwości dokonania podziału działek gminnych oraz należących do 

właścicieli prywatnych w miejscowości Gorysławice w celu wydzielenia terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne , usługowe oraz niezbędną infrastrukturę 

techniczną / drogi dojazdowe, kanalizacja, wodociąg, sied energetyczna i telefoniczna – 

internet/.  

 

4. W roku 2021 Burmistrz Miasta i Gminy wydał 15 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego  w tym 13 decyzji dotyczących budowy i utrzymywania urządzeo do 

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej – budowa sieci niskiego napięcia oświetlenia 

drogowego nN 0,4kV wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi 

prawidłowe jej funkcjonowanie w miejscowościach Gluzy, Sielec, Skotniki Dolne , Skotniki 
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Górne, Skorocice, Szczytniki, Chotel Czerwony, Wiślica, Gorysławice, Hołudza, Szczerbaków ,  

wydano 1 decyzję na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz instalacjami 

towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie w miejscowości Górki oraz 1 

decyzję na budowę budynku Posterunku Policji wraz z realizacją urządzeo, obiektów i 

instalacji gwarantujących funkcjonowanie inwestycji zgodnie z przeznaczeniem w m. Wiślica. 

       Ponadto wydano 56 decyzji  o warunkach zabudowy w tym : 26 decyzji związanych z budową 

oraz rozbudową budynków mieszkalnych, 4 decyzje na budowę obiektów usługowych oraz 26 

decyzji na budowę budynków gospodarczych, zbiorników wodnych i zmianę sposobu 

użytkowania. 

 

Infrastruktura drogowa 

W 2021roku zrealizowano następujące zadania: 

1. Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Górki dz. Nr 415, 416, 417, 418, 419, 341, 332, 

352 od km 0+000 do km 1+205, w ramach  dotacji z rezerwy celowej budżetu paostwa będącej 

w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

2. Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Gluzy dz. Nr 717, 854 od km 0+000 do km 

0+743, w ramach  dotacji z rezerwy celowej budżetu paostwa będącej  w dyspozycji Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji.   

3. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łatanice dz. Nr 451/5, 450/4, 454 od km 0+000 do 

km 0+560, w ramach  dotacji z rezerwy celowej budżetu paostwa będącej w dyspozycji 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.   

4. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr. 771 na odcinku Wiślica – Szczerbaków o dł. 3,4 km. W 

ramach inwestycji zostało wykonane m.in. wzmocnienie nawierzchni drogi, przebudowa 

zjazdów, wymiana istniejących przepustów pod zjazdami, jednostronny chodnik, oznakowanie 

oraz budowa kanału technologicznego i zatoki autobusowej. 

5. Remont drogi powiatowej Nr 0089T Radzanów – Kawczyce – Hołudza – Chotel Czerwony od 
km 3+925 do km 5+960 dł. 2035 m w miejscowości Gluzy, w ramach dotacji z rezerwy celowej 
budżetu paostwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymanej przez Powiat Buski.  

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

7. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wiślica w okresie styczeo 

- grudzieo 2021 r. ze środków budżetu Gminy Wiślica. 

8. Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. : Przebudowa drogi gminnej 

nr 396007T w km 0+000 – 0+265 w miejscowości Koniecmosty wraz z odcinkiem drogi 

wewnętrznej dz. Nr 537 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach projektu 

planuje się  wykonanie nowej nawierzchni drogi z asfaltu betonowego wraz z rozjazdem, 

utwardzonych kruszywem kamiennym poboczy, oznakowanie skrzyżowania, ukierunkowanie 

ruchu samochodowego i pieszego. 

9. Gmina Wiślica  otrzymała dofinansowanie   na rozbudowę przejścia dla pieszych na ul. Rynek w 
Wiślicy w ramach dofinansowania zadao mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeostwa 
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ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejśd dla pieszych realizowanych w 2021 r., w 
ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.   

10. Odmulenie rowów przydrożnych wraz z przebudową zjazdów przy drodze gminnej nr 
396002T w miejscowości Szczytniki. 

11. W marcu 2021 roku na rondzie w Wiślicy zamontowane zostało oświetlenie.  
12. Utwardzono teren przy drodze dojazdowej do cmentarza parafialnego w m. Gorysławice.  

 
Infrastruktura techniczna 

1. Wykonano monitoring hali sportowej oraz częściową wymianę pokrycia dachu Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego w Wiślicy 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. W marcu 2021 roku  zakooczyła się budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gmina Wiślica. 

Projektem objętych było 12 miejscowości z terenu gminy.  Zadanie realizowane było na 

podstawie zawartej z „Królewskie Ponidzie” Lokalna Grupa Działania umowy  powierzenia grantu 

na realizację zadao wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społecznośd” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W czerwcu 

2021r., Koło Gospodyo Wiejskich Miasta Wiślica, przy współpracy z Gminą Wiślica złożyła 

wniosek do Królewskiego Ponidzia - Lokalnej Grupy Działania na dofinansowanie budowy 

kolejnych 6 siłowni oraz placu zabaw.  

3. Zrealizowano zadanie  pn.: „Renowacja Figury Męki Paoskiej w Wiślicy” w ramach Programu 

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju. Celem realizacji zadania było odtworzenie 

pierwotnego, kompletnego wyglądu kapliczki pochodzącej z ok. II połowy XVII wieku mieszczącej 

się na terenie Wiślicy, poprzez działania  o charakterze remontowym i konserwatorskim tj. 

przywrócenie strukturze kamienia prawidłowego stanu technicznego, wyeliminowanie przyczyn 

zniszczeo figurki, profilaktyczne zabezpieczenie historycznych i wtórnie użytych materiałów przed 

dalszą destrukcją, uzupełnienie większych ubytków oraz retusze stylistyczno- formalne 

najbardziej zniszczonych elementów i detali rzeźbiarsko- architektonicznych. 

4. W ramach projektu pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy 

Wiślica - etap VI na terenie Gminy Wiślica wybudowane zostały kolejne przydomowe 

oczyszczalnie ścieków typu Delfin. Realizacja projektu pozwoliła na poprawę warunków 

środowiskowych, jak również przyczyniła się do obniżenia kosztów związanych  z gospodarką 

ściekową mieszkaoców z terenu gminy. Dzięki inwestycji zwiększył się również wskaźnik 

skanalizowania gminy. 

5. Gmina Wiślica otrzymała dotację celową z budżetu paostwa na dofinansowanie zadania pn.: 
„Przebudowa kanalizacji deszczowej w Wiślicy. W ramach inwestycji wykonane zostało: 
-.Udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Plac Solny i ul. Władysława Łokietka w 
Wiślicy 
- Przebudowa kanalizacji deszczowej w Wiślicy na ul. Kościelnej. 
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6. Gmina Wiślica otrzymała  Promesę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2021 na dofinansowanie wkładu własnego 
dla zadania  pn. Tysiącletnia Wiślica - śladami świetności - utworzenie trasy turystycznej "Przez 
Pradzieje Chrześcijaoskiej Wiślicy" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
7. Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie na realizację 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. 
 
8. Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych na realizację zadania  pn. : Zabezpieczenie powodziowe gm. Wiślica 

poprzez renaturalizację starorzeczy rzek Nida i Maskalis oraz odbudowę istniejących zbiorników 

wodnych. Głównym założeniem projektu jest  pogłębienie , odmulenie  i udrożnienie starorzeczy 

rzeki oraz zbiorników wodnych, co ureguluje przepływ wód, przywróci dawne funkcje spławne i 

magazynujące wodę w czasie suszy, zmniejszy zagrożenie powodziowe, poprawi warunki 

gruntowo wodne w sąsiedztwie starorzeczy. Pełnid będą one również funkcję rekreacyjną i 

przeciwpożarową. 

 

9. W styczniu 2021r., zakooczyła się budowa ścieżki rowerowej w ramach zadania pn. „ Budowa 
ścieżki  edukacyjno – przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo – rowerowej  o długości 37.9 km” 
w ramach projektu : „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego 
oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i 
Powiatu Buskiego” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi 4 
„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  
 
10. Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie projektu pn.: „ Termomodernizacja i efektywne 
wykorzystanie energii w trzech obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Wiślica” w 
ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Celem  projektu jest poprawa 
efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w 
Gorysławicach (Dom Pomocy Społecznej) i mieście Wiślica (2 budynki administracyjne) oraz 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Wiślica. W ramach projektu 
planowana jest m.in: modernizacja instalacji c.o. docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, modernizacja oświetlenia, montaż instalacji OZE. 
 
11. Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie w wysokości 300 000,00 zł w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: Urządzenie terenów na potrzeby 
Miejskiego Ośrodka Spotu i Rekreacji.  Projekt obejmuje: 1) modernizację stadionu sportowego , 
w tym  podniesienie poziomu płyty boiska , budowę zaplecza socjalnego stadionu, przebudowę 
trybun, zagospodarowanie terenu wokół obiektu, 2) zagospodarowanie terenów przy siedzibie 
przyszłego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji , podniesienie terenu, wykonanie nowego 
ogrodzenia, remont drogi dojazdowej. 
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12. W dniu 26.05.2021 r., podpisana została umowa na realizacje projektu pn.: Tysiącletnia 
Wiślica  - śladami świetności  - utworzenie trasy turystycznej „ Przez Pradzieje Chrześcijaoskiej 
Wiślicy”. Przedmiotem rewitalizacji jest odpowiednie zagospodarowanie istniejących terenów i 
obiektów o charakterze zabytkowym i turystycznym, w tym utworzenie trasy turystycznej,  która 
pozwoli na wyeksponowanie walorów historycznych oraz turystycznych Wiślicy. Tereny 
rekreacyjne nad rzeką Nidą zostaną gruntownie zmodernizowane. Planowane prace obejmą 
m.in.: urządzenie pola biwakowego wraz  z utwardzeniem terenu i stanowiskami dla camperów, 
budowę siłowni plenerowej, ścieżek pieszych, urządzenie kąpieliska, budowę pomostu, budowę 
chodnika, oświetlenia terenu, wymianę wodociągu. Projekt obejmuje również utworzenie 
Gminnego Centrum Kultury z salą konferencyjno-edukacyjną  w budynku dawnego gimnazjum. 
Nowa jednostka będzie miała na celu prowadzenie działao: informacyjno-promocyjnej i 
edukacyjno-szkoleniowej, prowadzenia warsztatów   i seminariów, konferencji, utrwalania 
tożsamości narodowej i kulturowej. Centrum będzie animatorem ożywienia społeczno-
gospodarczego, rozwijania kontaktów krajowych i zagranicznych, a poprzez ofertę nowego 
produktu turystycznego stanie się także generatorem nowych miejsc pracy  i podnoszenia jakości 
warunków życia lokalnej społeczności. 
 
13. Gmina Wiślica otrzymała od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
dofinansowanie zadania pn: „Modernizacja boiska piłkarskiego w Wiślicy wraz z budową zaplecza 
higieniczno – sanitarnego” w ramach programu Sportowa Polska 2021.  Zadanie obejmuje szereg 
prac, m.in.: wykonanie nowej nawierzchni trawiastej, montaż systemu nawadniania, wymianę 
istniejących piłkochwytów, budowę oświetlenia boiska, wymianę bramek, wymianę istniejącego 
ogrodzenia obiektu, wykonanie monitoringu obiektu, utwardzenie kostką brukową  placu 
parkingowego, montaż stojaków na rowery, budowę budynku zaplecza higieniczno – sanitarnego. 
Dzięki modernizacji możliwe będzie organizowanie zawodów o randze gminnej   i powiatowej,  
organizowanie zajęd wychowania fizycznego dla młodzieży szkolnej, prowadzenie treningów i 
zawodów sportowych. 
 
14. Wiślicka Spółka Wodna, której Gmina Wiślica jest członkiem, dzięki dofinansowaniu 
otrzymanemu  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zakupiła  ciągnik rolniczy o 
mocy 116 KM, przyczepę rolniczą o ładowności 8 ton, ramię hydrauliczne o zasięgu 6,2 m i pięd 
głowic: do koszenia traw i krzaków o szerokości roboczej głowicy 1,20 m, do profilowania skarp 
rowów o szerokości roboczej 0,97 m, do frezowania pni drzew o szerokości tarczy roboczej z 
nożami 0,6 m, do wycinki krzaków i gałęzi o szerokości roboczej 1,55 m, do czyszczenia i 
pogłębiania rowów o szerokości tarczy roboczej 0,8 m. Łączna  wartośd zadania  wyniosła netto: 
533 500,00 zł, przy poziomie dofinansowania 80%. Zadanie zostało realizowane w ramach 
operacji typu  „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach 
poddziałania 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 
skutków prawdopodobnych klęsk  żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i 
katastrof”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakupiony 
sprzęt pozwoli na kompleksowe utrzymanie urządzeo wodnych służące zabezpieczeniu 
gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem 
spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. 

15. W ramach współpracy z Wiślicką Spółką Wodną, w 2021r. wykonano konserwację urządzeo 
melioracyjnych o łącznej długości 20,33 km  finansowanych z dotacji podmiotowej z budżetu 
paostwa na łączną kwotę 170 204,26zł. 
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16. Na podstawie zawartego porozumienia  w dniu 10 lipca 2019r. i aneksu nr 1/2021 z dnia 26 
maja 2021r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 
został utworzony Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Wiślicy, ul. Plac Solny 32, gm. 
Wiślica, w którym prowadzona jest  obsługa mieszkaoców gminy Wiślica w pełnym zakresie 
Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Mieszkaocy są informowani o wytycznych Programu 
oraz jest udzielana pomoc przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie i rozliczenie pełnego 
zakresu rzeczowo-finansowego, dotyczącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Infrastruktura wodno – kanalizacyjna – stan na rok 2021 
 

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

sieci wodociągowej i 93,7 km sieci wodociągowej rozdzielczej zasilanej z ujęd wody 

zlokalizowanych w m. Jurków i Zrecze do których podłączone jest 1635 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 140 i 110 m3 na godzinę . 

 Pobór wody na ujęciu Jurków  w 2021 r. wyniósł 275 100 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 2021 roku wyniósł 33 900 

m sześciennych. 

Ogólna sprzedaż wody dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Wiślica wyniosła 171 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 . 

Sied kanalizacyjna – na terenie Miasta i Gminy Wiślica znajduje się 53,2 km sieci kanalizacyjnej do 

której podłączone jest 672 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 sied kanalizacyjną 

zostało odebrane w 2021 r. 45 100 m3 ścieków – wg. wystawionych faktur  . 

   

  Działania w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 
 

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

Gorysławice. Zakupiono 10 sztuk pomp do przepompowni ścieków za kwotę 55 000, zł. 

2. Przeprowadzono remont części pomieszczeo hydroforni wody na  ujęciu Jurków. Remont 

obejmował wykonanie prac malarskich ścian i sufitów, oraz malowanie armatury 

wodociągowej. Prace zostały wykonane w miesiącach marzec –maj 2021 r. 

3. W 2021 r. usuwane były na bieżąco awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
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4. W 2021 r. wydawane były na bieżąco warunki techniczne i uzgadniano projekty 

techniczne przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również wykonywane były 

odbiory techniczne nowo wykonanych przyłączy.        

5. Został wykonany remont generalny sitopiaskownika wraz z automatyką na oczyszczalni 

ścieków w Jurkowie w celu poprawy jakości odprowadzanych ścieków. 

6. Gmina Wiślica zrealizowała zamówienia poprzez dostarczenie licencji, sprzętu oraz 

wdrożenie i modernizację systemów niezbędnych do uruchomienia portalu interesanta, a 

ponadto dostawę 2 010 zestawów do zdalnego odczytu celem wdrożenia systemu e-woda 

współfinansowanego środkami Unii europejskiej w ramach programu „Podniesienie 

jakości obsługi mieszkaoców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązao wpływających 

na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, 

Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”. 

 

Gospodarka odpadami  
 

1. W roku 2021 r. usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiślica 

z nieruchomości zamieszkałych świadczyła firma "Hydrosvat" Zakład Usług 

Wielobranżowych Lucjan Swatek ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec-Zdrój. Firma została 

wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na okres roku, tj. 

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 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 Miasta i Gminy Wiślica w następujących wysokościach:  

 dla nieruchomości zamieszkałych - 12,00 zł od osoby na miesiąc  w przypadku 

prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w tym bioodpadów w kompostowniku 

 dla nieruchomości zamieszkałych - 16,00 zł od osoby na miesiąc  w przypadku 

prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów bez bioodpadów, 

 dla nieruchomości zamieszkałych–32,00 zł od osoby na miesiąc  jeżeli właściciel nie 

wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. 

3. W roku 2021 wytworzono na terenie Miasta i Gminy Wiślica następujące ilości odpadów 

komunalnych przekazanych do zagospodarowania w Regionalnej Instalacji do 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie: 

 

 zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06) – 78,8650 Mg, 

 zużyte opony (kod 16 01 03) – 27,5600 Mg, 

 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (kod 16 02 14)- 

11,7600 Mg, 

 szkło (kod 20 01 02) – 82,5800 Mg, 

 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 

01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) ( kod 20 01 35)- 4,1000 Mg, 

 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 

01 23 i 20 01 35 ( kod 20 01 36)- 1,1200 Mg, 



25 
 

 inne odpady nieulegające biodegradacji ( kod 20 02 03)-29,9200 Mg, 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) – 684,4900 Mg, 

 odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) – 97,7000 Mg, 

4. W roku 2021 na bieżąco prowadzono postępowania w sprawie naliczania opłat za 

odpady komunalne dla mieszkaoców Miasta i Gminy Wiślica, przyjmowano deklaracje o 

wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych, oraz prowadzono interwencje w 

terenie w w/w sprawach.  

5. W 2021r. z terenu gminy Wiślica usunięto 0 Mg odpadów zawierających azbest 

zalegających na posesjach, które zostały odebrane i zutylizowane na składowisku 

odpadów niebezpiecznych. 

 

Rolnictwo i ochrona środowiska 

 DRZEWA 

W 2021 roku do tut. Urzędu wpłynęły zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od  96 osób 

fizycznych.  

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica wydał   7 decyzji zezwalających na wycinkę drzew  przez osoby 

prawne oraz 2 decyzje zezwalające na wycinkę drzew  przez osoby  fizyczne; wydał  6 decyzji  

zezwalających na usunięcie drzew dla osób fizycznych o nieuregulowanym stanie prawnym. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica złożył  2 wnioski o usunięcie drzew do Starosty Buskiego. 

 

 SZACOWANIE STRAT 

W 2021 roku przeprowadzono szacowanie strat w gospodarstwach, które ucierpiały w wyniku 

powodzi w dniach: 5-8 sierpnia 2021 r. 

Gminna Komisja ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych przeprowadziła w dniach 
od  23.08.2021r.  do 08.10.2021r.  lustrację  w gospodarstwach rolnych na terenie  20 sołectw tj 
Gluzy, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Kuchary, Gorysławice, Kobylniki, Sielec, Szczytniki, Górki, 
Szczerbaków, Hołudza, Chotel Czerwony, Jurków, Koniecmosty, Wawrowice, Ostrów, Brzezie, 
Skorocice, Łatanice, Wiślica. 

Liczba gospodarstw, w których straty przekroczyły 30 % średniej rocznej produkcji rolnej 
247 (szt.) o powierzchni użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 1736 (ha), w tym liczba 
gospodarstw z których protokoły zostały przekazane do innych gmin 0 (szt), o powierzchni 
użytków rolnych,  na których wystąpiły szkody 0 (ha). 

Liczba gospodarstw, w których straty nie przekroczyły 30 % średniej rocznej produkcji 
rolnej  273 (szt.) o powierzchni użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 1814 (ha), w tym 
liczba gospodarstw z których protokoły zostały przekazane do innych gmin 2 (szt), o powierzchni 
użytków rolnych,  na których wystąpiły szkody 6  (ha). 

Łączna liczba gospodarstw, na których wystąpiły szkody 520 (szt). 

Łączna powierzchnia użytków rolnych na której wystąpiły szkody 3550  (ha). 

Straty w środkach trwałych: 1 budynek gospodarczy – wartośd 1 597 zł. 

 SZACOWANIE STRAT W BUDYNKACH MIESZKALNYCH  
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W 2021 roku przeprowadzono szacowanie strat w gospodarstwach, które ucierpiały w wyniku 
powodzi w dniach: 5-8 sierpnia 2021 r. oraz  31.08.2021 roku – 02.09.2021 roku. 

Komisja Gminna dokonała szacowania szkód w 57 budynkach zgłoszonych przez mieszkaoców. 
Straty wynikając z powodzi stwierdzono w 22 budynkach mieszkalnych. Łączna wartośd strat 
wyniosła 82 544 zł 

 

 WNIOSKI ARiMR 

W 2021 roku pracownicy UMiG Wiślica bezpłatnie pomagali rolnikom przy wypełnianiu 

wniosków elektronicznych w aplikacji eWniosekPlus o dopłaty bezpośrednie. Zrealizowano około 

350 wniosków obszarowych. Ponadto prowadzona była pełna obsługa KGW z terenu gminy 

Wiślica oraz udzielana była pomoc przy sporządzaniu wniosków w ramach programu Czyste 

Powietrze oraz Moja Woda. 

 

 DECYZJE ŚRODOWISKOWE 

W 2021 roku Inwestorzy złożyli:  6 wnioski o wydanie decyzji środowiskowej.  

 

 

Informatyzacja gminy 

 

Rozwój technologii komputerowych i informacyjnych skłania gminę do podejmowania 

nieustannych działao związanych z informatyzacją. W 2021 roku kontynuowano projekty z 

wykorzystaniem e-usług, pozwalających mieszkaocom 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 mieszkaocy mogą prześledzid przebieg obrad i głosowao 

na specjalnie przygotowanej stronie stream1.umig.wislica.pl. 

 

Wdrożenie Systemów Teleinformatycznych dla poprawnego działania E-usług Publicznych, 

składa się z następujących zadao:  

 Utworzenie Portali Interesanta (zwanych również PI), które mają na celu zwiększenie 

dostępu mieszkaoców i przedsiębiorców do cyfrowych e-usług Publicznych.  

 Modernizacja Systemów dziedzinowych, która jest niezbędnym elementem projektu dla 

umożliwienia prawidłowego funkcjonowania nowopowstałych e-Usług.  

 Wdrożenie Systemu e-Woda w tym (wymiana wodomierzy, zdalny odczyt) 

 Dostawy i usługi związane z modernizacją infrastruktury IT.  

 

Internet światłowodowy 
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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, została 

wybudowana sied światłowodowa  w 11 miejscowości z terenu gminy tj. Gorysławice, Hołudza, 

Kobylniki, Koniecmosty, Kuchary, Łatanice, Ostrów, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Wawrowice, 

oraz 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 sied 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 sied światłowodową, każdy mieszkaniec będzie miał możliwośd dostępu do 

szerokopasmowego Internetu.  

 

 

Dostęp do darmowego Internetu na terenie gminy Wiślica 

Gmina Wiślica zrealizowała w 2021r. bon o wartości 15 000 Euro i wybudowała infrastrukturę 

do darmowego korzystania z Internetu w ramach projektu WiFi4EU. Przedmiotowe rozwiązanie 

ma na celu zapewnienie dostępu, zarówno mieszkaocom jak i odwiedzającym gminę, dostępu do 

wysokiej jakości Internetu poprzez bezpłatne WiFi zainstalowane w miejscach publicznych.  

Dziesięd punktów dostępowych zostało umiejscowionych  m.in. na Rynku w Wiślicy, na Placu 

Solnym, na Placu Króla Kazimierza Wielkiego, na terenach rekreacyjnych nad rzeką Nidą oraz w 

miejscowościach(Koniecmosty i Jurków), gdzie pozwalała na to infrastruktura. 

 

Profil zaufany 

Większośd z nas w dzisiejszych czasach chce załatwiad sprawy urzędowe online. Dzięki 
platformie e-PUAP można korzystad z usług administracji publicznej z dowolnego miejsca i o 
dowolnej godzinie – bez wychodzenia z domu. Niezbędny jest tylko komputer z dostępem do 
Internetu oraz Profil Zaufany, który możemy potwierdzid w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiślicy.  

Punkt potwierdzający profile został utworzony z myślą o mieszkaocach naszej gminy, ale 
potwierdzane są przez nas również profile mieszkaoców z ościennych gmin. Po wysłaniu wniosku 
o profil zaufany  mamy 14 dni na wizytę w wybranym punkcie w celu potwierdzenia tożsamości.  

Punkt potwierdzający profile zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy Wiślica przy ul.  
Okopowej 8, w pokoju nr 13 (I piętro) i czynny jest w godzinach pracy urzędu tj. od 7-15.   
Warto przypomnied, że potwierdzanie takiego profilu jest bezpłatne a Profil Zaufany zastępuje 
odręczny podpis. Jest on przypisany do konkretnej osoby, a przesłanie dokumentu podpisanego 
Profilem Zaufanym jest równoznaczne z osobistym złożeniem dokumentu podpisanego 
odręcznie.  
 



28 
 

VIII. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w 2021r 
 

Rada Miejska w Wiślicy obradując w 2021 r. na 3 sesjach zwyczajnych i 15 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 porozumieo, udzielanej pomocy finansowej, 

przekazywane były również stronom tych porozumieo. Wszystkie uchwały są dostępne w 

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiślica. 

 

IX. 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.   

W 2020 r. Gmina Wiślica wspólnie z innymi samorządami  przystąpiła do porozumienia Obszar 

Strategicznej Interwencji „Ponidzie”(OSI Ponidzie).Celem nadrzędnym OSI Ponidzie będzie 

wypromowanie terenów położonych nad rzeką Nidą oraz wsparcie  mieszkaoców poprzez cztery 

nadrzędne priorytety: 

 Zielona Energia dla Ponidzia –  odnawialne źródła energii zmierzające do ograniczenia 
CO2 dla budynków użyteczności publicznej, dla przedsiębiorców  i odbiorców 
indywidualnych. 

 Trasa Turystyczna Nida – budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Nidy, szlaku drezynowego, 
przystani kajakowych, pól kempingowych, miejsc dla kamperów, infrastruktura 
okołoturystyczna (w tym baza noclegowa i gastronomiczna), zachowanie i renowacja 
zabytków, oznakowanie turystyczne, budowanie wspólnych ofert turystycznych z 
uwzględnieniem spływów kajakowych czy Ciuchci Ponidzie, itp a wszystko to w celu 
szerokiej promocji zabytków i atrakcji turystycznych Ponidzia. 

 Ponidziaoska giełda rolno – spożywcza –stworzenie dla rolników możliwości zbytu 
towarów. 

 Ponidziaoska strefa aktywności gospodarczej – szeroko rozumiana pomoc dla 
przedsiębiorców,  przyciąganie inwestorów z zewnątrz, stwarzanie im warunków rozwoju, 
budowa infrastruktury technicznej włącznie z budową hal i magazynów pod wynajem. 
Gmina Wiślica w 2021 roku była również członkiem Stowarzyszenia Samorządów 

posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe. 
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X. Inne istotne działania Burmistrza w kadencji 2018-2023 
 

 Dokonano przebudowy 6 odcinków dróg asfaltowych o łącznej wartości 1 174 149 zł. w m. 

Gorysławice, Brzezie, Górki, Hołudza- Brzezie -Chotel Czerwony, Jurków, Sielec ,Szczytniki; 

 Została przebudowana ulica Podgrodzie wraz z parkingiem wokół ośrodka zdrowia; 

 Został wykonany parking przy Cmentarzu Parafialnym w Gorysławicach wraz z drogą 

dojazdową; 

 Zostały przebudowane drogi gminne asfaltowe w miejscowości Koniecmosty oraz 

Wawrowice. Koszt inwestycji 352 000,00 zł; 

 Wspólnie z powiatem buskim zrealizowana została modernizacja dróg w miejscowościach 

Jurków, Łatanice; 

 Wykonany został remont drogi powiatowej w m. Hołudza- Gluzy- Chotel Czerwony 

 Przebudowano drogi gminne w miejscowości Górki, Gluzy oraz drogę wewnętrzną w m. 
Łatanice. Wartośd wykonanych robót wynosi 1 009 000,00 zł,  

 Przebudowana została droga  gminna w miejscowości Koniecmosty wraz z odcinkiem 

drogi wewnętrznej. Całkowity koszt inwestycji 235 248,23zł.; 

 Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi gminnej wraz z odcinkiem drogi 

wewnętrznej w Koniecmostach na kwotę 215 000,00zł.; 

 Przebudowane zostało skrzyżowanie w Skotnikach Dolnych oraz odmulono, pogłębiono i 

oczyszczono ciek wodny; 

 W Wiślicy zostało wykonane rondo na skrzyżowaniu ulic Batalionów Chłopskich z ulicą 

Długosza na kwotę 285 360,00zł. (gmina Wiślica sfinansowała oświetlenie ronda); 

 Dzięki staraniom samorządu w 2021 roku została zmodernizowana droga wojewódzka na 

odcinku Wiślica - Szczerbaków o dł. 3.4 km. W ramach inwestycji wykonano: wzmocnienie 

nawierzchni drogi, przebudowano zjazdy, wymieniono istniejące przepusty pod zjazdami, 

wykonano jednostronny chodnik, oznakowanie oraz budowę kanału technologicznego i 

zatoki autobusowej. Koszt zadania to kwota ponad 5,5 mln zł; 

 Zakup przez Wiślicką Spółkę Wodną koparko ładowarki o wartości ok. 500 000,00zł. do 

odmulania rowów melioracyjnych  oraz ciągnika rolniczego wraz przyczepą, kosiarką 

wysięgnikową i głowicą koszącą za kwotę około 530.000,00 zł przy udziale środków 

ARiMR w Kielcach; 
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 W ubiegłym roku Wiślicka Spółka Wodna zakupiła ciągnik, przyczepę 8 tonową, ramię 

hydrauliczne oraz 5 głowic. Wniosek o przyznanie pomocy opiewał  na łączną  kwotę  

534 052,47 zł.  

 W br. Spółka Wodna złożyła również wniosek do Wojewody o środki na dalsze prace 

związane z utrzymaniem i konserwacją rowów melioracyjnych; 

 Prowadzenie prac związanych z konserwacją urządzeo melioracyjnych - zakres robót 

obejmuje ponad 66 km rowów, które zostały pogłębione, oczyszczone oraz udrożnione- 

zadanie opiewa na kwotę 462 796,00 zł. Warto przypomnied, iż jest to pierwsza od 

kilkunastu lat kompleksowa konserwacja rowów na terenie całej gminy; 

 W 2021roku wykonano konserwację urządzeo melioracyjnych o łącznej długości 20,33km. 

Koszt inwestycji to  ponad 170 000,00 zł 

 Dokonano odmulenia rowów przydrożnych wraz z przebudową zjazdów w miejscowości 

Szczytniki a także wykonano odwodnienia poprzez wykonanie kanału odwodnieniowego; 

 Podczas tegorocznej zimy  odśnieżano i posypywano drogi gminne i ulice przy pomocy 

zakupionego sprzętu przez Wiślicką Spółkę Wodną; 

 Modernizacja  Zespołu - Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy w tym rozbudowa istniejącej 

sieci komputerowej wykonanie monitoringu hali sportowej oraz remont Szkoły 

Podstawowej w Skotnikach Dolnych wraz z salą gimnastyczną.  Kwota dofinansowania dla 

projektu to około 500 000,00 zł; 

 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.; 

 Do dwóch placówek oświatowych na terenie Gminy Wiślica w ramach projektu „Zdalna 

Szkoła”, Burmistrz przekazał 78 przenośnych zestawów komputerowych. Projekt opiewał 

na kwotę 105 000,00zł i był  w 100% finansowany ze środków EFRR; 

 Gmina Wiślica dla  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pozyskała środki w kwocie 84 600,00 

na budowę laboratoriów przyszłości w świetlicy szkolnej. Uczniowie już od kilku miesięcy 

korzystają podczas zajęd pozalekcyjnych z zakupionego sprzętu; 

 Został złożony wniosek na nowoczesne wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w 

Wiślicy na kwotę około 100 000,00zł.; 
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 Z inicjatywy oddolnej poprzedzonej petycją mieszkanek naszej gminy w formule 

partnerstwa publiczno - prywatnego powstał żłobek w Wiślicy, w którym jest miejsce dla 

16 maluchów. Częśd kosztów utrzymania pokrywa gmina( wyżywienie+ lokum); 

 Realizacja projektu współpracy w zakresie oznakowania Nidy jako szlaku wodnego. W 

ramach projektu została wybudowana przystao kajakowa wraz z zakupem 20 szt. 

wyposażonych kajaków oraz dwie przyczepy do transportu-koszt inwestycji to ok. 

150 000,00 zł; 

 Gmina zakupiła budynki po dawnym ośrodku wypoczynkowym nad rzeką Nidą za kwotę 

120 000,00zł, w których zostanie utworzony Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zostały 

pozyskane już środki na termomodernizację tych obiektów; 

 Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie w wysokości 300 000,00 zł na urządzenie 
terenów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Spotu i Rekreacji;  
 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie  od MKDiS na modernizację boiska piłkarskiego wraz z 
budową zaplecza higieniczno- sanitarnego. Koszt inwestycji 1 200 000,00zł. Prace 
rozpoczną się jesienią bieżącego roku; 
 

 Wykonane zostały remonty pomieszczeo jednostek OSP oraz pozyskano 6 samochodów 

bojowych, lodź motorową z przyczepką podłodziową, ponton motorowy z przyczepką 

oraz sprzętu pożarniczego; 

 Gmina pozyskała również 5 samochodów: 
- Ford Transit do przewozu dzieci niepełnosprawnych,  
- Opel Combo i Ford Transit dla Zakładu gospodarki Komunalnej; 
- Kia ceed dla MGOPS 
- mini van marki Peugeot dla UMiG; 
 

 Gmina Wiślica uzyskała zgodę na budowę posterunku Policji. W bieżącym roku zostanie 

ogłoszony przetarg na budowę, natomiast realizacja nastąpi w pierwszej połowie 

przyszłego roku. 

 W ramach VI etapu Budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków 2021r roku zostało  

wykonanych 20  instalacji. W roku bieżącym powstanie kolejnych 17sztuk.  

 Trwa I etap  modernizacji oświetlenia ulicznego. W ramach projektu następuje wymiana 

1041 szt. opraw oświetleniowych LED, montaż 5 zestawów odnawialnych 

źródeł energii oraz sterowników na terenie gminy. Jesienią br. planujemy przystąpid do II 

etapu, w którym zostaną dobudowane brakujące odcinki oświetlenia. Wartośd całego 

projektu opiewa na kwotę około 2.6 mln zł. 

 Zostało wymienionych ponad 2000 tys. wodomierzy, które pozwalają na zdalny 

bezprzewodowy odczyt bez konieczności wizyty inkasenta w domu. W ramach 
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przedmiotowego projektu zostało zakupionych 10 sztuk zestawów komputerowych - 

koszt realizacji tego zadania to 1 114 257,00 zł.; 

 Trwają prace związane z budową Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach. Kwota 

dofinansowania to ponad 2 000 000,00zł. Ponad to Gmina otrzymała również środki w 

kwocie 865 520,00zł  na termomodernizację obiektu oraz budynków nad Nidą; 

 Dokonano remontu garaży po dawnej Spółdzielni Usług Rolniczych w Gorysławicach. 

Obiekt jest zlokalizowany w sąsiedztwie budowanego DPS-u; 

 Trwają prace inwestycyjne  związane z rozbudową  siedziby głównej Miejskiej Biblioteki 

Publicznej przy ul. Władysława Łokietka w Wiślicy. Budynek zostanie wyposażony w 

windę, zostaną zmodernizowane pomieszczenia oraz urządzony teren wokół obiektu; 

 Trwa budowa światłowodów w kolejnych miejscowościach gminy Wiślica; 

 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 pomieszczeo, przeprowadzony został 

gruntowny remont,  modernizacja i dostosowanie  do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne oraz zakupione zostały meble, sprzęt AGD i RTV. Całkowita wartośd 

zadania wyniosła 197 260,00zł. 

 Powstała ścieżka rowerowa o łącznej długości 37,9 km, na trasie Kraków-Wiślica- koszt 

ścieżki rowerowej na terenie Gminy Wiślica to 1 047 277,77 zł z czego dofinansowanie 

wyniosło 890 16,10zł.; 

 Zostało podpisane porozumienie w sprawie budowy ścieżki rowerowej Wiślica –Pioczów; 

 Gmina Wiślica przystąpiła do Buskiego Klastra Energii; 
 

 Na terenie całej gminy powstało 18 Kół Gospodyo Wiejskich, które zostały wpisane do 

rejestru KRKGW; 

 

 Został utworzony stały zespół ds. pomocy mieszkaocom gminy Wiślica przy składaniu oraz 

opracowaniu wniosków składanych m.in. do ARiMR oraz do WFOŚiGW w Kielcach w 

ramach programu  „Czyste Powietrze” oraz „Moja Woda”.  Z pomocy Zespołu korzysta 

kilkaset gospodarstw terenu  naszej gminy. 

Zespół ten obsługuje również Koła Gospodyo Wiejskich utworzone na terenie gminy 

Wiślica tj. pomaga przy sporządzaniu wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem 

KGW w tym również zeznao podatkowych o wysokości osiągniętego  dochodu przez 

podatnika podatku dochodowego od osób  prawnych CIT-8; 
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 Został powołany Zespół konsultacyjno - doradczy ds. projektu dziedzictwa: historyczny 

Zespół Urbanistyczny Wiślicy pomnikiem historii. Głównymi zadaniami zespołu są 

opiniowanie, doradztwo oraz udzielanie rekomendacji dotyczących kierunków działao 

Miasta i Gminy Wiślica.; 

 Wiślickie zabytki zostały uznanie 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; 

 Nadanie na wniosek Burmistrza honorowego obywatelstwa Miasta Wiślica Panu prof. dr 

hab. Piotrowi Glioskiemu V-ce Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego; 

 Nadanie na wniosek mieszkaoców Wiślicy honorowego obywatelstwa Miasta Wiślica 

Posłowi na Sejm RP Panu Krzysztofowi Lipcowi; 

 Niebawem ruszają prace związane z projektem rewitalizacji Wiślicy, której celem jest 

odpowiednie zagospodarowanie istniejących terenów i obiektów o charakterze 

zabytkowym i turystycznym. W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: 

urządzenie ścieżki historycznej, rewitalizacja terenów nad rzeką Nidą m.in.: urządzenie 

pola biwakowego wraz z utwardzeniem terenu i stanowiskami dla camperów, budowa 

siłowni plenerowej, ścieżek pieszych, urządzenie kąpieliska, budowa chodnika, 

oświetlenie terenu, wymiana wodociągu azbestowego, montaż instalacji fotowoltaicznej 

na potrzeby oświetlenia ścieżki, grodziska, terenów rekreacyjnych.  Kolejnym obiektem, 

który zostanie poddany rewitalizacji w ramach budowy ścieżki jest grodzisko. 

Projektowana trasa obejmuje również przebudowę obecnego budynku gimnazjum na 

Gminne Centrum Kultury z salą konferencyjno-edukacyjną oraz biblioteką. Dodatkowo 

planowana jest przebudowa 2 dróg do terenów poprzemysłowych Kopaliny Mineralne,  

Masarnia GS.  Wartośd całego projektu opiewa na kwotę powyżej  6  mln zł w tym kwota 

wkładu własnego otrzymanego z promesy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w kwocie 708 000,00 zł;  

 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 widocznośd szczególnie przy niesprzyjających 

warunkach atmosferycznych, w nocy, podczas deszczu czy mgły; 

 Dokonano likwidacji niebezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Rynek w Wiślicy 

Zamontowano łaocuchy i słupy zabezpieczające, uniemożliwiające bezpośrednie wejście 

na jezdnię. W zamian za to powstało nowe przejście, które jest usytuowane naprzeciwko 

Banku Spółdzielczego.; 



34 
 

 Wykonano remonty świetlic w miejscowościach: Skorocice, Łatanice, Wawrowice, 

Koniecmosty Szczytniki oraz Szczerbaków. Natomiast w Sielcu i Chotlu Czerwonym 

wykonano ogrodzenia przy świetlicach; 

 Wspólnie z KGW wyremontowano świetlice w Skotnikach Górnych i Dolnych, Kobylnikach, 

Gorysławicach i Hołudzy;  

 Dokonano remontu strażnic w następującym zakresie: 
- Jurków, Łatanice, Wiślica -termomodernizacja   
- Szczytniki, Kuchary Szczerbaków –zakup bram garażowych; 
 

 W 12 miejscowościach Gminy Wiślica przy świetlicach i strażnicach zostały wybudowane 

siłownie zewnętrzne. Łączny koszt zadania wyniósł  ponad 60 tys. zł.  Środki na ten cel 

zostały pozyskane z LGD Królewskie Ponidzie; 

 W bieżącym roku nastąpi budowa kolejnych siłowni zewnętrznych w pozostałych 

miejscowościach na terenie naszej gminy. W ramach projektu powstanie również plac 

zabaw na terenach rekreacyjnych nad rzeką Nidą. Środki na ten cel zostały również 

pozyskane z LGD Królewskie Ponidzie. Koszt inwestycji to kwota 52 000,00zł.; 

 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, 

Koniecmosty; 

 Gmina Wiślica nabyła działki w Gorysławicach, na których wybudowana zostanie droga 

prowadząca do gruntów będących własnością Gminy, które docelowo będą przeznaczone 

jako tereny inwestycyjne i tereny zabudowy mieszkaniowej; 

 Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie w wysokości 162 600,00 zł z programu „Cyfrowa 
Gmina” na zakup: 
 sprzętu IT oraz urządzeo wielofunkcyjnych, 
 wykonanie i modernizację strony www gminy Wiślica, 
 przełączników sieciowych oraz oprogramowania serwerowego, w celu  zapewnienia 

bezpieczeostwa systemów informatycznych; 
 

 W ramach programu „Granty PPGR” zostanie zakupiony sprzęt IT w postaci 46 laptopów 

dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR; 

 Dokonano Renowacji Figury Męki Paoskiej w Wiślicy. Wartośd zadania to kwota 40 000,00 

zł.; 
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 Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej-w Wiślicy. przy ul. Plac Solny, ul. 
Władysława Łokietka oraz ul. Kościelnej; 
 

 Pod ścisłym nadzorem przyrodniczym Gmina Wiślica dokonała renaturalizacji starorzecza 

rzeki Nidy w Wiślicy; 

 

 Otrzymaliśmy środki w kwocie 4 080 000,00zł, i opracowujemy dokumentację na 

zabezpieczenie powodziowe gminy Wiślica poprzez renaturalizację starorzeczy rzek w 

miejscowościach Kobylniki, Szczytniki, Wiślica oraz odbudowę istniejących zbiorników 

wodnych w Skotnikach Górnych, Chotlu Czerwonym, Hołudzy i Gluzach. W ramach 

projektu zostaną odmulone i wyremontowane mosty i przepusty na rzece Maskalis, ciek 

od Skorocic i Czarnocina, na strudze w Górkach i Wiślicy oraz kanale ulgi Maskalis. 

Aktualnie trwają prace nad odpracowaniem Programu Funkcjonalno Użytkowego, a w 

najbliższych tygodniach zostanie ogłoszony przetarg w formule zaprojektuj i  wybuduj; 

 

 Rozpoczęto prace związane z termomodernizacją w trzech obiektach użyteczności 

publicznej na terenie gminy Wiślica. (DPS – w Gorysławicach oraz 2 budynki 

administracyjne w Wiślicy). W ramach projektu planowane jest również m.in: docieplenie 

ścian, modernizacja instalacji c.o., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja 

oświetlenia, montaż instalacji OZE; 

 
 W ramach pozyskanych środków z PFRON oraz z budżetu gminy zakupiony został autobus 

przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji ok. 200 000,00zł.; 

 

 Gmina Wiślica dokonała zakupu dwóch autobusów na potrzeby zabezpieczenia transportu 

lokalnego dla społeczności Miasta i Gminy Wiślica. Wartośd zakupionych autobusów to 

kwota około 1 100 000,00zł z czego 80 % to środki pochodzące z KPRM; 

 

 W 2021 roku został uruchomiony transport publiczny na terenie całej Gminy Wiślica; 

 Zlecone zostało opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w 

Jurkowie. W ramach projektu planowana jest budowa drugiego zbiornika ciśnieniowego 

wraz z systemem przesyłu i monitoringu. Wartośd zadania to około 1 000,000,00zł.; 

 Zostały również przyznane środki: 

- na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Skorocice. Wartośd projektu to kwota 

ok. 165 000,00zł.; 

- na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Szczytnikach. Całkowity koszt 

projektu to około 6 500 000,00 zł.; 

 W bieżącym roku ruszą prace związane z budową nowej sieci wodociągowej łączącej 

Skorocice z Łatanicami. Wartośd robót wynosi 280 000,00zł.; 
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 Otrzymaliśmy środki w kwocie 900 000,00zł. na modernizację oczyszczalni ścieków wraz z 

systemem przesyłu monitoringu w Jurkowie; 

 PGE Busko rozpocznie realizację zadania związanego z wymianą stacji 

transformatorowych na kontenerowe i likwidację linii średniego napięcia w Wiślicy. 

Koszt inwestycji to ponad 2 000 000,00zł. 

 

 

XI.  Bezpieczeostwo publiczne 
 

UMiG Wiślica realizuje zadania poprzez: 

 Współpracę z Wydziałem Bezpieczeostwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach  

(w zakresie pozamilitarnych przygotowao obronnych, kontroli problemowych, świadczeo 

rzeczowych i osobistych, Akcji Kurierskiej, Stałego Dyżuru, realizacji zadao wynikających z 

obowiązku paostwa-gospodarza (HNS) oraz innych zadao.  

 Współpracę 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 zarządzania kryzysowego - inne zadania 

wynikające ze stałej współpracy), 

 Współpracę z 10 Świętokrzyską Brygadą Obrony Terytorialnej im. mjr. Eugeniusza 

Gedymina Kaszyoskiego, ps. „Nurt” 

 Propagowanie na stronie urzędowej informacji dotyczących tworzenia Wojsk Obrony 

Terytorialnej oraz informacji dotyczących naboru do zasadniczej służby wojskowej) 

 

Bezpieczeostwo, ład i porządek publiczny mieszkaocom gminy zapewnia punk przyjęd 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 – 217 w tym kobiet – 1 

 honorowych – 19  

 wspierających – 26 

 Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – 20,  

 Młodzieżowa Orkiestra Strażacka  – 33 muzyków    

 liczba strażaków OSP mogących brad bezpośredni udział w działaniach rytowniczych – 94 

Łączna ilośd wyjazdów do akcji ratowniczych w roku 2021 r. wyniosła 113.   
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Każdy członek OSP otrzymał ekwiwalent pieniężny za działania ratownicze w wysokości 14 zł oraz 

za szkolenia organizowane przez PSP lub gminę 7 zł. 

 

W 2021r. jednostka OSP Wiślica otrzymała ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN.  

 

Wydatki na remont strażnic w 2021 r. przedstawiają się następująco: 

 OSP Wiślica z MSWiA 8 000,00 zł - dotacja z gminy – 1 000,00 zł 

 Jurków z MSWiA 8 000,00 – dotacja z gminy – 2 000,00 zł 

 OSP Kuchary z MSWiA 10 000,00 zł – dotacja z gminy – 2 000,00 zł 

 OSP Kobylniki z MSWiA  4 540.00 zł – dotacja z gminy 1 100,00 zł. 

Walka z COVID-19   

W związku z przeciwdziałaniem COVID-19  zostały również podjęte działania w związku z 

ogólnokrajową akcją „Szczepimy się”, mające na celu zachęcid mieszkaoców do zaszczepienia się 

przeciw COVID-19 oraz zapoznad ich z procedurą rejestracji. Warto podkreślid, że do działao tych 

z wielkim zaangażowaniem włączyły się wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Wiślica, 

przekazując ulotki informacyjne do wszystkich mieszkaoców gminy, a także dowożąc pacjentów, 

którzy nie mają możliwości samodzielnego przyjścia do punktu szczepieo. Strażacy w krótkim 

czasie zrealizowali to zadanie, przestrzegając zasady bezpieczeostwa i dystansu społecznego.    

 W czasie od 16.07.2021 r. do 30.07.2021 r. nawiązano kontakt z pracownikami  Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy.  Przeprowadzili  oni rozmowy edukacyjne z 

podopiecznymi w swoich rejonach opiekuoczych, a także w Klubie Seniora na temat zagrożeo dla 

życia i zdrowia w przypadku nie zaszczepienia się przeciwko COVID - 19.   Podopieczni zostali 

poinformowani o  możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepieo oraz o dowozie do punktu 

szczepieo dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub takich, które nie mają możliwości 

samodzielnego dojazdu. W sumie nawiązano kontakt z 28 osobami.   

 W trakcie trwającej promocji szczepieo Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej  w 

Wiślicy nawiązał kontakt z 949 osobami, z czego 624 osoby zapisały się do szczepienia.  

  W ramach Narodowego Programu Sczepieo zorganizowano m.in. konkurs dla gmin 

pn. „Rosnąca Odpornośd”. W konkursie tym ,dzięki efektywnej promocji szczepieo,  gmina 

Wiślica zdobyła pierwszą nagrodę w powiecie buskim  – 1 000 000 zł.  

 

XII. Zadania oświatowe Gminy Wiślica w roku 2021 
 

1. Stan organizacji i baza lokalowa. 

 

Na terenie Gminy Wiślica w roku 2021 funkcjonowały dwie szkoły podstawowe: 
 - Szkoła Podstawowa w Wiślicy wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy 
-  Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych. 
Samorządowe Przedszkole w Wiślicy wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Wiślicy, placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Wiślica funkcjonowały w 3 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 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r. 

a) Szkoła Podstawowa w Wiślicy wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy – 

295 dzieci - oddziałów 18 

b) Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych – 40 dzieci – oddziałów 9 

c) Samorządowe Przedszkole w Wiślicy wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Wiślicy – 72 dzieci – oddziałów 4 

2) od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. 

a) Szkoła Podstawowa w Wiślicy wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy – 

307 dzieci - oddziałów 18 

b) Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych – 38 dzieci – oddziałów 8 

c) Samorządowe Przedszkole w Wiślicy wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Wiślicy – 91 dzieci – oddziałów 5  

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiślica oraz granice 

obwodów publicznych szkół podstawowych przedstawia się następująco: 

 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  
prowadzenia zajęd 

dydaktycznych, 
wychowawczych 
i opiekuoczych 

Granice obwodu szkoły  
od dnia  

1 września 2019 r. 

1. Szkoła Podstawowa w 

Skotnikach Dolnych 

Skotniki Dolne 41,  

28-160 Wiślica 

Skotniki Dolne, Skotniki Górne, 

Skorocice 

2. Szkoła Podstawowa w Wiślicy 

wchodząca w skład Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w 

Wiślicy 

Wiślica, ul. Podwale 1,  

28-160 Wiślica 

Wiślica, Kobylniki, Sielec, 

Gorysławice, Koniecmosty, Kuchary, 

Ostrów, Wawrowice, Szczerbaków, 

Szczytniki, Górki, Jurków, Chotel 

Czerwony, Brzezie, Gluzy, Hołudza, 

Łatanice. 

 
Ustalone w uchwale - sied szkół i obwody tych szkół,  nie zmieniają się w stosunku do obecnie 
obowiązujących na terenie Gminy Wiślica, wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez 
Gminę Wiślica są szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej, czyli ośmioletnimi szkołami 
podstawowymi. Szkoły podstawowe będą funkcjonowały w jednym budynku.  
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Gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu uczniom w obwodzie, obwody 
szkół nie pokrywają się.   
Sied przedszkoli w roku 2021, prowadzonych przez Gminę Wiślica nie uległ zmianie i przedstawia 

się następująco: 

Sied prowadzonych przez Gminę Wiślica publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych 

Lp. Nazwa  
Adres siedziby przedszkola i 
oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych 

1. Samorządowe Przedszkole w Wiślicy wchodzące w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy 

Wiślica, ul. Podwale 1,  
28-160 Wiślica 

2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wiślicy 
wchodzący w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy 

Wiślica, ul. Podwale 1,  
28-160 Wiślica 

3. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Skotnikach 
Dolnych 

Skotniki Dolne 41,  
28-160 Wiślica 

Sied szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wiślica w pełni zabezpiecz potrzeby 

mieszkaoców gminy. 

 
 

2. Kadra i system doskonalenia zawodowego. 
 
W roku 2021 w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiślica pracowało:  

71 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 61,54 etatów 

Liczba nauczycieli według stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec 2021 roku 
przedstawiała się następująco:  
- nauczyciele dyplomowani –55, 
- nauczyciele mianowani –7, 
- nauczyciele kontraktowi –8, 
- nauczyciele stażyści –1. 
 

 Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2021 zgodnie z wymogami prawa 

i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie 

roku 2021 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) Szkoły Podstawowe 
 
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Egzamin ósmoklasisty jest 
przeprowadzany w formie pisemnej. Ósmoklasista w roku 2021 przystępował do egzaminu z 



40 
 

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. Przedmiot Szkoła Gmina Powiat Województwo Kraj 

1. Język polski 64 63 60 59 60 

2. Matematyka 58 51 47 47 47 

3. Język angielski 60 61 63 65 66 

 
 

b) Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty (w procentach) w Szkole Podstawowej w 
Skotnikach Dolnych. 

c)  
L.p. Przedmiot Szkoła Gmina Powiat Województwo Kraj 

1. Język polski 63 63 60 59 60 

2. Matematyka 44 51 47 47 47 

3. Język angielski 62 61 63 65 66 

4. Stan realizacji zadao oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 
 
W roku 2021 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 dodatkowo przewoźników wyłonionych w postępowaniu 
przetargowym.  
 
1) Łączna liczba dowożonych dzieci do szkół od stycznia do czerwca 2021 roku wynosiła 270 osób 
w tym: 
- do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy – 249 osób, 
- do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych – 21 osób, 
 
2) Łączna liczba dowożonych dzieci do szkół od września do grudnia 2021 roku wynosiła 276 osób 
w tym: 
- do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy – 261 osób, 
- do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych – 15 osób, 
 
Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe gmina zapewnia uczniom niepełnosprawnym bezpłatny 
transport i opiekę w czasie przewozu do ośrodka, umożliwiającego realizację obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki. 
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Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki realizowana jest przez uczniów 
niepełnosprawnych z terenu gminy Wiślica w: 
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie – dowóz realizowany własnym 
transportem gminy.  
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-
Zdroju – dowóz realizowany własnym transportem gminy.  
- Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego „Złote Serce” w Pioczowie  
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 oraz szkół zawodowych i średnich zamieszkujących 
teren Gminy Wiślica. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było 
ustawowo w kwocie  528,00 zł.(netto) na osobę 

Pomocą materialną od stycznia do czerwca 2021 roku objętych zostało 44 uczniów  
– kwota przekazanej dotacji i wkładu własnego w wysokości 10 % udzielonej dotacji w roku 2021 
na ten cel, to kwota – 21 666,68 zł. 
 
Natomiast od września do grudnia 2021 roku z pomocy materialnej skorzystało 37 uczniów  
– kwota przekazanej dotacji i wkładu własnego w wysokości 10 % udzielonej dotacji w roku 2021 
na ten cel, to kwota – 21 666,68 zł. 
 
Uczniowie szkół z terenu gminy Wiślica zostali wyposażeni w podręczniki szkolne i materiały 
dwiczeniowe z otrzymanej dotacji celowej udzielonej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 
roku 2021 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały dwiczeniowe w 
wysokości 51981,59 zł. 

Wykonując obowiązki wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników 
zamieszkałych na terenie Gminy Wiślica, zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe, w roku 
2021 rozpatrzono 2 wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników, którzy ukooczyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin 
potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na realizację zadania pozyskano dotację od 
Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 16162,00 zł. 
 
 
 

XIII. ZAKOOCZENIE 
 

 Dokument opracowano w związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 

 Powyższy raport jest dokumentem przedstawiającym sytuację społeczną i gospodarczą 

gminy Wiślica. Jest odzwierciedleniem kondycji finansowej Gminy, podejmowanych działao 

zmierzających do rozwoju i wdrażania nowych rozwiązao na rzecz mieszkaoców Miasta i Gminy 

Wiślica. 
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 Raport stanowi kompendium wiedzy nt. wielu priorytetowych inwestycji jak budowa i 

poprawa infrastruktury drogowej, infrastruktury wodno-ściekowej, edukacyjnej oraz 

zaspokajania potrzeb społecznych. 

 Raport obejmuje podsumowanie działao Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica, które 

ukierunkowane były na zwiększenie pozyskiwanych środków z różnych źródeł , w celu realizacji 

jak największej ilości zadao inwestycyjnych. 

 Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu 

Miasta i 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 mieszkaocom Gminy Wiślica dla zwiększenia 

wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do 

prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 

 Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkaoców gminy Wiślica do lektury 

dokumentu. 

 

 
 
 
                                                                                     BURMISTRZ 
                                                                      MIASTA I GMINY WIŚLICA 
                                                                       /-/  mgr Jarosław Jaworski 
 

 


