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Nowa Słupia, 17 maj 2021 r.

Szanowani Państwo!
Mam przyjemność przedstawić Państwu raport o stanie Gminy Nowa Słupia.
Raport obrazuje aktualną sytuację naszej Gminy, obszar jej funkcjonowania a także zmiany
zachodzące w 2020 r.
Rok 2020 niewątpliwie był zdominowany przez pandemię spowodowaną wirusem
SARS-CoV-2. Pandemia wszystkich postawiła w nieznanej dotąd sytuacji i zmusiła do
natychmiastowego i elastycznego dostosowania się do nowej rzeczywistości.
Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią inwestycje w naszej gminie wciąż są
realizowane. Najlepszym tego przykładem jest chociażby budowa Muzeum Starożytnego
Hutnictwa, Budowa Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich – Łysa Góra czy też budowa
oczyszczalni ścieków w Starej Słupi.
Tempo rozwoju Miasta i Gminy Nowa Słupia w 2020 roku (mierzone wysokością
nakładów inwestycyjnych) zostało wyraźnie przyśpieszone. Poziom wydatków inwestycyjnych
w 2020 r. wynosił 19.286.919,02 zł ( stanowił ponad 30% wydatków budżetu) i był wyższy od
poprzedniego roku o 5%. Wynikało to z kontynuacji procesu inwestycyjnego szeregu zadań, w
tym bardzo istotnych dla Miasta i Gminy Nowa Słupia. W najbliższych latach wysokość
nakładów majątkowych będzie utrzymana na zbliżonym poziomie pod warunkiem, że
wieloletnie plany inwestycyjne skorelowane z prognozą zadłużenia pozwolą na uzyskanie
pewności, że podejmowane decyzje w zakresie rozwoju będą miały swoje odzwierciedlenie w
finansach Miasta i Gminy Nowa Słupia.
Wyrażam głębokie przekonanie, że publikacja ta stanie się dla każdego czytelnika ważnym
i cennym zbiorem wiedzy o naszej Gminie, jej mieszkańcach, sferach życia, tempie
i kierunkach rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturowego, edukacyjnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia
Andrzej Gąsior
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1.

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Nowa Słupia na mocy postanowienia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca
2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym
miejscowościom statusu miasta (Dz.U. z 2018 r. poz. 1456) od 1 stycznia 2019 r. otrzymała
status gminy miejsko - wiejskiej.
Gmina administracyjnie wchodzi w skład powiatu kieleckiego. Jej obszar położony w Górach
Świętokrzyskich obejmuje wschodnią część Pasma Łysogór z kulminacją Świętego Krzyża
oraz fragment zachodniej części Pasma Jeleniewskiego. W północnej części gminy punktem
dominującym jest Góra Chełmowa. Znaczna część obszaru Gminy leży w strefie obszarów
chronionych Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego.

Położenie Gminy Nowa Słupia

Całkowita powierzchnia Gminy wynosi 8577 ha. Strukturę terytorialną Gminy Nowa Słupia
stanowią miejscowości tworzące 20 sołectw:
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Powierzchnia sołectw w ujęciu graficznym

Bartoszowiny

Baszowice

189,55

244,99

281,61 193,09 376,52

Cząstków
278,79

Dębniak
200,51

238,18

Dębno

820,32
585,89

473,92
1101,03

78,04

Hucisko
Jeleniów
Jeziorko
Milanowska Wólka
Mirocice

904,78

1397,16

Nowa Słupia
Paprocice

432,75

Pokrzywianka

137,75

Rudki
188,11

Serwis
Skały

168,7

Sosnówka

284,88

Stara Słupia
Trzcianka
Włochy
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2.

DEMOGRAFIA, BEZROBOCIE, AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Demografia
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Nowa Słupia liczyła 9506 mieszkańców. Największą pod
względem ludności miejscowością są Rudki – 1443. Najmniejsze miejscowości gminne to:
Hucisko, Trzcianka i Skały.
Większą część ludności gminy stanowią kobiety - jest ich 4864 co stanowi prawie 51,18%
mieszkańców.
Liczba mieszkańców w Gminie Nowa Słupia – stan na 31.12.2020
Miejscowość

2020

Bartoszowiny

259

Baszowice

355

Cząstków

441

Dębniak

227

Dębno

471

Hucisko

92

Jeleniów

631

Jeziorko

734

Milanowska Wólka

219

Mirocice

541

Nowa Słupia ( w tym Święty Krzyż)

1341

Paprocice

200

Pokrzywianka

287

Rudki

1443

Serwis

313

Skały

172
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Sosnówka

484

Stara Słupia

909

Trzcianka

165

Włochy

222

Ogółem:

9506

Struktura wiekowa ludności w Gminie Nowa Słupia w 2020r.

Ogółem

Grupy

Ogółem mężczyzn

Ogółem kobiet

wiekowe
Liczba

Udział

Liczba

Udział

Liczba

Udział

0-6 lat

636

6,69%

325

7,00%

311

6,40%

7-15 lat

844

8,88%

411

8,86%

433

8,90%

16-19 lat

386

4,06%

190

4,09%

196

4,03%

20-60 lat

5293

55,68%

2698

58,12%

2595

53,35%

>60 lat

2347

24,69%

1018

21,93%

1329

27,32%

Ogółem:

9506

100%

4642

100%

4864

100%

Udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej strukturze mieszkańców przedstawiono w
podziale na płeć w powyższej tabeli. Widoczna jest przewaga mężczyzn w grupie 20 – 60 lat
Kobiety stanowią znaczną większość w przedziale najstarszych mieszkańców.
Przyrost naturalny w Gminie w 2020 był ujemny. Różnica między zgonami a urodzeniami
wyniosła 55.
Przyrost naturalny na terenie gminy w roku 2020
Rok

Liczba zgonów

Liczba urodzeń

2020

147

92
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Liczba zawartych małżeństw w roku 2020
Liczba ślubów

Rok

w tym:

w tym:

śluby cywilne

poza Urzędem Stanu
Cywilnego

2020

17

60
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Bezrobocie
Pod koniec 2020 roku bez pracy pozostawało 376 osób, w tym 189 kobiet.
Najwięcej osób bezrobotnych znajduje się w wieku produkcyjnym, najmniej w wieku
poprodukcyjnym.
Bezrobotni z ternu gminy Nowa Słupia w podziale na wiek w roku 2020
Bezrobotni z terenu gminy Nowa

31.12.2020

Słupia

Ogółem

Kobiety

18-24

60

24

25-34

124

78

35-44

79

42

45-54

56

33

44-59

29

12

Powyżej 60 roku życia

28

0

Ogółem

376

189

w podziale na wiek

Bezrobotni z terenu Gminy Nowa Słupia wg. stażu pracy w roku 2020
Bezrobotni z terenu gminy Nowa Słupia
wg. stażu pracy

31.12.2020
Ogółem

Kobiety

Do 1 roku

80

48

1-5 lat

105

58

5-10 lat

60

25

10-20 lat

42

15

20-30 lat

16

4

30 lat i więcej

11

3

Bez stażu

62

36

8

Ogółem

376

189

Największą grupę bezrobotnych, stanowią osoby z małym doświadczeniem zawodowym,
aktywne na rynku pracy od 1 – 5 lat, do 1 roku, a także dopiero na niego wchodzące bez
doświadczenia zawodowego. Najniższe bezrobocie odnotowuje się w grupie z największym
stażem, powyżej 30 lat.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach we współpracy z Gminą Nowa Słupia wdraża
instrumenty, które mają aktywizować zawodowo osoby znajdujące się obecnie poza rynkiem
pracy. Do działań tych należą przede wszystkim: prace interwencyjne, roboty publiczne,
podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia, refundacja składek na
ubezpieczenie społeczne, pomoc w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej,
finansowanie szkoleń i staży. Udział mieszkańców Gminy Nowa Słupia w tego rodzaju
wsparciu przedstawia kolejna tabela.
Liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy Nowa Słupia skierowanych na poszczególne
formy wsparcia
Liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Nowa Słupia

Ogółem

skierowanych na poszczególne formy wsparcia

w 2020

Prace interwencyjne

14

Roboty publiczne

3

Działalność gospodarcza

8

Szkolenia

22

Staże

36

Prace społecznie użyteczne

9

Refundacja stanowisk pracy- wyposażenie lub doposażenie

6

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Bon na zasiedlenie

3

9

Ogółem

101

Aktywność społeczna
Zasady współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Corocznie Rada Miejska w
Nowej Słupi przyjmuje Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, określający
cele i zasady współpracy jednostki z trzecim sektorem. Gmina przekazuje do realizacji
organizacjom działania własne według zasady pomocniczości.
Współpraca między Gminą Nowa Słupia, a organizacjami w 2020 r. miała formę finansową
oraz pozafinansową.

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa organizacji
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w
Starej Słupi „Szklany Dom”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów „Razem
dla Przyszłości”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko,
Baszowice
Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek "Emeryk"
Stowarzyszenie Aktywni i Zdrowi „NOVUM”
Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „NADZIEJA”
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Szkoły
w
Pokrzywiance
Stowarzyszenie PRO SPORT Rudki
Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Rudek
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Adres
Stara Słupia 78
Jeleniów 85
Mirocice 45a
Nowa Słupia ul. Rynek 15
Nowa Słupia ul. Rynek 15
Jeziorko 123a
Pokrzywianka 33
Rudki ul. Spółdzielcza 10/9
Rudki , ul. Stanisława Staszica 8

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.

Gminny Klub Sportowy
Stowarzyszenie Sportowe "Pantera"
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi w
Paprocicach
Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi

Rudki , ul. Stanisława Staszica 1
Stara Słupia 169a
Jeziorko 123a
Paprocice 1

Koło Gospodyń Wiejskich „Bartoszowianki”
Koło Gospodyń Wiejskich „Trzciankowianie ”
Koło Gospodyń Wiejskich „Jezioraneczki” z Jeziorka
Koło Gospodyń Wiejskich „Paprotki”

Bartoszowiny 43
Trzcianka 11
Jeziorko 123a
Paprocice 12

Nowa Słupia ul. Świętokrzyska
53A
Towarzystwo Przyjaciół Rudek
Rudki,
Stowarzyszenie Agroturystyki „Łysogóry”
Nowa Słupia, ul. Stanisława
Staszica 22B
Stowarzyszenie
Emerytów
i
Rencistów Rudki, ul. Staszica 8
„Słoneczna Jesień”
Świętokrzyska Akademia Sportu
Kielce, ul. Piotrkowska 12/1008
25-510 Kielce
Stowarzyszenie „Pomagając masz wpływ”
Serwis 41
Ochotnicze Straże Pożarne
Ochotnicza Straż Pożarna Włochy
Włochy 49
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Słupi
Nowa Słupia, ul. Kielecka 25a
Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Słupi
Stara Słupia 25a
Ochotnicza Straż Pożarna w Paprocice
Paprocice 10
Ochotnicza Straż Pożarna w Mirocicach
Mirocice 54
Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnówce
Sosnówka 4
Koła Gospodyń Wiejskich
Koło Gospodyń Wiejskich „Chełmowianki”
Serwis 28
Koło Gospodyń Wiejskich „Modrzewianki”
Cząstków 71
Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe Kumoszki”
Nowa Słupia, ul. Staszica 16
Koło Gospodyń Wiejskich Mirocice
Mirocice 27
Koło Gospodyń Wiejskich Baszowice
Baszowice 47
Koło Gospodyń Wiejskich Stara Słupia Stara Słupia 12
„Niezapominajki”

Pozostałe instytucje
Koło Łowieckie „Łagów” z siedzibą w Nowej
Słupi
Gminne Koło Pszczelarzy w Nowej Słupi
Gminne Koło Wędkarskie w Rudkach
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych
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Sarnia Zwola 9B
Dębno 51
Rudki, ul. Górnicza 8/3
Milanowska Wólka 18

W 2020 r. na terenie Gminy Nowa Słupia nie powstały nowe organizacje pozarządowe.
Dzięki aktywności społecznej stowarzyszeń w 2020 r. rozpoczęto procedurę utworzenia
Gminnej Rady Pożytku Publicznego. W dniu 30 grudnia 2020 r. została podjęta Uchwała Nr
XXXVIII/105/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie trybu
powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.

3.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Branżowość przedsiębiorstw z obszaru gminy Nowa Słupia jest zróżnicowana. Wiodącymi
gałęziami gospodarki na obszarze gminy są wykończeniowe usługi budowlane, zakładanie
stolarki budowlanej, posadzkarstwo i tapetowanie, usługi budowlane związane ze
wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, wykonywanie konstrukcji i pokryć
dachowych, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, wykonywanie instalacji
elektrycznych, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych, transport drogowy
towarów, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych, przemysłowych,
kosmetyków i art. higienicznych .
Na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie Nowa Słupia zostało zarejestrowanych 39 nowych
działalności gospodarczych. Zmian w ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowano
103.
Zawieszono 33 - krotnie prowadzenie działalności, natomiast wznowiono 21. Całkowitego
zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej zarejestrowano 14.
Obecnie na terenie gminy występują 192 aktywne podmioty gospodarcze.
Dla części podmiotów prowadzących działalność gospodarczą rok 2020, był wyjątkowo
ciężki, szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy z dnia na dzień stracili możliwość lub
doznali znacznego ograniczenia w prowadzeniu biznesu, w szczególności wywiązania się z
zawartych umów gospodarczych. W najgorszej sytuacji byli przedsiębiorcy, których dotknął
całkowity zakaz prowadzenia działalności.
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Gmina Nowa Słupia przygotowała również pakiet pomocowy dla przedsiębiorców związany
z wystąpieniem COVID-19. Rada Miejska w Nowej Słupi podjęła Uchwałę Nr XXVIII/32/20
Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zwolnień oraz przedłużenia
terminów płatności podatku od nieruchomości dla grupy przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID -19. Łącznie udzielono zwolnień na kwotę 30.188,00 zł.

4.

GRUNTY GMINNE I MIENIE KOMUNALNE

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. powierzchnia ewidencyjna gminy wynosi 8576 ha.
Na terenie gminy przeważają użytki rolne, które stanowią około 67% obszaru gminy . Niecałe
29% obszaru gminy to grunty leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione. Grunty
zabudowane i zurbanizowane stanowią ponad 3% wszystkich terenów gminy. Terenami
najbardziej zurbanizowanymi są miejscowości Rudki oraz Nowa Słupia.
Grunty gminne
Powierzchnia gruntów będących własnością, współwłasnością i uznanych za mienie gminne
gminy Nowa Słupia wynosi 128,3853 ha (własność i mienie gminne – 123,4145 ha,
współwłasność – 4,9739 ha) z czego w graniach administracyjnych gminy znajduje się
127,2153 ha (po odjęciu powierzchni gruntów pod ujęciem wody w Woli Zamkowej, gm.
Łagów – 1 ,1700 ha). Tereny znajdujące się w zasobie wykorzystywane są na realizację celów
publicznych, a także pozostawione są w depozycie (nieruchomości te mogą zostać zbyte, a
także udostępniane m. in. w dzierżawę i najem w celu pozyskania dochodów przeznaczonych
na realizację zadań gminy - zabezpieczenie funkcjonowania administracji zaspokojenia
potrzeb użyteczności publicznej społeczeństwa).
Sprzedaż
W zasobie depozytowym znajdują się między innymi grunty, które mogą zostać przeznaczone
do zbycia. Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie zbyto żadnych nieruchomości.
Użytkowanie wieczyste
Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina posiada 13,1531 ha gruntów oddanych w użytkowanie
wieczyste. Z tego tytułu w roku 2020 osiągnęła dochód w wysokości 81 542,51 zł. Dochody
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te w kolejnych latach będą wzrastać w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego.
Trwały zarząd
W trwały zarząd oddane są dwie działki pod szkołami w miejscowości Rudki i Nowa Słupia
o łącznej powierzchni 1,2834 ha. Nieruchomości te oddane są nieodpłatnie jednostkom
organizacyjnym.

Dzierżawa, najem, użytkowanie
Gmina na dzień 31 grudnia 2020 r. udostępnia łącznie ponad 13,0934 ha gruntów oraz
2 946,07 m2 powierzchni budynków. Z tytułu zawartych umów najmu, dzierżawy i
użytkowania gruntów oraz budynków za rok 2020 osiągnięto dochody w wysokości
244 020, 63 zł.
Nabywanie nieruchomości
W celu realizacji zadań własnych gmina dokonuje nabycia nieruchomości m.in. zakupu
nieruchomości pod realizację celów publicznych oraz nabycia w drodze komunalizacji w celu
regulowania stanów prawnych przede wszystkim nieruchomości będących we władaniu
gminy.
W roku 2020 gmina nabyła na własność grunt o łącznej powierzchni 23,4439 ha oraz inne
prawo (mienie gminne) o łącznej powierzchni 3,3197 ha. Przejęte grunty zajęte są pod
drogami publicznymi i wewnętrznymi, pod budynkiem OSP w Starej Słupi, pod
oczyszczalnię ścieków w Mirocicach oraz pod stację uzdatniania wody w Nowej Słupi.

5.

JAKOŚĆ I WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – STAN PODSTAWOWEJ
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ, INWESTYCJE GMINNE

Na jakość życia ludności w Gminie składają się: warunki mieszkaniowe, poziom wyposażenia
w usługi, rynek pracy, ale także jakość środowiska przyrodniczego oraz poziom wyposażenia
w infrastrukturę techniczną. Sytuacja mieszkaniowa, rynek pracy i poziom usług wiążą się
nierozerwalnie z demografią – rozwojem ludnościowym Gminy we wszystkich jego
aspektach. Warunki życia mieszkańców obejmują m.in. zaopatrzenie w wodę oraz
odprowadzanie ścieków sanitarnych, gazownictwo, usuwanie odpadów, transport publiczny,
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drogi, sytuację mieszkaniową i wyposażenie mieszkań, dostęp do szeroko pojętej sfery
kultury, sportu, edukacji i rekreacji.
Sytuacja mieszkaniowa
Struktura oraz formy własności budynków mieszkalnych w gminie Nowa Słupia roku 2020:
Budynki mieszkalne komunalne - 2
Mieszkania komunalne liczba - 58
Mieszkania socjalne liczba - 0
Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy - 82
Wodociągi i kanalizacja
Obsługą sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia zajmuje się Referat
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Łączna długość sieci wodociągowych to
131,63 km, w tym: 15 km magistral wodociągowych, 116,63 km sieci rozdzielczej,
37,98 km przyłączy wodociągowych (2532 szt.)
Sieć kanalizacyjną tworzy układ o długości 79,66,16 km, w tym: 1,5 km sieci
ogólnospławnej, 78,16 km sieci sanitarnej (rozdzielczej), 14,73 km przyłączy kanalizacyjnych
( 982 szt.).
System wodociągów w gminie Nowa Słupia
Wyszczególnienie
Liczba przyłączy

2020
2532

Koszty ogółem związane z kupnem
dostarczeniem wody
Wpływy z tytułu dostarczenia wody odbiorcom
Dopłaty z budżetu
wodociągowej

gminy

do

i

gospodarki

870.298,21
687.729,81
Dopłaty z budżetu gminy
2,31 -gospodarstwa domowe
1,40 pozostali

System kanalizacji w Gminie Nowa Słupia
Wyszczególnienie

2020

Liczba przyłączy

982

Opłata z tytułu odprowadzania ścieków 1m ³.
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Po dopłacie 2,90-gospodarstwa
domowe
5,69- pozostali

Koszty utrzymania i funkcjonowania
kanalizacyjnej.
Wpływy z tytuły odprowadzenia ścieków.

sieci

489.301,30
327.279,74

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/33/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 13 maja 2020
r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowej Słupi Nr XI/43/19 z dnia
30.05.2019 roku

w sprawie ustalenia dopłat z budżetu gminy do taryf dla zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia w
2020 roku udzielono ulg z tytułu opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w
kwocie 9.033,58 zł.

Gazyfikacja
Gmina Nowa Słupia w roku 2014 rozpoczęła proces gazyfikacji. W pierwszym etapie do
dnia 31.12.2017 r. gaz został doprowadzony do miejscowości Sosnówka , Rudki i Serwis.
Gmina Nowa Słupia jest zaopatrywana w gaz od strony Gminy Pawłów dzięki
zainwestowaniu razem z Gminą Pawłów w większe średnice gazociągu, które będą zapewniać
możliwość gazyfikacji całej naszej gminy.
Obecnie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o jest na etapie projektowania drugiego etapu
gazyfikacji, czyli nitki gazowej przebiegającej od miejscowości Serwis poprzez przysiółek
Marzeczki, miejscowość Baszowice i dalej do miejscowości Nowa Słupia.
Polska Spółka Gazownictwa we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy rozpoczęła również
planowanie trzeciego etapu gazyfikacji gminy, który ma objąć już całą miejscowość Nowa
Słupia. Zakończenie tego etapu planowane jest wstępnie na lata 2022 – 2023.

6.

FINANSE GMINY

Budżet Gminy stanowi bilans jej dochodów i wydatków.
Dochody zaplanowano na poziomie 61.779.107,79 zł, a wykonane zostały na poziomie
63.221.976,95 zł, co stanowi 102,34 % planu.
W całym analizowanym okresie dominującym elementem dochodów były subwencje oraz
dotacje celowe. Znaczny wkład w budżet stanowiły dochody własne. Największym źródłem
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podatkowych dochodów są udziały w podatku dochodowym oraz wpływy

z podatków

lokalnych.
Stosunek podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem w roku 2020
Procentowy udział
Rok

Dochody ogółem

Podatki i opłaty

podatków i opłat

(w z ł)

lokalne

lokalnych w
dochodach ogółem

2020

63.221.976,95

3.806.990,21

6,02%

Struktura podatków i opłat lokalnych w roku 2020
Wyszczególnienie

2020

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportu
Opłata targowa
Opłata eksploatacyjna
Opłata skarbowa
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Opłata za gospodarowanie odpadami
Opłata za zajęcie pasa drogowego
Opłata produktowa
Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność
Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
Opłata za korzystanie ze środowiska
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności
Ogółem

1.567.369,89
451.413,48
59.734,97
118.590,00
88.030,00
164.347,00
28.488,12
81.542,51
180.615,14
1.031.029,05
7.756,67
28,47
14.030,00
8.261,63
3.225,28
2.528,00
3.806.990,21

Kształtowanie się dochodów Gminy z podatków i opłat lokalnych wskazuje na zdecydowaną
przewagę środków pochodzących z podatku od nieruchomości. Ten dochód Gminy jest
właściwy ze względu na położenie nieruchomości i obciążone są nim grunty, budynki i ich
części oraz budowle, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Udział pozostałych podatków i opłat jest już o wiele mniejszy. Następny w kolejności wpłat
do budżetu, ze względu na rolniczy charakter jednostki, jest podatek rolny, którego stawki na
przestrzeni ostatnich lat były nie wiele zmieniane.
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Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne,
w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
o właścicielami gruntów
o posiadaczami samoistnymi gruntów
o użytkownikami wieczystymi gruntów
o posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego.
Znaczący udział w dochodach Gminy stanowią udziały w podatkach dochodowych od osób
fizycznych i prawnych będących dochodem budżetu Państwa.
Stosunek udziału w podatku dochodowym od dochodów ogółem.

Rok

Dochody ogółem
(w zł)

2020

63.221.976,95

Dochody j.s.t
z podatków
dochodowych od
osób fizycznych i
prawnych
6.670.967,57

Udział % w
dochodach ogółem
10,55%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
Wyszczególnienie

2020

Podatek od osób fizycznych

6.663.476,00

Podatek od osób prawnych

7.491,57

Ogółem:

6.670.967,57
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Wpływ do budżetu Gminy stanowią subwencje, czyli bezzwrotne, ogólne, bezwarunkowe i
nieodpłatne świadczenia Państwa na rzecz podmiotów publicznych, w tym jednostek
samorządu terytorialnego.
Stosunek subwencji do dochodów ogółem w roku 2020
Wyszczególnienie
Subwencja oświatowa
Subwencja ogólna część wyrównawcza
Uzupełnienie subwencji ogólnej
Subwencja ogólna część równoważąca

2020
9.268.551,00
7.323.892,00
176.708,00
22.815,00
16.791.966,00

Razem:
Dochody ogółem
Stosunek subwencji do dochodów budżetu

63. 221.976,95
26,56%

Subwencje znajdują się na pierwszym miejscu pod względem wpływów generowanych do
budżetu. W badanym okresie wartość subwencji stanowiła średnio około 27% wszystkich
wpływów, przy zdecydowanej przewadze subwencji oświatowych.
Dotacje celowe stanowią środki z budżetu Państwa, przekazywane na realizację przede
wszystkim zadań zleconych, zadań określonych ustawą oraz bieżących zadań własnych
jednostki.

Stosunek dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w roku 2020
Wyszczególnienie
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
zlecone
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
własne
Dotacje celowe na realizację programów i
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2020
15.237.343,98
1.538.916,79
8.324.624,67

zadań inwestycyjnych
Razem:

25.100.885,44

Dochody ogółem

63. 221.976,95

Stosunek % dotacji celowych do dochodów
budżetu

39,70%

Pozostałe środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w tym m.in.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe
środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom.
Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wyszczególnienie
Rządowy Fundusz Lokalny

2020
5.378.863,00

Pozostałe środki otrzymane na realizację
zadań inwestycyjnych i bieżących
Razem:
Dochody ogółem

810.343,89
6.189.206,89
63. 221.976,95

Stosunek
%
Rządowego
Funduszu
Lokalnego do dochodów budżetu

9,79%

Wydatki
Wydatki zostały zaplanowane na poziomie 70.050.755,28 zł, a wykonane na poziomie
63.467.098,37 zł, co stanowi 90,60% planu.
Wydatki bieżące
Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 47.065.184,93 zł, a wykonane zostały na
poziomie 44.180.179,35 zł, co stanowi 93,87% planu.
Najważniejszą kategorię wydatków bieżących w 2020 roku stanowią koszty związane
z pomocą społeczną oraz świadczeniami rodzinnymi. Wydatki w działach 852 oraz 855
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stanowią prawie 40 % ogólnej kwoty wydatków. Inną kategorią kosztów, której udział oscyluje
wokół wartości 33% są wydatki na oświatę.

Wydatki bieżące wg kategorii
Dział
010
400
600
630
700
710
750
751
754
756

757
801
851
852
854
855
900
921

Kategoria
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną,
gaz i wodę
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prawna
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926
Kultura fizyczna i sport
Razem

2020
345.605,29
870.298,21
854.900,53
5.500,02
279.558,20
57.607,19
3.886.378,42
112.270,64
325.702,44
987,06

642.453,16
14.397.262,68
132.586,82
2.629.253,15
360.443,85
15.099.322,23
3.148.318,28
771.613,99
260.117,19
44.180.179,35

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 22.985.570,35 zł a wykonane zostały na
poziomie 19.286.919,02 zł, co stanowi 83,91% planu.
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7.

INWESTYCJE GMINNE, FUNDUSZ SOŁECKI

Nadrzędnym zadaniem Gminy jest stworzenie jak najlepszych warunków bytowych
mieszkańcom. W tym celu Urząd Miasta i Gminy corocznie realizuje inwestycje.

Inwestycje drogowe w 2020 r.
Przebudowa w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Jeleniów na długości 443 mb, dz.nr ewid. 754
Wartość zadania 65.662,14 zł. Droga została wytyczona i wyprofilowana. Nawierzchnia
drogi wykonana z kruszywa łamanego i walcowana.
Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393072T w msc. Nowy Skoszyn
na odcinku 350 mb w km 0+477 do 0+827
Wartość zadania 38.899,52 zł. Droga wykonana w nawierzchni asfaltowej. Z uwagi na fakt,
że przy tej drodze mieszkają mieszkańcy miejscowości Jeleniów, gmina Nowa Słupia
dofinansowała remont drogi.
Nabycie działki nr ewid. 208/16 położonej w obr. Rudki z przeznaczeniem pod drogę
wewnętrzną.
Na realizację zadania wydatkowano z budżetu 528,84 zł. Zakupiona została działka o pow.
0,0255 ha. Wskazana kwota stanowi koszty związane z opłatami sądowymi oraz
notarialnymi.
Wycena i nabycie działki nr ewid. 1 położonej w obr. Dębniak zajętej w części pod drogę
wewnętrzną dojazdową do zabudowań w msc. Milanowska Wólka
Na zadanie wydatkowano kwotę 4.918.80 zł., na którą składa się:
1.

Koszt wyceny działki 600 zł,

2.

Koszt sporządzenia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi za wpisy do księgi

wieczystej: 1 038,80 zł,
3.

Cena zapłacona za przedmiotową działkę: 3 280,00 zł
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Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną Nr
352041T Serwis Kolejka
Za kwotę 4.000,00 zł została sporządzona dokumentacja geodezyjna niezbędna do wydania
decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oznaczonej nr ewid. 137/3, 142/1 w obr. Serwis
oraz nr ewid. 400/2 w obr. Sosnówka, a także sporządzona mapa z projektem podziału działki nr
ewid. 650/2 w obr. Rudki, gm. Nowa Słupia.
Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach
„Funduszu Dróg Samorządowych”
W ramach tego zadania została wykonana część drogi gminnej nr 352064T Jeziorko-Grabków za
kwotę 275.975,29 zł, w tym dofinansowanie 220.780,00 zł, wkład własny 55.195,29 zł.
Remont drogi gminnej nr 352014T Skały – Włochy - Hektary”.
Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących. Wartość robót budowlanych

300.700,00zł

brutto w tym dofinansowanie 240 560,00 zł, wkład własny 60.140,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej od ul. Kieleckiej
przez drogę oznaczoną w ewid. Gruntów jako działka ewidencyjna nr 1841/1 i dalej
poprzez drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 1217/6 do ul.
Świętokrzyskiej
W ramach tego zadania została opracowana koncepcja drogi łączącej ul. Kielecką, Szkolną i
poprzez tzw. „Wąkop” ul. Świętokrzyską. Koszt realizacji zadania wyniósł 7.380,00 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia
ulicznego w Gminie Nowa Słupia
W ramach zadania zostały wykonane następujące odcinki oświetlenia:
CZĘŚĆ 1: "Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi gminnej
352003T, Odcinek nr 9 Nowa Słupia ul. Łazy"
CZĘŚĆ 2: "Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi gminnej
352075T, Odcinek nr 5 Rudki ul. Spółdzielcza".
CZĘŚĆ 3: "Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi gminnej
352006T, Odcinek nr 7 Hucisko – Mirocice - Kępa".
CZĘŚĆ 4: „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi gminnej,
Odcinek nr 13 Serwis".
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CZĘŚĆ 5: „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi gminnej
352015T, Odcinek nr 17 Włochy"
CZĘŚĆ 6: „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi gminnej
352001T, Odcinek nr 2 Baszowice – Hucisko - Łysica"
CZĘŚĆ 7: „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi powiatowej
P0633T, Odcinek nr 10 Pokrzywianka".
Całkowita wartość zadania wyniosła 210.334,18 zł.
Inwestycje w infrastrukturę w 2020 roku
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odcinka wodociągu od ulicy Łazy do Centrum
Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi

W ramach realizacji zadania kwota 142.399,56 zł została wydatkowa na nowy wodociąg
łączący Centrum Kulturowo-Archeologiczne z przysiółkiem Łazy, w dalszej kolejności
budynek zmodernizowanego Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz
wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia.
W ramach realizacji zadania została wydatkowana kwota 9.469.936,75 zł . Obejmuje ona
koszty robót wraz z nadzorem inwestorskim.
Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice
oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody
do gminnej sieci wodociągowej
Zadanie w trakcie realizacji. Kwotę 140.29,26 zł wydatkowano na wycenę i wykup działki
pod budowę oczyszczalni ścieków w Mirocicach, przygotowanie dokumentacji przetargowej,
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych oraz opłaty sądowe jak również wykup działki
pod budowę ujęcia wody w Nowej Słupi.
Obecnie trwa pozyskanie pozwoleń na budowę. Przetarg na powyższe zadanie planowany w
II połowie 2021 roku.
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Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz
opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci
wodociągowej w Bartoszowinach
W ramach realizacji zadania została wydatkowana kwota 25.600,00 zł. Została wykonana
niezbędna dokumentacja m.in. program funkcjonalno-użytkowy wraz z wyceną dla budowy
ujęcia wody, aktualizacja obszaru i granic aglomeracji.
Przetarg na kanalizację w Bartoszowinach planowany jest w II połowie 2021 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej przy ul. Staszica w Nowej Słupi, przy ulicy Górniczej i Kolejowej w
Rudkach oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu w
miejscowości Cząstków – Rudki
W ramach zadania 31.980,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji. Zadanie w
trakcie realizacji.

Inwestycje w tabor samochodowy w 2020 r.
Zakup samochodu dla niepełnosprawnych – 120.552,30 zł
W ramach dofinansowania projektu ze środków PFRON „Program wyrównywania różnic
miedzy regionami III w obszarze D”, programu „Likwidacja barier transportowych – zakup
samochodu dla niepełnosprawnych”, Miasto i Gmina Nowa Słupia zakupi 9-cio osobowego
busa marki Renault Trafic. Wartość dofinansowania 46.207,30 zł.
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Zakup używanego autobusu- dowóz dzieci do szkół – 148.256,00 zł
W ramach zadania zakupiono autobus marki TEMPSA (39 miejsc). Samochód jest z 2012 r. o
niskim przebiegu. Będzie wykorzystywany do organizacji dowozów uczniów do szkól na
terenie Gminy Nowa Słupia.

Inwestycje w budynku użyteczności publicznej
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku
W 2020 r. został opracowany wniosek i studium wykonalności dla projektu pn:
„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorku” oraz wykonanie
kosztorysu szacunkowego. Wartość zadania w 2020 r. wyniosła 9.278,70 zł.
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina
Nowa Słupia – II Etap
W ramach realizacji zadania na łączną kwotę 3.323.676,75 zł dokonano termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej w Paprocicach, Szkoły
Podstawowej w Pokrzywiance oraz budynku Lokalnego Punktu-Konsultacyjnego w Nowej
Słupi. Zakres prac obejmował m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki
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okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła, modernizacja
oświetlenia oraz montaż instalacji PV.
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Modernizacja hali sportowej przy Szkole podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie
pracownik matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach
– 7.380,00
Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego,

w

ramach

Działania

7.4

„Rozwój

infrastruktury

edukacyjnej

i szkoleniowej”, Umowa nr RPSW.07.04.00-26-0015/18 z dnia 03.06.2019 r.
W 2020 r. zostały pokryte wydatki związane z doradztwem prawnym związanym z
przygotowaniem postepowania przetargowego na „Modernizcaję hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Nowej Słupi. Zadanie w trakcie reakizacji. Termin wykonania zadania
zgodnie z podpisana umową – 30.09.2021 r.
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Inwestycje w turystykę i kulturę w 2020 roku
Rewitalizacja Nowej Słupi
W ramach realizacji zadania w 2020 r. zorganizowano konkurs na koncepcję urbanistycznoarchitektoniczną ul. Świętokrzyskiej. Łączny koszt zadania wyniósł 9.905,30 zł. W kwocie tej
zawarte są wydatki związane z opracowaniem dokumentacji związanej z przeprowadzeniem
konkursu, wynagrodzenie Stowarzyszenia Architektów Polskich.
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Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na
Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” związanego z rozszerzeniem
działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia
W 2020 r. w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 129.039,01 zł. Poniesione koszty
związane są z wykonaniem dokumentacji projektowej, pracą Inspektora Nadzoru i
zarządzaniem projektem.
W 2020 r. wyłoniono Wykonawcę inwestycji, który realizuje zadanie w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”. Wykonana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę.
W grudniu 2020 r. Wykonawca rozpoczął prace ziemne.
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Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z
zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności
kulturalnej
W 2020 r. w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 4.694.284,97 zł.
W 2020 r. wybudowano budynek muzeum i rozpoczęto prace wykończeniowe wewnątrz i na
zewnątrz budynku: tynki i okładziny, podłogi i posadzki. Rozpoczęto wykonywanie instalacji
wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wykonano ogrzewanie podłogowe
budynku. Rozpoczęto zagospodarowanie terenu wokół muzeum; wykonano ciągi jezdne i
parking, część ciągów pieszych.
Tempa nabrały prace związane z wykonaniem wystawy stałej muzeum. Opracowano wersje
robocze filmów: „Geneza żelaza”, „Piecowisko i jego baza surowcowa”. Zakupiono sprzęt
multimedialny stanowiący wyposażenie ekspozycji (wystawy): cyfrowy kiosk informacyjny,
wideoprojektor, interaktywny stół multimedialny.
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Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów
publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich
Zadanie realizowane wspólnie ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich. W 2020 roku w
ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.382,80 zł. Były to środki przeznaczone na
promocję projektu.
Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia
Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia
Całość zadania wyniosła 89.208,52 zł. Kwota 42.000,00 zł stanowiła dofinansowanie w
wysokości z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kopiec odbudowany
został z kamienia miejscowego, który pozostał po rozebraniu i zniszczeniu pierwotnego kopca
przez Rosjan w roku 1861. Konstrukcja, celem jej ustabilizowania, zagłębiona jest na około
30 centymetrów poniżej poziomu otaczającego terenu. Wysokość samego kopca wynosi 3,5
metra a średnica podstawy ma 8 metrów. Kopiec zwieńczony został krzyżem żeliwnym, z
rozetą u podstawy, o wysokości 2 metrów osadzonym w betonowym fundamencie.
W odległości około 2 metrów od kopca przy stronie południowej na kamiennej podstawie
została umieszczona tablica informacyjna z najważniejszymi informacjami o historii kopca.
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Inwestycje i zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020
Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki przeznaczone dla sołectw.
Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku
sołectwa, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są
zgodne ze strategią rozwoju gminy.
W budżecie Miasta i Gminy Nowa Słupia na rok 2020 r. na zadania realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego zaplanowano 524.634,41 zł.
Wszystkie zadania udało się zrealizować. Część zadań była zmieniana uchwałą Zebrania
Wiejskiego.
Łącznie wydatkowano z budżetu kwotę 515.587,02 zł.
Kwota funduszu została wykorzystana w 98%.
Sołectwo Bartoszowiny – 17.251,99 zł
Zrealizowane zadania:
Dofinansowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej niezbędnej do remontu drogi
dojazdowej do pól – 6.420,00 zł
Przygotowanie operatu szacunkowego dla 3 działek planowanych pod świetlice wiejską –
1.190,00 zł
Remont boiska sportowego - 9.641,99 zł
Sołectwo Baszowice – 23.972,82 zł
Zrealizowane zadania:
Zakup dwóch huśtawek na plac zabaw dla dzieci – 9.252,68 zł
Zakup 25 szt. krzeseł na potrzeby świetlicy środowiskowej – 1.460,00 zł
Zakup laptopa wraz z przyłączem internetowym – 2.500,00 zł
Doświetlenie placu zabaw i otwartej strefy aktywności ( oświetlenie ledowe) – 1.999,98 zł
Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Mirocicach –
999,97 zł
Zakup trzech ławek parkowych – 1.485,00 zł
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Zakup 5 koszy na śmieci – 1.325,00 zł
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Baszowicach
poprzez zakup huśtawki oraz zakup kosy spalinowej wraz z akcesoriami – 4.950,19 zł

Sołectwo Cząstków – 26.206,99 zł
Zrealizowane zadania:
Zaprojektowanie i zakup elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej przy Szkole
Podstawowej w Pokrzywiance – 11.258,20 zł
Dofinansowanie remontu sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Pokrzywiance –
4.000,00 zł
Doposażenie lokalu w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach na potrzeby
KGW "Modrzewianki” – 1.499,77 zł
Dofinansowanie OSP Sosnówka – 2.621,34 zł
Wyznaczenie geodezyjne i modernizacja drogi dojazdowej do pól w sołectwie Cząstków –
6.827,68 zł
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Sołectwo Dębniak – 18.231,33 zł
Zrealizowane zadania:
Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Dębniak od posesji Nr 4 do posesji 3a –
16.280,89 zł
Uporządkowanie dróg na terenie sołectwa Dębniak poprzez wysypanie kruszywa – 1.950,44
zł
Sołectwo Dębno – 28.872,16 zł
Wykonane wydatki – 28.872,16 zł
Zrealizowane zadania:
Budowa wiejskiego placu zabaw dla dzieci na placu szkolnym – 27.873,40 zł
Wykonanie przepustu wraz z zakupem materiałów na działkę szkolną w Dębnie – 998,76 zł
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Sołectwo Hucisko – 12.551,24 zł
Zrealizowane zadania:
Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu dydaktycznego dla szkoły Podstawowe w
Mirocicach – 999,97 zł
Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej na odcinku Mirocice szkoła do wioski Hucisko oraz jej
uporządkowanie – 11.551,27 zł
Sołectwo Jeleniów – 35.301,00 zł
Zrealizowane zadania:
Zaprojektowanie oraz dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w
Jeleniowie – 35.301,00 zł
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Sołectwo Jeziorko – 39.936,52 zł
Zrealizowane zadania:
Wykonanie projektu drogi gminnej w całości (od drogi wojewódzkiej do rzeki Czarna woda)
– 4.000,00 zł
Dofinansowanie zakupu strojów KGW "Jezioraneczki” – 5.000,00 zł
Dofinansowanie projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i
Jeziorka pn: "Modernizacja boiska i doposażenie Szkoły Podstawowej w Jeziorku –
28.599,52 zł
Wytyczenie geodezyjne drogi dojazdowej do pól (od wygonu w stronę Zarzecza) –
2.337,00 zł

Sołectwo Milanowska Wólka – 16.375,14 zl
Zrealizowane zadania:
Wytyczenie geodezyjne drogi od posesji Nr 33 do rzeki oraz wykonanie rowów i wymiana
przepustów – 13.385,14 zł
Wytyczenie geodezyjne drogi wewnętrznej na działce Nr 1 – 2.990,00 zł
Sołectwo Mirocice – 31.353,14 zł
Zrealizowane zadania:
Dofinansowanie remontu w Szkole Podstawowej w Mirocicach – 5.000,00 zł
Zakup progów zwalniających dla sołectwa Mirocice wraz z oznakowaniem 3.980,90 zł
Uporządkowanie drogi Mirocice – Hucisko – 2.000,00 zł
Wytyczenie geodezyjne drogi Trochowiny - Baszowice oraz drogi Bielów - Jeziorko –
8.250,00 zł
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Zakup piły spalinowej oraz umundurowania na potrzeby OSP – 7.070,44 zł
Zakup grzejników do remizy OSP Mirocice – 2.128,50 zł
Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby KGW – 2.923,30 zł

Sołectwo Nowa Słupia – 42.521,75 zł
Zrealizowane zadania:
Zaprojektowanie i dofinansowanie budowy placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej za
budynkiem OSP Nowa Słupia – 42.521,75
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Sołectwo Paprocice – 17.175,92 zł
Zrealizowane zadania:
Wykonanie projektu rozbudowy budynku strażnica w Paprocicach – 12.000,00 zł
Doposażenie oraz adaptacja lokalu pod działalność KGW "Paprotki" w Paprocicach –
5.175,92 zł.
Sołectwo Pokrzywianka - 20.445,42 zł
Zrealizowane zadania:
Zaprojektowanie, zakup elementów i wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole
Podstawowej w Pokrzywiance – 11.258,20 zł
Dofinansowanie remontu sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Pokrzywiance –
3.999,99 zł
Zakup wyposażenia do pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w
Rudkach użytkowanego przez KGW "Modrzewianki”- 1.587,23 zł
Udzielenie dofinansowania dla OSP Włochy na zakup pompy szlamowej – 1.600,00 zł
Opracowanie projektu budowy terenu rekreacyjnego na terenie gminnym ( koło hydroforni)
działka nr 23 Pokrzywianka Górna – 2.000,00 zł
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Sołectwo Rudki – 41.727,04 zł
Zrealizowane zadania:
Zakup betonowego stołu do tenisa na skwer między ulicami Spółdzielczą a Wesołą – 4.989,00
zł
Zakup stojaków na rowery, koszy, ławek oraz donic i kwiatów – 15.025,28 zł
Dofinansowanie remontu budynku OSP Sosnówka – 5.000,00 zł
Zakup drzewek sadzonek – 995,76 zł
Zakup książek do biblioteki w Domu Kultury w Rudkach – 1.000,00 zł
Wykonanie projektu drogi ul. Słoneczna – 2.500,00 zł
Doposażenie placu zabaw na os. Rudki (przy Urzędzie Pocztowym) – 12.217,00 zł
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Sołectwo Serwis - 22.283,38 zł
Zrealizowane zadania:

Sołectwo Skały – 15.776,81 zł
Zrealizowane zadania:
Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Skały – 12.981,00 zł
Zakup wyposażenia dla OSP Włochy – 2.795,81 zł
Sołectwo Sosnówka – 28.872,66 zł
Zrealizowane zadania:
Remont budynku „dawnego ADM" i zaadaptowanie go na potrzeby remizy OSP –
25.262,66 zł
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Wykup działki pod budowę garażu dla OSP i placu zabaw – 600,00 zł
Zakup brakujących strojów dla KGW "Chełmowianki”- 2.000,00 zł
Zakup dwóch drabin nasadowych i dwóch par rękawic strażackich – 1.010,00 zł

Sołectwo Stara Słupia – 42.689,71 zł
Zrealizowane zadania:
Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonej w Gminie Nowa Słupia, obręb Stara
Słupia oznaczonej nr ewidencyjnym 354 wraz z zagospodarowaniem terenu przed remizą
strażacką (wykonanie parkingu oraz utwardzenie wyjazdu) – 42.689,71 zł
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Sołectwo Trzcianka – 15.790,00 zł
Zrealizowane zadania:
Zaprojektowanie i wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego w Sołectwie Trzcianka (2
słupy, 1 dowieszka) – 14.000,00 zł
Wyznaczenie punktów granicznych w części szlaku turystycznego od drogi gminnej do drogi
wojewódzkiej – 1.790,00 zł

Sołectwo Włochy 18.252,00 zł
Zrealizowane zadania:
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z elementami placu zabaw i siłowni zewnętrznej
(wykonanie projektu oraz dofinansowanie zakupu urządzeń) – 18.252,00 zł

8.

KULTURA I TURYSTYKA

Rok 2020 był bardzo ciężki dla kultury i ludzi, którzy ją tworzą. Z powodu obostrzeń
związanych z pandemią koronawirusa instytucje kultury przez większość czasu były
zamknięte, wiele działań musiało zostać przeniesionych do przestrzeni wirtualnej.
Na terenie Gminy Nowa Słupia funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury – Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki oraz Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa
Góra”.
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rudkach w 2020 roku różniła się od
dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej
kwestia bezpieczeństwa nabrała większego znaczenia.
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Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Nowa
Słupia koordynował społeczną akcję szycia maseczek. Akcja miała na celu zaopatrzenie
mieszkańców naszej gminy w środki ochrony osobistej.
W akcję oprócz pracowników GOKSiT zaangażowali się przedstawiciele organizacji
pozarządowych KGW „Modrzewianki”, KGW „Jezioraneczki”, Klub Seniora „Wesołówka” z
Jeleniowa, „Świętokrzyskie Niezapominajki” ze Starej Słupi, KGW „Trzciankowianie”
Dystrybucją maseczek zajął się Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi. Maseczki ochronne
trafiły do mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz do szpitala w Starachowicach i
Kielcach. Na uroczystym podsumowaniu akcji w GOK, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa
Słupia i dyrektor GOK podziękowali paniom i panom szyjącym maseczki, wręczając
okolicznościowe dyplomy. W akcji wzięło udział ponad 50 osób oraz pracownicy świetlic i
GOK.

Gminny Ośrodek Kultury działa na postawie wcześniej zaplanowanego harmonogramu
imprez. Do końca 2020 udało się zorganizować tylko ich niewielką część. Wśród nich należy
wymienić m. in: organizacja we współpracy ze Szkoła Podstawową w Nowej Słupi Koncertu
Kolęd w Kościele Parafialnym w Nowej Słupi „A oni Cię nie poznają”,

organizacja

gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizacja koncertu z okazji Dnia
Kobiet z udziałem Kabaretu „Bez próby”. Udało się również zorganizować Ferie 2020 dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Słupia. Dzieci miały możliwość uczestnictwa w
zajęciach kulinarnych i muzycznych, warsztatach z Panem Koralikiem. Zorganizowane
zostały również wyjazdy do kina i na basen. Nie zabrakło również turniejów sportowych
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organizowanych we współpracy ze stowarzyszeniami m.in. Stowarzyszeniem Zdrowy
Człowiek „Emeryk”, Stowarzyszenie „Pro Sport”. Zainteresowaniem cieszył się Turniej
FIFA, Turniej Piłki Halowej, Turniej Piłkarzyków.
Począwszy od miesiąca kwietnia 2020 r. organizacja wszystkich wydarzeń odbywała się
wyłącznie w oparciu o aktualne zalecenia i wytyczne Ministerstwa oraz służby sanitarne.
Większość wydarzeń miała ograniczoną formułę m.in. Gminne Obchody Dnia Strażaka,
Gminne Dożynki 2020 czy też Dymarki Świętokrzyskie 53 i pół.
We współpracy z organizacjami pozarządowymi w okresie letnim udało się również
zorganizować Nocny Turniej Piłki Nożnej oraz I Otwarty Turniej Tenisa Stołowego, który
jednocześnie był promocją Funduszu Sołeckiego.
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W budynku Domu Kultury w Rudkach we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. pod
patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została zorganizowana wystawa
plakatów – 1920 Wojna Światów.
Część działań została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej m.in. zespoły śpiewacze oraz
soliści i solistki współpracujący z GOKSiT odśpiewali kolędy i pastorałki dla mieszkańców,
zorganizowano konkursy plastyczne „Wymarzony Dzień Dziecka”,

konkurs na

najpiękniejszą ozdobę Bożonarodzeniową, konkurs fotograficzny „Kolory Jesieni”. Instytucja
Kultury wspólnie z placówkami kultury z sąsiednich gmin: Bodzentyn, Bieliny, Pawłów,
Masłów zorganizowała akcję online z cyklu „Pomniki historii”.
Pod koniec 2020 z zachowaniem reżimu sanitarnego we współpracy z organizacją Nasze
Rudki, Serwis, Sosnówka, zostało zorganizowane wspólne ubieranie choinki na terenie
miejscowości Rudki. Pracownicy GOK włączyli się również w działalność harcerską i
przystąpili do akcji Betlejemskie Światło Pokoju.
Przez cały 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki wspierał KGW, pomagając im
organizować wyjazdy na przeglądy, koncerty czy też organizować nagrania do radia.
W strukturach GOKSiT funkcjonowały trzy biblioteki – w Rudkach, w Nowej Słupi oraz w
Dębnie. Biblioteki w ciągu roku zarejestrowały 870 czytelników. Najwięcej w Rudkach
a najmniej w Dębnie.
Najliczniejszą grupę czytelników stanowią osoby: w Rudkach i w Nowej Słupi – 25-44 lat, w
Dębnie 16 -19 lat.
W 2020 r. zakupiono nowości wydawnicze, które w znacznym stopniu poprawiły jakość
i atrakcyjność zbiorów bibliotecznych oraz zaspokoiły potrzeby czytelników. Wybór zakupu
książek był dostosowany do potrzeb i zainteresowań czytelników. Zakupiono książki dla
każdej grupy wiekowej.
W 2020 r. GOKSiT prowadził również swoją działalność na Centrum KulturowoArcheologicznym. Sezon na CKA trwał od maja do końca września. W 2020 r. nie zostali
zatrudnieni prezenterzy. Oprowadzaniem turystów zajmowali się pracownicy GOKSiT.
Łącznie w 2020 r. Centrum Kulturowo-Archeologicznym odwiedziło 2.200 turystów.
Z ruchu turystycznego z uwagi na gruntowną

przebudowę zostało wyłączone Muzeum

Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki od 2019 r. realizuje projekt w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn: „Utworzenie
świetlic środowiskowych w Gminie Nowa Słupia" . W jego ramach utworzono 5 świetlic - w
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Rudkach, w Nowej Słupi, w Starej Słupi, w Mirocicach i w Baszowicach. W 2020 r. w
ramach działań projektowych na świetlicę uczęszczało ponad 60 dzieci.
Dofinansowanie: 1 290 954,00. Projekt będzie realizowany do 30.04.2022 r
Drugą instytucją kultury działającą na terenie Gminy Nowa Słupia jest Park Dziedzictwa Gór
Świętokrzyskich „Łysa Góra“.
Przedmiotem działania PDGŚ jest ukazanie oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego
Ziemi Świętokrzyskiej, związanego z wyjątkową historią regionu i bogactwem legend.
W lipcu 2020 r. została podpisana umowa z generalnym wykonawcą firmą AGROBUD ze
Starachowic umowa na wykonanie Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra.

9.

OŚWIATA

W obecnym roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
funkcjonujących przy szkołach podstawowych uczęszcza 321 wychowanków.
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Liczba wychowanków w poszczególnych placówkach w roku szkolnym2019/2020 oraz
2020/2021
Liczba dzieci w
roku szkolnym
2019/2020

Wyszczególnienie

Lp.

Liczba dzieci w
roku szkolnym
2020/2021

1

Przedszkole w Rudkach

69

65

2

Oddział Przedszkolny w SP Nowa
Słupia

67

65

3

Oddział Przedszkolny w SP Rudki

17

16

4

Oddział Przedszkolny w SP
Pokrzywianka

10

12

5

Oddział Przedszkolny w SP Stara Słupia

26

28

6

Oddział Przedszkolny w SP Jeleniowie

24

19

7

Oddział Przedszkolny w SP Mirocicach

24

29

8

Oddział Przedszkolny w SP Jeziorku

58

72

9

Oddział Przedszkolny w SP Paprocice

14

15

309

321

Ogółem:

Sytuację szkolnictwa Gminy Nowa Słupia prezentuje tabela poniżej. W szkołach podstawowych

obecnie kształci się 678 uczniów, 4 uczniów ma zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
W poprzednim roku szkolnym kształciło się 677 uczniów, 5 uczniów realizowało zajęcia
rewalidacyjno- wychowawcze.
Do Zespołu Szkół w Rudkach uczęszcza jeden uczeń, który realizuje spełnianie obowiązku
szkolnego poza szkołą. Obecnie przebywa za granicą.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
Lp.

Wyszczególnienie

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Kl. IV

Kl. V

Kl.VI

Kl. VII

Kl. VIII

Ogółem
39

1.

SP Jeleniów

0

11

5

2

6

7

2

6

2.

SP Jeziorko

13

18

3

14

18

12

15

10

3.

SP Mirocice

5

4

3

8

6

7

2

4

39

4.

SP Pokrzywianka

4

7

6

0

8

4

10

5

44

5.

SP Paprocice

0

3

2

5

4

3

5

2

24

50

103 (+2 rew)

6.

SP Stara Słupia

7

1

7

7

10

8

9

5

54

7.

Zespół Szkół w
Rudkach

27

22

16

15

31

28

25

28

192 (+3 rew)

8.

SP Nowa Słupia

20

21

14

10

40

33

14

30

182

76

87

56

61

123

102

82

90

677 (+5 rew)

Ogółem:

Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
Lp.

Wyszczególnienie

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Kl. IV

Kl. V

Kl. VI Kl. VII

Kl. VIII

Ogółem

1.

SP Jeleniów

12

0

11

5

2

6

7

2
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2.

SP Jeziorko

11

13

18

3

14

18

11

15

103(+2
rew)

3.

SP Mirocice

5

5

4

3

9

5

7

2

40

4.

SP Pokrzywianka

0

4

7

6

0

8

4

10

39

5.

SP Paprocice

2

0

3

2

5

4

3

5

24

6.

SP Stara Słupia

5

7

1

7

7

11

8

9
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7.

Zespół Szkół w
Rudkach

26

26

21

16

16

30

29

25

189(+2
rew)

8.

SP Nowa Słupia

30

20

22

14

9

41

32

15

183

91

74

87

56

62

123

112

83

678(=4
rew)

Ogółem:

Placówki oświatowe dysponują obiektami wraz z wyposażeniem służącym prowadzeniu
działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej.
Corocznie podejmowane są działania inwestycyjne mające na celu podwyższenie jakości bazy
edukacyjnej. Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń
sportowo-rekreacyjnych uznać należy za dobry. Większość remontów wykonywana jest z
budżetów poszczególnych placówek oświatowych.
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Szkoły prowadzone przez stowarzyszenia otrzymują dotację podmiotową. Przepisy prawne
określające zasady dotowania szkół i placówek nie samorządowych zostały zawarte w
rozdziale 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Ogółem dotacje dla szkół, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia wynosi
6.757.968,27 zł.
Wśród zrealizowanych inwestycji oświatowych z budżetu szkoły, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia do najważniejszych należy zaliczyć remont łazienki
na parterze w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi na kwotę 23.808,12 zł, cyklinowanie sali
gimnastycznej w Zespole Szkół w Rudkach na kwotę 9.000,00 zł oraz remont toalet dla
dziewcząt w Zespole Szkół w Rudkach (I i II piętro) na kwotę: 50.375,60 zł.
Z budżetu Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi zakupiono również z 2020 r. meble, dywany,
tablice na kwotę 31.507,19 zł, sprzęt sportowy na kwotę 20.676,80 zł, pomoce dydaktyczne
na kwotę 1.199,99 zł, sprzęt porządkowy na kwotę 2.564,03 zł. Doposażono również kuchnię
w nowy sprzęt na kwotę 7.568,39 zł.
Z budżetu Zespołu szkół w Rudkach w 2020 r. zakupiono meble szkolne na kwotę 15.998,13
zł, sprzęt sportowy na kwotę 10.813,99 zł, urządzenia do monitoringu na kwotę 6.84,27 zł.
Doposażono również kuchnię w nowy sprzęt na kwotę 14.076,00 zł oraz zakupiono pomoce
dydaktyczne na kwotę 11.310,90 zł. Wykonano również sieć wi-fi o wartości 8.300, zł.

10. POMOC SPOŁECZNA, BEZPIECZEŃSTAWO MIESZKAŃCÓW GMINY
Realizacja lokalnej polityki społecznej w Gminie Nowa Słupia oparta jest na długofalowym
planowaniu. Planowane działania mają na celu osiągnięcie trwałej zmiany społecznej zgodnie
z przyjętymi w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Nowa Słupia na lata 2016 – 2022 priorytetami.
Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Nowa
Słupia jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
Celem działalności jednostki jest organizowanie i wykonywanie zadań z zakresu pomocy
społecznej, w szczególności poprzez doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób
i rodzin korzystających z pomocy i zintegrowanie ich ze środowiskiem oraz wspieranie osób
i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. System pomocy
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społecznej w gminie Nowa Słupia obejmuje wsparciem ponad 10% ogółu mieszkańców
gminy.
Czynniki warunkujące wsparcie to:
 przyczyny ekonomiczne tj. ubóstwo, bezrobocie,
 przyczyny zdrowotne tj. długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność,
 przyczyny rodzinne tj. bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,
alkoholizm, przemoc.
Pomoc oferowana mieszkańcom to również liczne świadczenia pieniężne, ale i również inne
rozmaite formy wsparcia niefinansowego. Świadczenie pieniężne wypłacane są osobom
i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza poziomu określonego w ustawie o
pomocy społecznej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów lub
innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
Osoby i rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe
z pomocy społecznej w postaci zasiłków oraz pomocy w naturze.
Podstawową formą pomocy są: zasiłek stały, zasiłek okresowy oraz zasiłek celowy.
Korzystający ze świadczeń wg. rodzajów udzielanych zasiłków
Wyszczególnienie

Lp.

Liczba osób, którym
przyznano świadczenie w
2020 r.

1.

Zasiłek stały

71

2.

Zasiłek okresowy

154

3.

Zasiłek celowy

246

Obok świadczeń realizowanych na mocy ustawy o pomocy społecznej przyznawane są także,
na podstawie odrębnych przepisów, inne formy finansowego wspierania osób i rodzin:
świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne.
Korzystający ze świadczeń w 2020 r. wg. rodzajów
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Świadczenie wychowawcze

2.

Świadczenia rodzinne

Liczba wydanych
decyzji
181
1044
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Wypłacona kwota
9.230.771,95
4.313.679,07

3.

Fundusz alimentacyjny

46

211.613,02

4.

Dodatki energetyczne

11

1.014,65

5.

Dodatki mieszkaniowe

18

15.644,33

6.

Ogółem:

1300

13.772.723,02

Bezpieczeństwo mieszkańców – Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie Gminy zarejestrowanych jest 6 jednostek OSP:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Słupi
- Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnówce
- Ochotnicza Straż Pożarna we Włochach
- Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Słupi
- Ochotnicza Straż Pożarna w Mirocicach
- Ochotnicza Straż Pożarna w Paprocicach
OSP Nowa Słupia, Stara Słupia oraz Mirocice należą do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego.
W ciągu 2020 strażacy wyjeżdżali do akcji 163 razy do pożarów oraz wypadków drogowych.
Dla porównania w 2019 r. strażacy wyjeżdżali 241 razy.
Ogółem zrzeszonych jest 175 członków (167 mężczyzn i 8 kobiet).
W 2020 r. ogółem na OSP wydatkowano w budżecie kwotę 205.636,25
W wydatkach mieści się :m.in.: wynagrodzenie , ekwiwalent za udział w akacjach
ratowniczych,

ubezpieczenie

strażaków,

ubezpieczenie

pojazdów,

przegląd

sprzętu

technicznego, badania medyczne, paliwo, energia , sorty mundurowe.
Należy podkreślić, że poza dotychczasowymi obowiązkami, strażacy ochotnicy zostali
również

zaangażowani

w

różnych

działaniach

z przeciwdziałaniem COVID – 19.
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podejmowanych

w

związku

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

Strategia rozwoju
Strategia Rozwoju Gminy Nowa Słupia na lata 2016-2023 została uchwalona w 2016 r.
Aktualnie w związku z zmianą ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju oraz niektórych innych ustaw przystąpiono do prac nad

opracowaniem nowej

strategii. Obowiązująca strategia nie może już stanowić w pełni efektywnego instrumentu,
który zgodnie z nowymi przepisami oprócz zmieniających się uwarunkowań i wyzwań
rozwojowych, uwzględniać będzie także aktualny stan prawny w zakresie przepisów
formułujących prowadzenie rozwoju gminy.
WIZJA
Gmina Nowa Słupia to perła Gór Świętokrzyskich, aktywna turystyczna, będąca najlepszym
ośrodkiem kultury, sztuki i twórczości ludowej.
Wizję Gminy Nowa Słupia, planowaną do osiągnięcia do 2023 roku jest osiągnięcie pozycji
regionalnego lidera w dziedzinie turystyki i rekreacji oraz rozwoju przedsiębiorczości,
poprzez poprawę i dostosowanie infrastruktury technicznej i okołobiznesowej.
MISJA
Misją Gminy jest optymalne zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców przez
wykonanie zadań publicznych z poszanowaniem środowiska i racjonalnym wykorzystaniem
jego zasobów oraz wspieraniem i tworzeniem aktywnego ośrodka gospodarczego,
kulturowego i turystyczno-rekreacyjnego.
Cel strategiczny
Wzrost atrakcyjności gminy Nowa Słupia jako miejsca wypoczynku i zamieszkania
Cel operacyjny

Rozbudowa i
rozwój
infrastruktury
turystycznorekreacyjnej

Przedsięwzięcia zrealizowane i rozpoczęte
w 2020 r.

Zadania realizacyjne

1. Kontynuacja
zagospodarowania terenów
dymarkowych i
okalających.
2. Wyznaczania szlaków
rowerowych i ich budowa
wraz z zagospodarowaniem
miejsc docelowych m.in.
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Rewitalizacja
wieloletnie)

Nowej

Słupi

(zadanie

Rozbudowa
i
przebudowa
Muzeum
Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz
z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z
zastosowaniem
terenu
przestrzeni
z

3.

4.
5.

6.

Zwiększenie
usług
zdrowotnych

trasy obserwacyjne, wiaty
turystyczne, wieże
widokowe.
Tworzenie i wspieranie
lokalnych organizacji i firm
turystycznych.
Utworzenie kompletnej
bazy turystycznej.
Promocja na konferencjach,
warsztatach edukacyjnych,
targach. imprezach
branżowych, prasie w tym
wydawnictwach
turystycznych, radio, TV,
banerach.
Dostosowanie obiektów
dziedzictwa kulturowego do
funkcji turystycznych oraz
kulturalnych

1. Wsparcie poszerzenia oferty
w ośrodkach zdrowia o
opiekę specjalistyczną
2. Rozwój powszechnej
edukacji zdrowotnej i
promocja zdrowia

dostosowaniem do prowadzenia działalności
kulturalnej (zadanie wieloletnie)
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z
przebudową i wyposażeniem obiektów
publicznej infrastruktury kulturalnej na
obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (zadanie
wieloletnie)
Rozbudowa
i
przebudowa
budynku
Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu
użytkowania na Park Dziedzictwa Gór
Świętokrzyskich „Łysa Góra” związanego z
rozszerzeniem działalności kulturalnej i
turystycznej Gminy Nowa Słupia (zadanie
wieloletnie)
Przeprowadzenie
robót
budowlanych
mających na celu upamiętnienie kopca księcia
Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu
Zakup przez gminę Nowa Słupia szczepionek
przeciwko grypie.
Współpraca z firmami organizującymi
bezpłatne badania profilaktyczne.

Cel strategiczny
Wysoki stopień rozwoju infrastruktury technicznej
Cel operacyjny

Poprawa stanu
infrastruktury
drogowej (budowa,
przebudowa, zmiana
nawierzchni, remont)

Zadania realizacyjne
1. Remont i modernizacja dróg
gminnych
2. Budowa dróg wewnętrznych
oraz dróg dojazdowych do
pól
3. Budowa, remont i
modernizacja chodników
4. Uzbrajanie nowych terenów
mieszkaniowych w siec
drogową
5. Budowa oświetlenia przy
najbardziej ruchliwych
drogach
6. Współudział w modernizacji
dróg powiatowych i
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Przedsięwzięcia zrealizowane w
2020 r.
Modernizacja dróg gminnych na
terenie sołectwa Skały (Fundusz
Sołecki)
Wykonanie projektu drogi gminnej w
całości-od drogi wojewódzkiej do
rzeki Czarna woda- (Fundusz Sołecki
Jeziorko/ budżet Gminy)
Modernizacja
obejmująca
przebudowę drogi gminnej nr
393072T w msc. Nowy Skoszyn na
odcinku 350 mb w km 0+827
Wyznaczenie
geodezyjne
i
modernizacyjne drogi dojazdowej do

wojewódzkich
7. Poprawa bezpieczeństwa przy
drogach gminnych,
powiatowych oraz
wojewódzkich poprzez:
budowę chodników, budowę
progów zwalniających,
poprawę świadomości
mieszkańców odnośnie
bezpieczeństwa na drogach,
systematyczne wykaszanie
poboczy oraz przycinanie
wystających gałęzi, drzew i
krzewów.
8. Rozbudowa systemu
odwodnienia dróg gminnych,
powiatowych oraz
wojewódzkich poprzez
poprawę drożności
istniejących rowów, budowę
nowych rowów, budowę
nowych odcinków kanalizacji
deszczowej i zbiorników na
wodę deszczową

pól w sołectwie Cząstków (Fundusz
Sołecki)
Nabycie działki nr ewid. 208/16
położonej w obr. Rudki z
przeznaczeniem
pod
drogę
wewnętrzną
Wycena i nabycie działki nr ewid 1
położonej w obr. Dębniak zajętej w
części pod drogę wewnętrzną
dojazdową do zabudowań w msc.
Milanowska Wólka
Przebudowa w ramach modernizacji
drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Jeleniów na
długości 443 mb, dz.nr ewid. 754
Uregulowanie
stanu
prawnego
nieruchomości położonej w Gminie
Nowa Słupia, obręb Stara Słupia
oznaczonej nr ewidencyjnym 354
wraz z zagospodarowaniem terenu
przed remiza strażacką (Fundusz
sołecki)
Wykonanie oświetlenia ulicznego w
sołectwie Dębniak (Fundusz sołecki)
Zaprojektowanie
i
wykonanie
brakującego oświetlenia ulicznego w
sołectwie
Trzcianka
(Fundusz
sołecki)
Przygotowanie
dokumentacji
projektowej oraz przebudowa dróg
gminnych w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych
Opracowanie
dokumentacji
projektowej oraz budowa drogi
gminnej od ul. Kieleckiej przez
drogę oznaczoną w ewid. Gruntów
jako działka ewidencyjna nr 1841/1 i
dalej poprzez drogę oznaczoną w
ewidencji gruntów jako działka
1217/6 do ul. Świętokrzyskiej
(zadanie wieloletnie)
Opracownie
dokumentacji
projektowej oraz modernizacja i
dobudowa oświetlenia ulicznego w
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Gminie Nowa
wieloletnie)
Zwiększony stopień
skanalizowania

1. Kontynuacja skanalizowania
pozostałych miejscowości
Gminy.
2. Przygotowanie dokumentacji
technicznej i budowa
kanalizacji.
3. Uzbrajanie nowych terenów
mieszkaniowych w sieć
kanalizacyjną
4. Mobilizacja mieszkańców do
podłączenia się do sieci
kanalizacyjnej.

Słupia

(zadanie

Rozbudowa sieci kanalizacji w
aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa
Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci
wodociągowej w Gminie Nowa Słupia
(zadanie wieloletnie)
Wykup działek, wykonanie
dokumentacji projektowej i budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
oczyszczalnią ścieków dla msc.
Jeziorko, Debno, Mirocice, Baszowice
oraz przebudowa oczyszczalni ścieków
w Starej Słupi i włączenie nowego
ujęcia wody do gminnej sieci
wodociągowej (zadanie wieloletnie)

Wykup działek, wykonanie
dokumentacji projektowej i budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
oczyszczalnią ścieków dla msc.
Paprocice i Bartoszowiny oraz
opracowanie dokumentacji na nowe
ujęcie wody i jego włączenie do
gminnej sieci wodociągowej w
Bartoszowinach (zadanie wieloletnie)
Opracowanie dokumentacji
projektowej i uporządkowanie sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
przy ul. Staszica w Nowej Słupi,
przy ul. Górniczej i Kolejowej w
Rudkach oraz opracowanie
dokumentacji na wymianę
wodociągu w miejscowości
Cząstków – Rudki (zadanie
wieloletnie)
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Zwiększony dostęp do
sieci gazowej

1. Współpraca z zakładami
gazowniczymi w zakresie
budowy i rozbudowy sieci
gazowej
2. Promowanie przyłączania się
mieszkańców do sieci
gazowej

Trzeci etap gazyfikacji gminy –
miejscowość Nowa Słupia –
zakończenie planowane na lata 20222023.

Cel strategiczny

Wysoka aktywność rolników i nowe sfery ich działalności
Cel operacyjny

Szkolenia dla
rolników dot.
możliwości
pozyskiwania
środków na rozwój
działalności rolniczej

Zadania realizacyjne
Organizacja spotkań informacyjnych
w każdym sołectwie na temat
pozyskiwania środków z UE przez
rolników

Przedsięwzięcia realizowane w
2020 r.
Organizacja cyklicznych szkoleń w
Urzędzie Miasta i Gminy przez
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa
Zawodowego Rolników

Cel strategiczny

Zwiększony poziom zaspakajania potrzeb społecznych
Cel operacyjny

Zmniejszone
zagrożenie
przestępczością

Zwiększona
stabilność materialna
mieszkańców

Zadania realizacyjne
1. Tworzenie warunków i oferty
spędzania wolnego czasu dla
młodzieży.
2. Zwiększenie egzekwowania
istniejących przepisów w
zakresie porządku
publicznego.
3. Powszechna edukacja
mieszkańców gminy w
zakresie dbałości o
bezpieczeństwo.
1. Prowadzenie polityki
wspierania firm
zatrudniających mieszkańców
Gminy Nowa Słupia.
2. Kontynuacja zatrudnienia
przez Urząd Gminy osób
bezrobotnych z terenu gminy
do prac doraźnych.
3. Przeznaczenie terenów pod
zabudowę mieszkaniową.
4. Stwarzanie warunków do
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Przedsięwzięcia realizowane w
2020 r.
Działanie zespołu
interdyscyplinarnego
Ścisła współpraca z PCPR w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Współpraca z policją, z kuratorami
społecznymi, z kuratorami sądowymi
Szkolenia, pogadanki dla osób
starszych z zakresu bezpieczeństwa
Realizacja projektu ” Działania na
rzecz włączenia społecznego w
Gminie Nowa Słupia – Usprawnianie
Funkcjonowania M- GOPS Nowa
Słupia”
Pomoc finansowa
Program pomocy żywnościowej PO
PŻ
Doradztwo zawodowe

Zwiększony stopień
pomocy społecznej

aktywności zawodowej dla
osób sprawujących opiekę
nad osobami zależnymi, w
tym przedszkola, żłobki,
opiekunowie dzieci oraz osób
starszych.
5. Rozwijanie
przedsiębiorczości społecznej
np. poprzez spółdzielnie
socjalne.

Pomoc psychologa i logopedy

1. Zorganizowanie zajęć dla osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
2. Budowa domu opieki
społecznej.

Zakup
samochodu
niepełnosprawnych

Realizacja prac społecznie
użytecznych
Pomoc prawna
Kontrakty socjalne
dla

osób

Kontynuacja udziału w projekcie
realizowanym przez
PCPR w
Kielcach
CENTRUM
ASYSTENTURY
SPOŁECZNEJ
KROK
W
STRONE
SAMODZIELNOŚCI
Udział w projekcie „CENTRUM
USŁUG – Współpraca na rzecz
społeczności lokalnej”
Realizacja usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych Usług
Opiekuńczych
Realizacja programu opieka 75 +
Realizacja w porozumieniu ze
starostwem kompleksowej rehabilitacji
dla osób z terenu Miasta i Gminy
Nowa Słupia
Realizacja projektu „Liderzy
kooperacji” w ramach POWER
Działanie 2.5 „Skuteczna Pomoc
Społeczna” „Wypracowanie i
wdrożenie modeli kooperacji
pomiędzy instytucjami pomocy
społecznej a podmiotami innych
polityk sektorowych m.in. pomocy
społecznej, edukacji, zdrowia,
sądownictwa i policji” w ramach
dodatkowego zadania nr 5 Działania
dodatkowe w walce z koronawirusem.
Realizacja projektu Klub Seniora
„WESOŁÓWKA. Regionalny
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Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2014 – 2020
Europejski Fundusz Społeczny, numer
i nazwa osi priorytetowej:
RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i
walka z ubóstwem, numer i nazwa
działania: RPSW.09.02.01 Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych.
Realizacja projektu „Usługi
indywidualnego transportu door-todoor oraz poprawa dostępności
architektonicznej wielorodzinnych
budynków mieszkalnych”,
realizowanego w ramach Osi
Priorytetowej II. Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych w
środowisku lokalnym Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020. Celem projektu
jest poprawa jakości życia części
mieszkańców Miasta i Gminy Nowa
Słupia, poprzez eliminowanie barier
transportowych, dzięki czemu będą
oni w stanie samodzielnie (lub z
niewielkim udziałem i pomocą osób
trzecich) podejmować i rozwijać swoją
aktywność w życiu publicznym,
społecznym i zawodowym.
Realizacja projektu „Wspieraj
Seniora” Solidarnościowy Korpus
Wsparcia Seniorów Celem programu
jest zapewnienie wsparcia Seniorom w
wieku 70 lat i więcej, którzy w
obowiązującym stanie epidemii
zdecydują się na pozostanie w domu i
nie są w stanie np. poprzez wsparcie
rodziny zabezpieczyć sobie artykułów
podstawowej potrzeby.
Wszechstronny rozwój
intelektualny,
fizyczny, kulturalny

1. Budowa oraz doposażenie
świetlic wiejskich wraz z ich
otoczeniem.
2. Budowa kompleksów
rekreacyjno- sportowych.
3. Budowa „małej infrastruktury”
rekreacyjnej, w tym: place
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Doposażenie placu zabaw na os. Rudki
- przy Urzędzie Pocztowym –
(Fundusz Sołecki)
Zaprojektowanie i zakup elementów
wyposażenia siłowni zewnętrznej przy

zabaw, wiaty wypoczynkowe,
siłownie zewnętrzne, boiska
wielofunkcyjne.
4. Modernizacja istniejącej
infrastruktury sportowej.
5. Zachowanie i zabezpieczenie
obiektów dziedzictwa
kulturowego i miejsc pamięci
dla celów społecznych.

SP Pokrzywianka (Fundusz Sołecki)
Budowa wiejskiego placu zabaw dla
dzieci w Dębnie (Fundusz Sołecki)
Zaprojektowanie oraz dofinansowanie
budowy placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Jeleniowie (Fundusz
Sołecki)
Zaprojektowanie i dofinansowanie
budowy placu zabaw z elementami
siłowni zewnętrznej za budynkiem
OSP Nowa Słupia (Fundusz Sołecki)
Zaprojektowanie terenu wokół
świetlicy z elementami placu zabaw i
siłowni zewnętrznej (Fundusz Sołecki)

Modernizacja hali sportowej przy
Szkole Podstawowej w Nowej Słupi
oraz doposażenie pracowni
matematyczno – przyrodniczej w
Zespole Szkół w Rudkach.

Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowej Słupi 2020+
Lokalny Program Rewitalizacji Nowej Słupi 2020+ został uchwalony w 2018 r. Program jest
dokumentem komplementarnym z innymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi na
poziomie europejskim, krajowym, wojewódzkim i gminnym.
W 2020 r. zadania objęte niniejszym programem były kontynuowane poprzez m.in.:
- rozbudowę i przebudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego wraz
z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku,
- budowę Parku Dziedzictwa,
- opracowanie części dokumentacji związanej z Rewitalizacją Nowej Słupi,
- modernizację infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorku.
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Zasoby materialne Gminy
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowa Słupia na
lata 2017-2021.
Uchwałą Nr XLIII/78/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2017 r. został
uchwalony Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowa
Słupia na lata 2017-2021.
W ramach realizacji programu Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi w roku 2020 wykonał
roczne przeglądy techniczne budynków i przeglądy kominiarskie.
Budynki w całości będące własnością Gminy wymagają modernizacji.
Budynek w Rudkach na Osiedlu Górnym jest w bardzo złym stanie technicznym i w
przyszłości planowana jest rozbiórka tego budynku. Zgodnie z Wieloletnim Program
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowa Słupia na lata 2017-2021
przesiedlenie Najemców planowane jest do końca roku 2021.
Ze względu na brak lokali mieszkalnych w Gminie, Urząd Miasta i Gminy wyremontował
miejsce po suszarni w budynku nr 5B przy ulicy Górniczej w Rudkach. Suszarnia została
przekształcona na lokal mieszkalny który został przydzielony przez Komisję Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej. Najemcy z Budynku wielolokalowego przeznaczonego w
przyszłości do rozbiórki.
W roku 2020 na liście wniosków oczekujących na przydział lokalu znajdowało się 15
wniosków i 3 wnioski o zamianę lokalu.
W roku sprawozdawczym nie wykonano żadnych remontów ani ulepszeń w budynkach
mieszkalnych.
Ze względu na brak sprostowanych udziałów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w
których Gmina jest współwłaścicielem nie ma możliwości sprzedaży lokali mieszkalnych,
które zostały jako ostatnie w budynku.
Na dzień sporządzenia raportu Gmina jest właścicielem 58 lokali mieszkalnych:
– 6 lokali mieszkalnych przy Szkołach Podstawowych,
– 1 lokal mieszkalny w budynku przy ul. Kieleckiej w Nowej Słupi,
– 4 lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym Osiedle Górne 32 w Rudkach,
– 15

lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym przy ul. Górniczej 5B w

Rudkach,
– 31 lokale mieszkalne we Wspólnotach Mieszkaniowych,
– 1 lokalu w budynku wolnostojącym w Jeleniowie 85A/2.
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Gmina jako właściciel w/w lokali ponosi koszty w utrzymaniu części wspólnych wynoszące
często trzykrotną stawkę czynszu obowiązującego w danym lokalu. Stawki czynszu pozostają
niezmienne od kilkunastu lat i pozostają na minimalnym poziomie w niektórych budynkach.
Koszty

ponoszone

na

zarządzanie,

konserwację

i

bieżące

utrzymanie

zasobów

mieszkaniowych w budynkach Wspólnot nie zostają pokrywane wpływami z czynszów.
Gmina nie przewiduje obniżek czynszu na wnioski Najemców gdyż pomoc rodzinom o
niskich dochodach jak również osobom samotnym realizowana jest poprzez wypłaty
dodatków mieszkaniowych i energetycznych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Nowej
Słupi.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019
W 2020 r. opracowany został plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i
sytuacji kryzysowych.
W dniu 10 listopada 2020 r. Uchwałą nr XXXV\79\2020 został przyjęty Gminny program
opieki nad zabytkami gminy Nowa Słupia na lata 2020-2023 - dokument, który określa
kierunki, zakres i zadania dotyczące opieki nad zabytkami znajdującymi się w naszej gminie.
W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Burmistrzem
Miasta i Gminy Nowa Słupia pozyskana została kwota 5.500,00 zł na realizację prac
związanych z miejscami pamięci narodowej. Za powyższą kwotę został wykonany remont
mogiły z okresu II wojny światowej, w której pochowany jest żołnierz Armii Krajowej
Zygmunt Hempel oraz zostały zakupione znicze i kwiaty w celu upamiętnienia poległych
podczas II Wojny światowej i Powstania Styczniowego.
Infrastruktura komunalna
„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Nowa Słupia na lata 2018 – 2020”
„Wieloletni

plan

rozwoju

i

modernizacji

urządzeń

wodociągowych

i

urządzeń

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Nowa Słupia na lata 2018 – 2020” został
przyjęty uchwałą Nr XLIX/17/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 07 marca 2018r.
Zadania ujęte w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych realizowane są przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy w Nowej Słupi z siedzibą w Nowej Słupi, ul. Staszica 18. Obecnie
RGKiOŚ zajmuje się eksploatacją 131,63 km sieci wodociągowej z przyłączami oraz 79,66
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km sieci kanalizacyjnej z przyłączami. Dostawa wody bazuje na trzech ujęciach wód, tj.
Zamkowa Wola , Cząstków, Nowa Słupia (tzw. Brzeziny).
W latach 2018-2020 zaplanowano budowę i przebudowę następujących odcinków sieci
wodociągowej:


Zamkowa Wola – Wólka Milanowska o długości 3,5 km – w trakcie realizacji,



Rudki, ul. Starachowicka o długości 348 m – zrealizowano w 2018 roku



Trzcianka tzw. Kapkaz o długości 514 m – zrealizowano w 2018 roku



Nowa Słupia, ul. Kwiatowa o długości 953 m – zrealizowano w 2018 roku

W latach 2018 – 2020 zaplanowano budowę następujących odcinków sieci kanalizacyjnej:


Pokrzywianka – Cząstków o długości 14,5 km – zrealizowano w 2020 roku,



Stara Słupia o długości 15,8 km – zrealizowano w 2020 roku

W latach 2021-2023 planuje się budowę i przebudowę następujących odcinków sieci
wodociągowej i obiektów wodociągowych:


Budowa sieci wodociągowej w msc. Bartoszowiny.



Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Serwis.



Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Rudki.



Budowa wodociągu Jeziorko-Mirocice.



Budowa hydroforni sieciowej i zbiorników wyrównawczych w msc. Mirocice.



Budowa ujęcia i SUW w Nowej Słupi.



Budowa ujęcia i SUW w Bartoszowinach.

W latach 2021 – 2023 planuje się budowę następujących odcinków sieci kanalizacyjnej
i obiektów kanalizacyjnych:


Budowa oczyszczalni ścieków w Mirocicach



Budowa kanalizacji Dębno.



Budowa kanalizacji Jeziorko.



Budowa kanalizacji Nowa Słupia ul. Chełmowa.



Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Stara Słupia.



Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bartoszowiny.



Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Bartoszowiny.

W planie zawarte są również przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie i straty wody oraz
wprowadzanie ścieków.
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Przedsięwzięcia te polegać będą w głównej mierze na:


Wymianie starych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,



Modernizacji urządzeń i armatury na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,



Rozbudowie monitoringu sieci,



Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia.

Środowisko
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2022 w pespektywie
do 2026
„Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowa Słupia na lata 2019 – 2022
w perspektywie do roku 2026 – aktualizacja” został przyjęty uchwałą Nr XVI/85/19 Rady
Miejskiej w Nowa Słupia z dnia 26 września 2019 r.
Celem aktualizacji Programu jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań
programowych na dalsze lata i poprawa stanu środowiska przyrodniczego miasta i gminy
Nowa Słupia.
Najistotniejsze cele i kierunki działań w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony
środowiska określone dla miasta i gminy Nowa Słupia dotyczą:
 racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych (zmniejszenia zużycia energii,
surowców i materiałów, wzrostu udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych),
 ochrony powietrza (zapewnienia wysokiej jakości powietrza, redukcji emisji gazów
i pyłów),
 ochrony przed hałasem (zminimalizowania uciążliwego hałasu),
 ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
 ochrony wód (zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacji
zużycia wody, właściwej gospodarki wodno-ściekowej),
 ochrony gleb,
 ochrony

zasobów

przyrodniczych

(zachowania

zasobów

przyrodniczych

z

uwzględnieniem ich różnorodności oraz rozwoju zasobów leśnych, racjonalnej
eksploatacji lasów),
 prowadzenia skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej, gwarantującej powodzenie
realizacji wyżej wymienionych działań.
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Słupia
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Słupia przyjęty uchwałą Nr XXV/54/16 Rady
Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniony uchwałą Nr XXXII/108/16 Rady
Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2016 r. W 2021 r.

przyjęto „Aktualizację Planu

Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Słupia”

Zadania planowane do realizacji przez Gminę Nowa Słupia zawarte w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej:
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
2. Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych w ramach Związku Gmin Gór
Świętokrzyskich.
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego.
4. Wymiana źródeł ciepła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych.
5. Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
podległych.
6. Budowa instalacji OZE, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych: ogniw
fotowoltaicznych, do zasilania obiektów typu oczyszczalnie ścieków, przepompownie,
ujęcia wody itp.
Zadania planowane do realizacji przez pozostałych interesariuszy Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej:
1. Wymiana/rozbudowa/modernizacja taboru gminnego.
2. Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych.
3. Modernizacja przedsiębiorstw i placówek usługowych w kierunku energooszczędnym.
Gmina Nowa Słupia jest w trakcie realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w
budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II etap”. Przewidziany okres
realizacji 2020-2022.
Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia efektywności
energetycznej

budynków

użyteczności

publicznej

oraz

zmniejszenia

ilości

emisji

zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery na terenie Gminy Nowa Słupia. W celu
zwiększenia efektywności energetycznej 7 budynków zostanie poddanych kompleksowej
głębokiej termomodernizacji.
1. Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny – poddany termomodernizacji
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Paprocicach - poddany termomodernizacji
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance - poddany termomodernizacji
4. Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi
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5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleniowie;
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirocicach.
Budynki te stanowią własność Gminy Nowa Słupia i są wykorzystywane do celów
publicznych i pełnią ważne funkcje społeczne dla mieszkańców w sferze administracji
publicznej, edukacji, promocji gminy. Projekt opisywany w niniejszym dokumencie stanowi
jedno z priorytetowych działań jakie Gmina Nowa Słupia zamierza realizować w celu
ograniczenia emisji szkodliwych związków do atmosfery (CO2, PM10, PM2,5) w budynkach
użyteczności publicznej.
W 2020 r. rozpoczęła się również realizacja zadania Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Jeziorku.
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowa Słupia na
lata 2016 – 2032”
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowa Słupia na lata
2016 – 2032 przyjęty uchwałą Nr XXXI/94/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada
2016 r.
Cele Programu Usuwania Azbestu dla gminy Nowa Słupia:
 stymulowanie wzrostu świadomości mieszkańców gminy o szkodliwości
azbestu dla zdrowia ludzkiego,
 oczyszczenie terenu gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych wyrobów
zawierających azbest,
 wyeliminowanie szkodliwego wpływu oddziaływania azbestu na zdrowie
człowieka,
 sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko oraz spełnienie,
w określonym horyzoncie czasowym, wymogów dotyczących ochrony
środowiska,
 stworzenie optymalnych warunków do wdrażania przepisów prawnych oraz
norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
 określenie możliwości wsparcia finansowego dla mieszkańców utylizacji płyt
azbestowo – cementowych w sposób zgodny z przepisami prawa.
W 2020 roku transport i unieszkodliwianie azbestu wyniósł 8505 m2 tj. 127,940 Mg z 48
posesji.
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Łączny koszt wykonania prac wyniósł – 40.048,34 zł/brutto z czego gmina uzyskała 40%
dofinansowania na zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach w kwocie – 7.986,82 zł kosztów kwalifikowanych zadania
i z Narodowego Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie
– 7.986,82 zł kosztów kwalifikowanych zdania. Program realizowany jest od 2009 roku.

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Nowa Słupia
Program został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 27 lutego 2020 r.
W wyniku realizacji ,, Programu’’ gmina Nowa Słupia zapewniła opiekę w schronisku 46
bezdomnym psom. Koszty realizacji całości programu w 2020 r. wyniósł 74.799,91 zł.
W ramach realizacji programu Gmina Nowa Słupia została zawarta umowa ze Schroniskiem
Baros Maciej Glijer z Suchedniowa.
Polityka Społeczna
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022
Strategia została podjęta Uchwałą Rady Gminy Nowa Słupia nr XVI/94/15 z dnia 10 grudnia
2015 roku. W polityce społecznej podstawę wszelkich działań stanowią cele odnoszące się
do trzech obszarów:


polepszenie warunków życia, pracy i kształcenia;



prawo do zatrudnienia, prawo do wykształcenia;



stworzenie skutecznego systemu zabezpieczania społecznego.

W 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi udzielił pomocy 267 rodzinom. Łączna
liczba osób w rodzinach wynosiła 582. Najczęstszymi przyczynami udzielania pomocy było
ubóstwo,

bezrobocie,

niepełnosprawność,

bezradność

w

sprawach

opiekuńczo

wychowawczych. W wielu rodzinach występowała więcej niż jedna przyczyna przyznania
pomocy. Sporządzono 19 kontraktów socjalnych. Monitoringiem rodzin z powodu ubóstwa
pracownicy socjalni objęli 194 rodziny. Ośrodek współpracował z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w celu poprawy sytuacji bytowej mieszkańców Gminy między innymi
poprzez udział w projekcie „Asystentura – krok w stronę samodzielności”, jak udział w
projekcie „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w ramach którego to
zapewniono mieszkańcom pomoc w formie teleopieki jak również zwiększono dostęp dla
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mieszkańców do pomocy w postaci usług opiekuńczych dzięki zatrudnieniu opiekunki
środowiskowej. W ramach realizacji projektu beneficjenci Ośrodka Pomocy Społecznej mieli
możliwość uzyskania bezpłatnych porad prawnych, zajęć z logopedą, psychologiem. Ponadto
ośrodek współpracował ze

Świętokrzyskim Bankiem Żywności w ramach realizacji

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2020 (podprogram 2018) objął wsparciem
788 osób. Łączna liczba rozdysponowanej przez Ośrodek żywności 38 734,60 kg żywności.
Obecnie realizowany jest podprogram 2019. W związku z sytuacją epidemiologiczną
związaną z Sars-CoV-2 dystrybucja żywności odbywała się z zachowaniem wszelkich norm
wynikających z aktualnie obowiązujących obostrzeń. W 2020 roku rozpoczęliśmy realizację
projektu o nazwie „Wesołówka” – Klub Seniora realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 Europejski Fundusz
Społeczny, numer i nazwa osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z
ubóstwem, numer i nazwa działania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 35 osób z terenu gminy Nowa
Słupia. Celem Klubu jest zapewnienie wsparcia seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo
w wieku 60 plus, będących mieszkańcami gminy Nowa Słupia poprzez umożliwienie
korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej,
obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej,
rekreacyjnej i opiekuńczej. W związku z panującym stanem zagrożenia epidemiologicznego
działalność Klubu została zawieszona do czasu zniesienia obostrzeń w zakresie działalności
placówek wsparcia dziennego. Wszelkie decyzje dotyczące zawieszenia działalności
podejmowane są po wcześniejszym uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą. W grudniu 2020
roku pomiędzy Miastem i Gminą Nowa Słupia a PFRON podpisana została umowa na
realizację projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności
architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi
Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest poprawa jakości
życia części mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Słupia, poprzez eliminowanie barier
transportowych, dzięki czemu będą oni w stanie samodzielnie (lub z niewielkim udziałem i
pomocą osób trzecich) podejmować i rozwijać swoją aktywność w życiu publicznym,
społecznym i zawodowym.
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W ramach realizacji strategii MGOPS przystąpił do realizacji projektu Realizacja projektu
„Liderzy kooperacji” w ramach POWER Działanie 2.5 „Skuteczna Pomoc Społeczna”
„Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a
podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia,
sądownictwa i policji” w ramach dodatkowego zadania nr 5 Działania dodatkowe w walce z
koronawirusem. Projekt realizowany był przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Świętokrzyskiego. W ramach projektu na potrzeby Ośrodka Pomocy
Społecznej, zakupione zostały środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące oraz inny
asortyment niezbędny do skutecznej walki z SARS-CoV-2.
Wychodząc na potrzeby mieszkańców naszej Gminy, zwłaszcza seniorów oraz osób z
niepełnosprawnościami, MGOPS przystąpił do realizacji projektu Wspieraj Seniora”
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Celem programu jest zapewnienie wsparcia
Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na
pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie
artykułów podstawowej potrzeby, załatwić spraw w urzędzie, zrealizować recept itp.
Niezależnie od wszystkich realizowanych projektów w trakcie ubiegłego roku, pomimo
trwającego stanu zagrożenia epidemiologicznego staraliśmy się dotrzeć do wszystkich osób
potrzebujących objęcia wsparciem. Z zachowaniem szczególnych form ostrożności w sposób
nieprzerwany realizowana była pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług
opiekuńczych.
W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2020 roku prowadzono procedurę
Niebieskiej Karty w 53 rodzinach na terenie Naszej Gminy. Łącznie w 2020 roku pomocą w
formie usług opiekuńczych objęto 30 osób.
Program osłonowy „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2019 – 2023.
Program został podjęty Uchwałą Rady Gminy Nowa Słupia Nr IV/40/18 z dnia 28 grudnia
2018 roku.
Strategicznym celem programu osłonowego „Dożywianie dzieci i uczniów” jest ograniczenie
zjawiska niedożywionych dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących
się w trudnej sytuacji. Program osłonowy rozszerza działania Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowej Słupi w zakresie realizacji zadań obowiązkowych gminy, o
których mowa w art. 17ust. 14 ustawy o pomocy społecznej o beneficjentów, którzy
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potrzebują wsparcia co przyczynia się do poprawy poziomu życia rodzin objętych tą formą
wsparcia.
W 2020 roku dzięki realizacji programu osłonowego wsparciem w postaci gorącego posiłku
w szkole objęto 38 dzieci (dzieci objęte wsparciem na wniosek dyrektora, pomoc udzielana
bez wydania decyzji administracyjnej).

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2018 – 2022 dla Gminy Nowa Słupia
Program został podjęty Uchwałą Rady Gminy Nowa Słupia nr XLIX/10/18 z dnia 7 marca
2018 roku.

Celem Strategicznym programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w

rodzinie na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupi, zapewnienie ochrony jej ofiarom oraz
skuteczne oddziaływanie na jej sprawców.
Wszystkie osoby objęte procedurą Niebieskiej Karty mają zapewniony dostęp do psychologa
zatrudnionego rzez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. W 2020
roku z porad psychologa, oprócz osób dorosłych, korzystały również dzieci, ze względu na
stan zagrożenia wsparcie udzielane było również w formie teleporad. W szkołach
działających na terenie Gminy Nowa Słupia prowadzone są zajęcia profilaktyczne w których
poruszane jest między innymi zagadnienie przemocy w rodzinie jak również zagadnienie
nadużywania alkoholu będącego często jedną z głównych przyczyn zjawiska przemocy. W
każdej rodzinie objętej procedurą Niebieskiej Karty prowadzony jest monitoring zarówno ze
strony policjanta dzielnicowego jak również pracownika socjalnego (min 1 raz w miesiącu).

Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2020 r oraz Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020
Na realizację programu zaplanowano 160.000,00 zł. W ciągu roku zwiększono preliminarz
wydatków do kwoty 170.003,71 zł, następnie z uwagi na zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020
roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, zmniejszono do kwoty 131.703,71 zł,
Program realizowany był poprzez wykonywanie następujących zadań:
1. Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej,
skierowanej do dzieci i młodzieży, w tym:
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1) dofinansowanie działalności wychowawczo-profilaktycznej w szkołach dla których
organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia - 6.699,83
2) dofinansowanie działalności wychowawczo-profilaktycznej w szkołach prowadzonych
przez stowarzyszenia - 12.000,00 zł
3) dofinansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych z programem profilaktycznym dla
dzieci i młodzieży – 27.680,39 zł
4) tworzenie oraz realizacja działań antynarkotykowych na poziomie gminy -3.000,00 zł
5) promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i
młodzież poprzez zorganizowanie festynu pn: „Trzeźwa rodzina – zdrowa rodzina” z
okazji Dnia Dziecka oraz profilaktycznych Mikołajek – 8.863,32 zł
2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych oraz ich rodzin, w tym:
1) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin
12.000,00 zł
2) udzielenie specjalistycznej pomocy psychologicznej rodzinom z problemem
alkoholowym, uzależnionym od narkotyków, dopalaczy oraz dotkniętych
przemocą domową – 7.480,60 zł
3. Prowadzenie postepowania w zakresie kierowania na leczenie odwykowe,
w tym:
1) opłacenie przeprowadzonych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia 7.136,00
2) opłacanie kosztów złożenia wniosków o przymusowe leczenie odwykowe
3.933,47
4. Organizacja szkoleń

3.990,00 zł

5. Zapewnienie działania Gminnej
Alkoholowych – 17.247,70 zł

Komisji

Rozwiązywania

problemów

6. Realizacja bieżących zadań gminnego programu profilaktyki antyalkoholowej i
narkomanii 13.453,31 zł
Program współpracy Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Program współpracy Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, zwany dalej
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„Programem”, został przyjęty w dniu 30 października 2019 r. uchwałą nr XVII/94/19 Rady
Miejskiej w Nowej Słupi
Współpraca z podmiotami dotyczyła w szczególności w 2020 roku realizacji zadań z zakresu:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez m.in.:
a) organizowanie zajęć i szkolenie w wybranych dyscyplinach sportowych,
b) organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych z dziećmi i
młodzieżą,
c) udział w rozgrywkach, zawodach, turniejach sportowych,
d) organizowanie zawodów sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym,
posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla Gminy,
e) modernizacja i utrzymanie gminnej bazy sportowej,
2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez m.in:
a) organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i
młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych,
b) przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie
aktywnego spędzenia czasu wolnego,
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez m.in:
a) organizowanie integracyjnych zajęć,
4) działalności na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji poprzez m.in.:
a) zapobieganie

wykluczeniu

społecznemu

seniorów

poprzez

wspieranie

dożywiania osób znajdujących się w trudnych warunkach bytowych,
b) wspieranie działań na rzecz osób starszych oraz rodzin służących integracji
społecznej i wyrównywaniu szans tych osób,
5) kulturę, sztukę, ochronę kultury i dziedzictwa narodowego,
6) turystykę i krajoznawstwo,
7) ratownictwo i ochronę ludności,
8) naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie,
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez m.in.:
a) organizację i pomoc w utrzymaniu placów zabaw i innych miejsc
rekreacyjnych służących społeczności lokalnej,
b) modernizacje i utrzymanie świetlic środowiskowych i klubów,
10) rewitalizacji,
11) działalność charytatywna.
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W 2020 r. Gmina Nowa Słupia zleciła realizację zadań na podstawie ustawy, z
zastosowaniem:
 trybu konkursowego,
 trybu pozakonkursowego (tzw. „mały grant”),
oraz na podstawie ustawy o sporcie oraz o finansach publicznych.
W okresie sprawozdawczym złożono 18 ofert w tym:
 w trybie konkursowym – 13 w tym jedna odrzucona ze względów formalnych oraz
jedna wycofana przez oferenta,
 w trybie pozakonkursowym – 4 ofert,
 na podstawie ustawy o sporcie oraz uchwały Nr XXXI/93/16 rady Gminy Nowa
Słupia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Nowa Słupia – 1.
Wszystkie podmioty, z którymi zostały zawarte umowy (18 łącznie) na realizację zadań
publicznych Gminy Nowa Słupia przedmiot umowy wykonały zgodnie z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, programem współpracy
Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi w roku 2019, ustawy o sporcie,
uchwały Nr XXXI/93/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Nowa Słupia.
Zostały osiągnięte cele realizacji zadań zakładane w ofertach.

Edukacja
Program Rozwoju Oświaty w Gminie Nowa Słupia w latach 2016 – 2022
Program został uchwalony w dniu 29 listopada 2016 r. przez Radę Gminy Uchwałą Nr
XXXI/88/16. Program został zmieniony w dniu 27 listopada 2018 r. uchwałą nr II/20/18.
Zgodnie z przyjętym programem wizja i misja oświaty Gminy Nowa Słupia kształtuje się
następująco:
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Wizja oświaty Gminy Nowa Słupia
Oświata jest jedną z wizytówek Gminy Nowa Słupia.
Gminne placówki oświatowe ciągle się doskonalą, zapoznają uczniów i wychowanków
przedszkoli ze zmianami zachodzącymi na lokalnym i regionalnym rynku pracy z rozwojem
nauki, życia społecznego, techniki i kultury.
Placówki współpracują ze sobą oraz środowiskiem lokalnym, zapewniając wszechstronny
rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym, społecznym i fizycznym.
Misja oświaty Gminy Nowa Słupia
Misja opisana jest poprzez zadania poszczególnych osób/instytucji odpowiedzialnych za
gminną oświatę.
Główne cele strategiczne przyjęte w programie:
Cel strategiczny 1: Podniesienie poziomu kształcenia, wychowania i opieki.
Cel strategiczny 2: Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek.
Cel

strategiczny

3:

Wspieranie

nauczycieli

w

działaniach

opiekuńczych,

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwoju zawodowym.
Cel strategiczny 4: Modernizacja oraz racjonalizacja infrastruktury szkolnej i
przedszkolnej.
W 2020 r.

w ramach celu strategicznego Nr 1 realizowano szereg przedsięwzięć w

poszczególnych szkołach m.in.:
a) monitorowano realizację podstawy programowej
b) wdrożono system wsparcia uczniów z problemami edukacyjnymi, również z związku z
nauką zdalną
c) wdrożono system wsparcia uczniów zdolnych
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Zadania zrealizowane w ramach celu strategicznego Nr 2 to m.in.:
a) Przygotowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
b) Organizowanie konkursów promujących placówki
c) Realizacja programów zewnętrznych
Wspieranie nauczycieli w działaniach opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych
oraz rozwoju zawodowym osiągnięto poprzez realizację zadań:
a) Zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego
b) Doskonalenie nauczycieli w zakresie kompetencji
c) Organizowanie szkoleń w danej placówce oświatowej

11. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
Rada Miejska w Nowej Słupi obradując w 2020 r. na. sesjach zwyczajnych i

sesjach

nadzwyczajnych podjęła łącznie 109 uchwał.
Wszystkie uchwały zostały przekazane do Wydziału Nadzoru Prawnego Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w celu sprawdzenia ich zgodności z prawem.

Uchwały dotyczące

budżetu i jego zmian, zaciągania zobowiązań, udzielania pożyczek, przyznawania dotacji z
budżetu, podatków i opłat lokalnych, absolutorium oraz wieloletniej prognozy finansowej i jej
zmian podlegało nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
Wszystkie uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organ nadzoru i kontroli w 2020 r. nie stwierdził nieważności uchwał Rady Miejskiej.
Zdecydowana większość uchwał (50 uchwał) dotyczy spraw finansowych gminy, w tym
m.in. budżetu, wieloletniej prognozy finansowej, obligacji, należności i ulg, ustalania zasad
odpłatności, podatków oraz pomocy finansowej dla innych j.s.t.
Znacząca część uchwał (29 uchwał) stanowi bardzo ważne prawo miejscowe, wytycza
bowiem kierunki rozwoju gminy w różnych sferach życia. Są to uchwały w sprawie przyjęcia
lub zmiany lokalnych programów, regulaminów m.in.: program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Słupia,
program współpracy Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o
których mowa w art., 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie itp.
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Rada Miejska podejmuje również uchwały dotyczące zmian organizacyjnych zarówno w j.s.t,
jak również w jednostkach organizacyjnych. W 2020 r. takich uchwał podjęto 3, a dotyczyły
one m.in. zmiany w statutach jednostek pomocniczych gminy, zmiany statutu Samodzielnego
Publicznego, Gminnego Zakładu Opieki Społecznej w Nowej Słupi.
W ciągu 2020 r. podjęto również 5 uchwał dotyczących samej Rady m.in. wybór
przewodniczącego, powołania odpowiednich komisji stałych.
10 uchwał dotyczyło rozpatrywania skarg, wniosków i petycji mieszkańców, 6 uchwał
dotyczyło gospodarowania mieniem komunalnym m.in. zgoda na nabycie nieruchomości,
zawarcia umowy najmu dzierżawy.
Kompetencją Rady jest również ustalenie różnego rodzaju zasad m.in. zasad usytuowania na
terenie gminy miejsc sprzedaży, określenia wstępnej lokalizacji przystanków, ustalenie
stałych obwodów do głosowania. Takich porządkowych uchwał zostało podjętych w 2020 r.
5.
Została również podjęta 1 uchwała dotycząca uzgodnienia projektu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Wszystkie uchwały są realizowane na bieżąco.
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