
 

 

 

 

 

RAPORT O STANIE 

GMINY NOWA SŁUPIA 

za 2019 ROK 



  

Prawa Miejskie dla Nowej Słupi 
 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 

miejscowością statusu miasta (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1456) od 1 stycznia 2019 r. 

otrzymała status gminy miejsko - 
wiejskiej 



  

DEMOGRAFIA  

 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Nowa 
Słupia liczyła 9688 mieszkańców. Największą 
pod względem ludności  miejscowością są 
Rudki – 1506. Najmniejsze miejscowości 
gminne to: Hucisko, Trzcianka i Skały. 
Przyrost naturalny w Gminie w 2019 był 
ujemny. Różnica między zgonami a 
urodzeniami wyniosła 19. 

 



  

BEZROBOCIE  

 
Pod koniec 2019 roku bez pracy 

pozostawało 499 osób,  
w tym 258 kobiet. 

Najwięcej osób bezrobotnych znajduje 
się w wieku produkcyjnym, najmniej w 

wieku poprodukcyjnym. 



  

FINANSE GMINY  

 
Budżet Gminy stanowi bilans jej 
dochodów i wydatków.  

DOCHODY zaplanowano na poziomie 
53.403.479,58 zł, a wykonane zostały na 
poziomie 50.785.394,95 zł, co stanowi 
95,10 % planu. 

. 



  

FINANSE GMINY  

 Wydatki zostały zaplanowane na poziomie 
60.470.318,97 zł, a wykonane na poziomie 
55.068.037,62 zł, co stanowi 91,07% planu. 

Wydatki bieżące 

Wydatki bieżące  zaplanowano na poziomie 
43.580.533,59 zł, a wykonane zostały na 
poziomie 41.436.425,28 zł, co stanowi 
95,08% planu. 

. 



  

FINANSE GMINY  

 
Wydatki majątkowe zaplanowano na 
poziomie 16.889.785,38 zł, a wykonane 
zostały na poziomie 13.631.612,34 zł, co 
stanowi 80,71% planu. 

Wydatki majątkowe  inwestycyjne roczne – 
619.026,03 zł.  

Wydatki majątkowe inwestycyjne 
wieloletnie – 12.661.602,47 zł 

 

. 



  

INWESTYCJE w 2019 r. 
 

Inwestycje drogowe 

Lp. Nazwa zadania  
Długość 

odcinka [m] 

Koszt realizacji zadania [zł 

brutto] 

1. 

"Przebudowa w ramach 

modernizacji drogi 

dojazdowej do gruntów 

rolnych w miejscowości 

Bartoszowiny na długości 290 

mb, dz. nr ewid. 119" (droga 

wewnętrzna). 

290 44.936,70 

2. 

"Przebudowa drogi gminnej 

nr 352009T Stara Słupia - 

Hektary - Dębniak" 

737 320.417,20 



 
 
 
 

 

INWESTYCJE w 2019 r. 
 Inwestycje drogowe 

Opracowanie dokumentacji na budowę 
ścieżki dla pieszych wraz z realizacją 

niezbędnej infrastruktury w miejscowości 
Dębno-Gmina Nowa Słupia.  

 

•Ścieżka o długości 187 m. i szerokości 2 m 
została wykonana z kostki brukowej z 

obrzeżami  wraz  z oświetleniem, które stanowi 
dziesięć energooszczędnych lamp parkowych 

wykonanych w technologii LED. Koszt prac 
budowlanych wyniósł 184 131  zł 



 
 
 
 

 

INWESTYCJE w 2019 r. 
 Inwestycje drogowe 

Wykup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej Stara Słupia – dwór nr 352043T .  
Wartość zadania 3.637,84. zł 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T Bodzentyn-Celiny-Wola Szczygiełkowa -
Dębno-Jeziorko od km: 7+830 do km 8+930.  
Wartość zadania – 93.165,00 zł.  

Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z 
wodociągiem, kanalizację i oświetleniem.  
Wartość zadania – 14.941,52 zł  

Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz 
przygotowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolna o nr 
352003T w msc. Nowa Słupia. Wartość zadania – 44.400,01 zł. 

  



 
 
 
 
 

Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia  
Na realizację zadania w budżecie 2019 r. została przeznaczona kwota 247.927,21 zł.  
  

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia 

  
W budżecie w roku 2019 r. została zabezpieczona kwota 2.500,00 zł z 

przeznaczeniem na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu 
realizowanego w ramach RPO działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie 

zrównoważonej multimedialnej mobilności wiejskiej”. 

INWESTYCJE w 2019 r. 
 Oświetlenie uliczne 



 

 

INWESTYCJE w 2019 r. 
 Infrastruktura 

Zakup nieruchomości  
pod Centrum Kulturowo-

Archeologiczne  
w Nowej Słupi  

 

Łącznie wykup wraz z opłatami 
wyniósł 262.387,72  zł 



 

 

INWESTYCJE w 2019 r. 
 Infrastruktura 

Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o 
charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 w miejscowości 
Rudki os. Górne oraz w Jeziorku 

Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o 
charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 w miejscowości 
Paprocice oraz Mirocice – współpraca ze stowarzyszeniami. 

 

Otwarte strefy aktywności 



Otwarte strefy aktywności 



Budowa świetlicy we Włochach 

Inwestycja  realizowana została przez 

Ochotniczą Straż Pożarną we Włochach.  

Wkład własny na inwestycję  w wysokości 

270.983,84 zł zapewniła Gmina Nowa 

Słupia. Dofinansowanie z PROW 2014-

2020 – Województwo Świętokrzyskie- 

185 714,00 zł. 

Powierzchnia całkowita budynku 118,07m²; 

Kwota inwestycji – 

456.697,84 zł 
 



Poprawa efektywności energetycznej w budynkach 

użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II 

etap (2019-2022) 
  

W ramach realizacji zadania została wykonana dokumentacja 

kosztorysowa  (projekt branży budowlanej, projekt branży elektrycznej, 

projekt branży sanitarnej) dla budynków użyteczności publicznej:  

budynek Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi, budynek Lokalnego 

Puntu Informacyjno-Konsultacyjnego przy ul. Kieleckiej w Nowej Słupi, 

budynek Szkoły Podstawowej w Jeleniowie, Szkoły Podstawowej w 

Starej Słupi, Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance, Szkoły Podstawowej 

w Mirocicach.  

                                                 Łączny koszt zadania 149.814,00 zł 
 



W  ramach realizacji tego zdania   

w 2019 r. za kwotę 14.581,90 zł zostały 

zakupione pomoce dydaktyczne dla 

szkoły, tablety, drukarki, figury 

geometryczne. Została również wykonane 

Studium Wykonalności Inwestycji oraz 

dokumentacja projektowa za kwotę 

31.054,00 zł. 

 

Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej  

w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-

przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach. 



Wykonanie przepompowni wodociągowej  

dla Pokrzywianki Górnej  

 

Celem tej inwestycji było zapewnienie  stałego 

ciśnienia wody, z którym to w ostatnich latach 

mieszkańcy Pokrzywianki Górnej mieli ogromny 

problem. Inwestycja realizowana była w systemie 

„Zaprojektuj i wybuduj” .  

 

Wartość inwestycji to 129.150,00 zł. 
 



Sieć kanalizacyjno-wodociągowa 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  

w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia 

oraz wymiana   i uzupełnienie sieci 

wodociągowej w Gminie Nowa Słupia 
  

Łącznie w 2019 r.  na nadzór i budowę kanalizacji 

sanitarnej wydatkowano kwotę  9.296.925,37 zł. 
 



Sieć kanalizacyjno-wodociągowa 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa 

kanalizacji sanitarnej dla msc. Dębniak, Milanowska 

Wólka, Trzcianka i Jeleniów. Wartość 121.770,00 zł. 

   

Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej  

i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, 

Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni w 

Starej Słupi i włączenie do nowego ujęcia wody do 

gminnej sieci wodociągowej. Wartość 59.719,28 zł.  

  

 



Sieć kanalizacyjno-wodociągowa 

  

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. Wartość 82.962,72 zł. 

  

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  Wartość 18.450,00 zł. 

 



Odbudowa kopca księcia Adama Czartoryskiego 

Przeprowadzenie robót budowlanych 

mających na celu upamiętnienie kopca 

księcia Adama Czartoryskiego na 

Świętym Krzyżu   
  

W 2019 r. wydatkowano kwotę  9.963,00 zł 

na wykonanie projektu i uzyskanie 

prawomocnego pozwolenia na budowę. 

 
 



 
Muzeum  

Starożytnego Hutnictwa  
w Nowej Słupi 





  

W 2019 r. w ramach realizacji zadania 

wydatkowano kwotę 1.590.893,97 zł.  

Kwota ta została przeznaczona m.in. na 

wykonanie dokumentacji projektowej: 

budowalnej i wykonawczej, urządzenie placu 

budowy i prace ziemne, zakup elementów 

wyposażenia (multimedia). 
 
 

Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa w Nowej Słupi 



Wystawa – ścieżka edukacyjna 



Ścieżka 
edukacyjna 

 - KINO 



  

W 2019 r. w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 272.907,61 

zł. Kwota ta została przeznaczona m.in. na wybudowanie warowni oraz 

zadaszonej altany z miejscem na grilla na Centrum Kulturowo-

Archeologicznym. Wyremontowana została również Opatówka m.in. 

wymieniona instalacja elektryczna, instalacja co, malowanie, 

cyklinowanie, remont dwóch łazienek. Zagospodarowany został 

również teren wokół budynku. 
 
 

Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i 
wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej 
na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich 



Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową  
i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury 
kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich 



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 2019 r. w ramach realizacji 
zadania wydatkowano  

kwotę 97.118,21 zł.  

Kwota ta została przeznaczona  
m.in. na zarządzanie  

i dokumentowanie projektu, usługi 
doradztwa prawnego, 

przygotowanie dokumentacji 
postępowań. 



Informacja o realizacji polityk, programów, strategii,  
uchwał Rady Miejskiej 

Rada Miejska w Nowej Słupi obradując w 2019 r. na 12 sesjach zwyczajnych i 5 sesji 
nadzwyczajnych podjęła łącznie 126 uchwał. 

Organ nadzoru i kontroli w 2019 r. nie stwierdził nieważności uchwał Rady Miejskiej. 

 

Działania zaplanowane w programach, strategiach i 
politykach lokalnych realizowane są na bieżąco w ramach 

posiadanych środków finansowych. 
 

. 



Dziękuję za uwagę 

Andrzej Gąsior 

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Nowej Słupi 


