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 Szanowni Państwo, Raport o stanie 
Gminy Solec – Zdrój jest jednym z 
dokumentów strategicznego 
planowania rozwoju naszej gminy        
i zawiera najważniejsze informacje   
o działaniach soleckiego samorządu 
w roku 2018. Znajdą w nim Państwo 
najistotniejsze dane m. in.                        
o finansach gminy, w tym                         
o środkach pozyskanych z zewnątrz 
i zrealizowanych inwestycjach. 
Raport pokazuje dzisiejszą kondycję 
gminy, ale też możliwości dalszego 
rozwoju naszej małej ojczyzny. 

     Głównym celem opracowania raportu jest obiektywna prezentacja informacji oraz danych, 
w tym danych statystycznych  oraz innych, pozyskanych i opracowanych dla potrzeb tego 
dokumentu. Publikacja zawiera informacje pozwalające ocenić i przeanalizować zmiany, jakie 
zaszły w ciągu ostatniego roku na terenie naszej gminy. Raport jest również podsumowaniem 
działań podjętych w latach poprzednich i kontynuowanych w roku 2018, to materiał do 
dyskusji i ocen, a w konsekwencji punkt wyjścia do aktywności samorządu i mieszkańców w 
najbliższej przyszłości.  

Wyrażam głębokie przekonanie, iż Raport o stanie Gminy Solec – Zdrój, stanie się dla każdego 
Czytelnika cennym zbiorem wiedzy o gminie, jej mieszkańcach, tempie i kierunkach rozwoju 
społeczno – gospodarczego, przestrzennego, kulturowego, głównie w kontekście 
obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Solec-Zdrój na lata 2015-2025 – dokumentu 
programowego określającego wybór priorytetów rozwojowych gminy. 

Pragnę jednocześnie podziękować wszystkim osobom, których wiedza, doświadczenie oraz 
umiejętności wykorzystane zostały przy opracowaniu tego dokumentu. 

 

 

          Wójt Gminy Solec-Zdrój 

                                 Adam Pałys 
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Wstęp 

 

 

Niniejszy Raport jest bazą informacji dotyczących sytuacji  gospodarczej i społecznej Gminy 
Solec-Zdrój i stanowi źródło wiedzy zarówno dla społeczności lokalnej, instytucji życia 
publicznego, jak również obecnych i potencjalnych inwestorów.  

Dzisiejszy obraz naszej „małej ojczyzny” przedstawia nas jako samorząd, który w sposób 
racjonalny i efektywny skorzystał z możliwości pozyskania środków unijnych. Gmina Solec – 
Zdrój jest jedną z najprężniej  rozwijających się samorządów w powiecie buskim. Świadczy           
o tym stopa bezrobocia, która oscyluje w granicach 3,8%, jak również fakt, iż Gmina Solec-
Zdrój w kategorii gmin wiejskich znalazła się na siódmym miejscu w kraju i pierwszym 
województwie w niezależnym rankingu opublikowanym z okazji 10-cio lecia członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej, przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” pod względem 
wykorzystania środków zagranicznych przez samorządy w latach 2004 – 2014, została też 
dwukrotnie wyróżniona w plebiscycie Euro – Gmina. 

Raport obejmuje między innymi problematykę z zakresu: demografii, środowiska naturalnego, 
majątku i finansów gminy, mieszkalnictwa, oświaty, kultury, turystyki, działalności 
gospodarczej, infrastruktury technicznej, polityki społecznej oraz rozwoju gminy. Dokument 
ten jest dowodem na to, że dynamiczny rozwój Gminy Solec – Zdrój to zasługa wszystkich 
mieszkańców, uporu i konsekwencji władz gminy w urzeczywistnianiu przyjętych programów 
gospodarczych. 

Raport został opracowany na podstawie danych źródłowych przekazanych przez poszczególne 
referaty Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju oraz jednostki organizacyjne gminy. Wykorzystano 
również sprawozdania z działalności jednostek, sprawozdania z wykonania budżetu, Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Program Rewitalizacji Gminy 
Solec – Zdrój na lata 2016 – 2023 oraz materiały informacyjno – promocyjne na temat gminy. 
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1.1  Historia Gminy Solec-Zdrój 

Według starych kronik wioska o nazwie Solec istniała już w XIV wieku. Pierwsze wzmianki                
o Solcu pojawiają się w spisie parafii kieleckiej, a nazwa miejscowości z pewnością pochodzi 
od słonych źródeł, które licznie występują na tym terenie. 

Według opisu Polski z 1827 roku Solec liczył 35 domów i 271 mieszkańców. 

W 1815 roku na głębokości 121 metrów odkryto bogate źródła wody mineralnej o gorzko – 
słonym smaku, a niebawem wybudowano pierwsze drewniane urządzenia do kąpieli. 

W 1837 roku Solec staraniem Karola Godefroya został wpisany do rejestru polskich uzdrowisk 
i na dobrą sprawę moment ten można uznać za początek historii uzdrowiska. Swój rozwój 
Solec zawdzięcza również krakowskiemu lekarzowi Józefowi Dietlowi, który tak pisał                       
o skuteczności leczenia w kurorcie: 

„We wszystkich tego rodzaju ciężkich i uporczywych wypadkach dowiódł Solec takiej 
skuteczności (na mocy niezliczonych doświadczeń), iż pod tym względem możemy się obejść 
bez każdego innego zagranicznego zdroju, a nawet śmiało wyrzec nie wahamy się, iż czego 
Solec nie jest w stanie dokazać, tego tem bardziej nie dokaże żadne inne źrzódło”. 

Pod koniec XIX wieku uzdrowisko przeszło w ręce nowych właścicieli, braci Daniewskich, którzy 
postawili na jego rozwój i rozbudowę. Dzięki temu Solec zyskał na atrakcyjności, stał się 
miejscowością uzdrowiskową cieszącą się dużą popularnością nie tylko w kraju, ale i za granicą. 
Wspaniały park z unikatowymi gatunkami drzew oraz malownicze krajobrazy stwarzały 
wymarzoną scenerię do relaksu i powrotu do zdrowia. Mimo zniszczeń, które nie ominęły 
Solca podczas pierwszej wojny światowej, okres międzywojenny to czas dalszego rozwoju              
i modernizacji miejscowości. Już po kilku latach działalności kurortu liczba pacjentów podwoiła 
się. W 1925 roku w obiektach uzdrowiskowych założono elektryczność i kanalizację. 
Wybudowano także nowy szyb i duży zbiornik na wodę mineralną.  

Niestety, Solec bardzo ucierpiał w wyniku drugiej wojny światowej. Wiele budynków                        
i obiektów uległo zniszczeniu, park był niemal całkowicie zdewastowany. Mimo to, w 1946 
roku zakład zdrojowy wznowił działalność. 

W 1951 roku uzdrowisko zostało upaństwowione i dopiero 47 lat później wróciło do 
poprzednich właścicieli – rodzin Daniewskich i Dzianottów. 

Od grudnia 2011 roku właścicielami uzdrowiska w Solcu – Zdroju są Marta i Czesław Sztuk. 

Obecnie, dzięki licznym inwestycjom, Solec – Zdrój jest miejscowością uzdrowiskową, którą 
warto odwiedzić zarówno na wypoczynek, jak i na kurację. 
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HERB GMINY SOLEC – ZDRÓJ 

 Do kwietnia 2018 roku Gmina Solec-Zdrój posługiwała się herbem miejscowości Solec-
Zdrój przyjętym uchwałą Rady Gminy Nr XXI/115/93 z dn. 25 kwietnia 1993 r. Na białozielonym 
tle widniała żółta litera „S”,  natomiast w części górnej przedstawiony był żółty symbol słońca 
a w dolnej części na tle zielonym usytuowany był biały symbol fontanny 

  

 W czerwcu 2016 r. podjęto działania mające na celu opracowanie i przyjęcie herbu 
gminy Solec-Zdrój zgodnego z wytycznymi Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 Projekt herbu został opracowany przez doktora Jerzego Michtę – powstał po konsultacjach z 
władzami gminy i jej mieszkańcami. 

Symbolem Gminy jest błękitna tarcza, na której od podstawy znajduje się herb Jastrzębiec 
rodziny Zborowskich, czyli żółta podkowa zwrócona barkiem do podstawy tarczy, z żółtym 
krzyżem kawalerskim w jej środku. Od głowicy tarczy natomiast widzimy biały Zdrój (fontannę) 
z czterema strumieniami wody, po dwa z każdej strony. Zdrój (fontanna) nawiązuje do nazwy 
gminy oraz podkreśla, że Solec-Zdrój jest miejscowością uzdrowiskową. Z kolei herb 
Jastrzębiec wskazuje, że na terenie gminy znajduje się wieś Zborów, od której nazwisko wzięła 
magnacka rodzina Zborowskich herbu Jastrzębiec, która stworzyła na terenie dzisiejszej Gminy 
Solec-Zdrój kompleks ziemski w postaci klucza Zborowskiego, w dawnym powiecie wiślickim. 

Herb Gminy Solec-Zdrój został przyjęty przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIX/222/2018                    
i obowiązuje od 20 kwietnia 2018 roku.  
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1.2  Położenie i powierzchnia gminy 

Gmina Solec – Zdrój położona jest w południowo – wschodniej części województwa 
świętokrzyskiego , w powiecie buskim, kilkanaście kilometrów od ujścia rzeki Nidy do Wisły. 
Sąsiaduje z gminami: Busko – Zdrój – od północnego zachodu, Nowy Korczyn – od południa        
i południowego zachodu, Pacanów – od wschodu i Stopnica – od północy. W swoich granicach 
administracyjnych obejmuje obszar 85 km², z czego 85% przypada na użytki rolne, a 11% 
zajmują lasy. Sama miejscowość Solec-Zdrój, pełniąca funkcję ośrodka gminnego, położona 
jest w centralnej części gminy na wysokości 160 m n.p.m w odległości 80 km od Kielc i 90 km 
od Krakowa w bliskim sąsiedztwie (3 km) trasy Kraków – Sandomierz. Najbardziej wysunięta 
na południe część gminy znajduje się na obszarze Niziny Nadwiślańskiej – regionu leżącego na 
pograniczu Wyżyny Małopolskiej i Podkarpacia Północnego. 

 

 

Rys. 1 położenie Gminy Solec - Zdrój 

 

 

Rys. 2 Wewnętrzny podział administracyjny Gminy Solec - Zdrój 
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1.3  Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne 

Wójt Gminy jest organem wykonawczym, którego kadencja twa 5 lat. Wójt wykonuje uchwały 
rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: 
opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, 
wykonywanie budżetu. 

Funkcję Wójta Gminy Solec-Zdrój pełni nieprzerwanie od 2005 roku po dzień dzisiejszy Adam 
Pałys. 

Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie zadań 
własnych, zleconych, wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji 
rządowej, zadań publicznych powierzonych gminie w drodze zawartych porozumień. 

W skład Urzędu wchodziły następujące komórki organizacyjne i stanowiska: 

• Wójt Gminy 

• Sekretarz Gminy 

• Skarbnik Gminy 

• Urząd Stanu Cywilnego 

• Referat Organizacyjny I Spraw Obywatelskich 
✓ Kierownik Referatu             
✓ Kierownik USC 
✓ Zastępca kierownika USC 
✓ Stanowisko ds. obsługi informatyki 
✓ Pomoc administracyjna 
✓ Pomoc administracyjna 
✓ Stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych 
✓ Pracownicy obsługi 

• Referat Finansowy 
✓ Kierownik Referatu 
✓ Stanowisko głównego księgowego 
✓ Stanowisko księgowości budżetowej 
✓ Stanowisko księgowości budżetowej 
✓ Stanowisko księgowości budżetowej 
✓ Stanowisko księgowości budżetowej 
✓ Stanowisko podatków i opłat 
✓ Stanowisko podatków i opłat 

• Referat Gospodarki Komunalnej 
✓ Kierownik Referatu 
✓ Kierownik zespołu roboczego 
✓ Stanowisko gospodarki odpadami 
✓ Stanowisko gospodarki komunalnej 
✓ Stanowisko drogownictwa 
✓ Pracownicy obsługi  

• Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy 
✓ Kierownik Referatu 
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✓ Stanowisko gospodarki przestrzennej 
✓ Stanowisko inwestycji 
✓ Stanowisko inwestycji 

• Referat Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 
✓ Kierownik Referatu 
✓ Pomoc administracyjna 
✓ Stanowisko kultury i spraw społecznych 

• Pion Ochrony – Komórka ds. ochrony informacji niejawnych 

• Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska. 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym od października 2018 r. na 
5 – letnią kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w 
zakresie działania gminy. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego 
Rady.  

Radę Gminy Solec-Zdrój tworzyło 15 osób. 

W skład Rady do października 2018 r. wchodzili: 

• Adrian Babiarz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

• Andrzej Kopeć 

• Antoni Kołkowski  

• Czesław Zeliasz 

• Henryk Osak 

• Jan Żubrowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

• Krzysztof Galus 

• Marcin Nurek 

• Marek Kasperkowicz 

• Paweł Fortuna 

• Paweł Koźbiał 

• Paweł Patrzałek – Przewodniczący Rady Gminy 

• Stanisław Żelazny 

• Teresa Sowula 

• Włodzimierz Grabda 

Natomiast w obecnej kadencji skład Rady Gminy przedstawia się następująco 

• Eryk Grabowski 

• Grzegorz Lasak 

• Jan Powroźnik 

• Łukasz Madej 

• Marcin Nurek 

• Marcin Oszywa  

• Marek Kasperkowicz 

• Marian Mastaliński 

• Paweł Fortuna 

• Paweł Koźbiał 
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• Paweł Patrzałek – Przewodniczący Rady Gminy 

• Renata Domańska 

• Stanisław Żelazny – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

• Teresa Sowula  

•  Włodzimierz Grabda – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

 

Jednostki organizacyjne Gminy Solec – Zdrój: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu – Zdroju 

• Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju 

• Zespół Szkół w Solcu – Zdroju 

• Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie. 

 

1.4  Sołectwa 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, którego obszar i zakres działania określa rada 
gminy w statucie sołectwa. 

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys. 
Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej dokonują stali 
mieszkańcy danego sołectwa w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na zebraniu wiejskim. 

Gmina Solec – Zdrój liczy 19 sołectw: 

• Chinków 

• Kików 

• Kolonia Zagajów 

• Ludwinów 

• Magierów 

• Piasek Mały 

• Piestrzec 

• Solec – Zdrój. 

• Strażnik 

• Sułkowice 

• Świniary 

• Wełnin 

• Włosnowice 

• Zagaje Kikowskie 

• Zagajów 

• Zagórzany 

• Zborów 

• Zielonki 

• Żuków 
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Wybory sołtysów w Gminie Solec – Zdrój na kadencję 2014 – 2018 odbyły się od stycznia do 
lutego 2015.  

Osoby, które sprawowały funkcję sołtysa w tej kadencji: 

Chinków – Barbara Kruk 
Kików – Krzysztof Sowula 
Kolonia Zagajów – Halina Łazarz 
Ludwinów – Wiesław Sowiński 
Magierów – Teresa Kielin 
Piasek Mały – Stanisław Grochowski 
Piestrzec – Czesław Zeliasz 
Solec-Zdrój – Waldemar Korniłowicz 
Strażnik –  Teresa Kardynał 
Sułkowice – Robert Nowak 
Świniary – Stanisław Kapek 
Wełnin – Adam Doktór 
Włosnowice – Andrzej Fortuna 
Zagaje Kikowskie – Bogdan Pietrzyk 
Zagajów – Leszek Sowula 
Zagórzany – Krystyna Liwara 
Zborów – Ewa Kulik 
Zielonki – Jan Kaczmarczyk 
Żuków – Anna Sowińska 

Wiosną 2019 roku odbyły się wybory sołtysów na następną pięcioletnia kadencję. 
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LICZBA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW SOŁECTW W UJĘCIU 
GRAFICZNYM 

1.5  Ludność i dynamika zmian 
Gmina Solec-Zdrój w dniu 31 grudnia 2018 roku liczyła 5099 mieszkańców w tym 5014 
mieszkańców stałych i 85 mieszkańców czasowych.  
W poszczególnych sołectwach liczba ludności ze stałym pobytem przedstawiała się 
następująco: 

SOŁECTWO LICZBA MIESZKAŃCÓW 

Chinków 74 

Kików 422 

Kolonia Zagajów 68 

Ludwinów 70 

Magierów 91 

Piasek Mały 242 

Piestrzec 606 

Solec-Zdrój 835 

Strażnik 116 

Sułkowice 219 

Świniary 328 

Wełnin 453 

Włosnowice 216 

Zagaje Kikowskie 80 

Zagajów 110 

Zagórzany 72 

Zborów 692 

Zielonki 147 

Żuków 173 

Ogółem 5014 
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Liczbę mieszkańców stałych w całej gminie w latach 2011-2018 obrazuje poniższy wykres.  

 

Choć nie ma stałej tendencji spadkowej ludności w Gminie Solec-Zdrój, to jednak porównując 
rok 2011 do 2018 liczba ludności zmalała o 71 osób.  

Analiza liczby urodzeń i zgonów przedstawia się następująco: 

 

Dodatni przyrost naturalny zanotowano jedynie w 2012 i 2013 roku, od 2014 roku następuje 
naturalny ubytek, zaś w 2017 roku zgony przewyższyły urodzenia aż o 28 zdarzeń. Liczba 
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urodzeń od 2014 roku kształtuje się w granicach 43-50 dzieci rocznie, liczba zgonów 63-71 
rocznie, co ma również wpływ na zmniejszającą się liczbę mieszkańców w gminie.  

Ludność w podziale na wiek przed-, po- i produkcyjny. 

przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny 

 mężczyźni kobiety mężczyźni Kobiety 

882 osoby - 17,6 % 3084 osób – 61,50 % 1048 osób – 20,9 % 

 1647 1437 335 713 

W podziale na płeć w gminie Solec-Zdrój jest przewaga kobiet: 2592 osoby stanowią kobiety, 
natomiast 2422 mężczyźni.   

 

1.6 Podmioty gospodarcze 

 
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według 

stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które 
mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Solec-Zdrój obejmowała 368 pozycji, 
z czego status „aktywny” posiadały 168 podmioty, status „wykreślony” posiadało 171 
podmiotów, status „zawieszony” posiadały 23 podmioty, a liczba podmiotów do prowadzenia 
działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 4 pozycje. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe                     
i średnie zakłady rodzinne. 

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, produkcja maszyn 
rolniczych i leśnych, transport drogowy towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa 
owoców i warzyw,  handel i naprawy pojazdów samochodowych, fryzjerstwo i pozostałe 
zabiegi kosmetyczne, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, 
działalność fizjoterapeutyczna. 

 

kobiety
52%

mężczyźni
48%

Mieszkańcy w podziale na płeć

kobiety

mężczyźni
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Wykres nr 1.  Zmiany ilościowe wpisów podmiotów gospodarczych do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej w Gminie Solec-Zdrój w latach   2015-2018 
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Tabela 1. Największe przedsiębiorstwa w Gminie Solec-Zdrój 

Firma  Branża 

Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe  „ALTER” Justyna Pałys 

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli, sprzedaż części 
samochodowych 

‘’BOREK’S” Borek Tomasz Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych 
na stacjach paliw 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
BUD – MIX Ewa Koper 

 
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów 
metalowych, farb i szkła prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- 
Usługowo-Handlowe „DEMAROL-
ZIELONKI” Marek Dziekan 

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 

Przedsiębiorstwo Usługowo-
Produkcyjno-Handlowe „DZIEKAN” 
Krzysztof Dziekan 

Produkcja maszyn rolniczych 

Firma Handlowo-Usługowa Dwór 
Dziekanów Maria Dziekan 

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

Handel Detaliczny i Okrężny 
Maszynami i Częściami Rolniczymi 
Grzegorz Szybka 

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów 
prowadzona na straganach i targowiskach, sprzedaż 
hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych 

‘’HOLISTIC’’ Marcin Królikowski Działalność fizjoterapeutyczna  

Zakład Usług Wielobranżowych 
„HYDROSVAT” Lucjan Swatek 

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne / 
Działalność związana ze zbieraniem , przetwarzaniem 
i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 

‘’KUŹNIA’’ ŻELAZNY Stanisław Żelazny Produkcja metalowych elementów stolarki 
budowlanej / Przetwórstwo przemysłowe 

Restauracja „Magnolia” Teresa Żółtak Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla 
odbiorców zewnętrznych (katering) 

Malinowe Hotele Sp. z o.o Działalność gastronomiczno-hotelarska 

T
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Masarnia Ryszard Kowalik – wiejskie 
wyroby domowe 

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z 
mięsa drobiowego / Przetwórstwo przemysłowe 

Mudryk Jakub Firma Handlowa 
MUDRYK  

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, 
farb, i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
‘’NED’’ Damian Chmura 

Usługi transportowe 

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe ”SOLEC” Zenon 
Grosicki 

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 

Solecka Fabryka Maszyn Rolniczych 
‘’STRUMYK” Kamil Gądek 

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 

„Uzdrowisko Solec-Zdrój” M. Cz. Sztuk 
Sp. J.  

Działalność uzdrowiskowa 

‘’WOD-GAZ’’ Zakład Robót 
Inżynieryjno-Transportowych Czesław 
Sztuk 

Usługi ogólnobudowlane 

Zakład Elektryczny Instalacje Pomiary 
Piotr Rzepecki 

Wykonywanie instalacji elektrycznych / Roboty 
budowlane specjalistyczne 
 

Zakład Usług Budowlano-
Montażowych Katarzyna Kopeć 

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych / Usługi 
ogólnobudowlane 
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2. Informacje finansowe 

2.1 Stan finansów gminy: 
Budżet Gminy uchwalony uchwałą  Nr XXXVII/212/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 
grudnia 2017 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok zamykał się 
kwotą  32 171 100,93 złotych po stronie dochodów budżetowych, z tego: 
a) dochody bieżące 24 877 522,91 złotych,   
b) dochody majątkowe 7 293 578,02 złotych.  
Po stronie wydatków budżetowych 35 330 100,93 złotych, z tego: 
a) wydatki bieżące 21 056 649,29 złotych,   
b) wydatki majątkowe 14 273 454,64 złotych. 
Planowanym wynikiem budżetu uchwalono deficyt budżetu w wysokości 3 159 000 złotych. 
Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu uchwalono przychody pochodzące z: 
kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3 159 000 złotych 
Planowane przychody budżetu zostały uchwalone w wysokości 3 817 000  złotych pochodzące 
z:  
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 3 817 000 złotych. 
Planowane rozchody  zostały uchwalone  w wysokości 658 000 złotych, z przeznaczeniem na  
spłatę przypadających do spłaty pożyczek na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek                        
i kredytów 658 000 złotych – zaciągniętych  na współfinansowanie zadań inwestycyjnych 
realizowanych w ramach środków unijnych. 
               
Struktura długu w porównaniu do dochodów na dzień 31.12.2018 roku 
 
 

Zrealizowane dochody budżetu za 2018 rok 27 636 088,73 100 

Dług na 31.12.2018 9 441 804,89 34,16 

 

 

Struktura długu w porównaniu do dochodów na dzień 31.12.2018 roku

1

2
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Po dokonanych zmianach w ciągu roku: 
 Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 35 454 028,63 złotych, z 
tego: 
a) dochody bieżące 26 751 471,05 złotych,  
b) dochody majątkowe 8 702 557,58 złotych  
               Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 27 636 088,73 złotych, na plan 
35 454 028,63 złotych, co stanowi 77,95 %. 
Struktura planowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco: 
I. Dochody bieżące 26 751 471,05 złotych, wykonano 23 286 958,97 złotych, t.j. 87,05 % planu 

i 84,26 % dochodów ogółem, z   tego: 
         - dochody z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób   
            fizycznych plan 2 170 494 złotych, wykonane 2 308 426 złotych, co stanowi  
            106,35 % planu, 
         - dochody z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób   
            prawnych plan 164 700 złotych, wykonane 130 369,03 złotych, co stanowi 79,16 %  
            planu, 
         - podatki i opłaty na plan  3 085 492,54 złotych, wykonano 2 780 775,93 złotych, co  
           stanowi 90,12 % planu, 
           w tym: podatek od nieruchomości plan 1 277 046,50 złotych, wykonano 1 150 879,01  
                       złotych, co stanowi 90,12% planu.  

- subwencje i środki wyrównawcze – 7 392 374 złotych, wykonano  7 392 374 złotych,    
   t. j. 100 % planu i  26,75 % dochodów ogółem w tym: 
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  8 341 720,99     
   złotych, na plan 8 574 138,14 złotych, t.j. 97,29 % planu i 30,18 %  dochodów  
   ogółem na wykonanie zadań:  

a/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań    
    bieżących gmin – 684 390,04 złotych, otrzymana 680 674,07 złotych, t. j.   
    99,49 %  planu i 2,46 % dochodów ogółem, 
b/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z            
    zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –   
    6 969 351,95 złotych, otrzymana 6 695 852,34 złotych, t. j. 96,08 % planu i 24,23  
    %  dochodów ogółem, 

            c/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa  na zadania bieżące realizowane   
                przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  600  
                złotych. 
            d/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków  
                europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6  
                ustawy, lub płatności  w ramach budżetu środków europejskich planowane  
                423 949,80 złotych, wykonane 463 953,09 złotych, t.j. 109,44 % planu i 1,68 %   
                dochodów ogółem. 
            e/ Dotacje  z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 419 414 złotych przekazane  
                419 414 złotych, t.j.  100  % planu i 1,52 % dochodów ogółem. 
            f) Dotacja celowa z tytułu pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie zadań  
                własnych 3 500 złotych, wykonane 3 500 t. j. 100 % i  0,01 % dochodów ogółem. 
            g/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów  
                publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora  
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                finansów publicznych plan 42 366 złotych, wykonanie 40 366 złotych, t.j. 95,28%  
                planu.  
    II.        Dochody majątkowe plan 8 702 557,58 złotych, wykonano 4 349 129,76 złotych,  
                t.j.   49,98 % planu i 15,74 % dochodów ogółem, z tego:  
                1.  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków    
                     europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i  
                     6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 261 123,26  
                     złotych, na plan 8 478 935,28 złotych, co stanowi 50,26 % planu i 15,42 %   
                     dochodów ogółem. 
1. Ze sprzedaży majątku 28 165 złotych, na plan 38 000 złotych, co stanowi 74,12  %  planu i 

0,10% dochodów ogółem. 
 
 
 
 
 



Dochody ogółem 
Wykonanie % 

27 636 088,73 100,00 

Dochody bieżące 23 286 958,97 84,26 

w tym 
Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 2 308 426,00 9,91 

Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych 130 369,00 0,56 

Podatki i opłaty lokalne 2 780 775,93 11,94 

Subwencje, z tego: 7 392 374,00 26,75 

Dotacje 8 341 720,99 30,18 

z tego 

Dotacje na wykonanie zadań zleconych 6 695 852,34 28,75 

Dotacje na wykonanie zadań własnych 680 674,07 2,92 

Dotacje na zadania w ramach porozumień 600,00 0,09 

Dotacje na finansowanie programów 463 953,09 1,99 

Dotacja uzdrowiskowa 419 414,00 1,80 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 40 366,00 0,17 

Dochody majątkowe 4 349 129,76 15,74 

z tego 

Dotacje celowe w ramach środków europejskich 4 261 123,26 97,98 

Dotacje celowe w ramach środków budżetu państwa 8 250,00 0,19 

Ze sprzedaży majątku 28 165,00 0,65 

 
 



Uchwalony plan budżetu Gminy na 2018 rok zamykał się kwotą 32 171 100,93 złotych.  
W ciągu roku dokonano zmian zarówno na podstawie uchwał Rady Gminy, jak również Wójta 
Gminy do kwoty 35 454 028,63 złotych, z tego: 

• Dochody bieżące 26 751 471,05 złotych, wykonano 23 286 958,97 złotych, co stanowi 
87,05%.  

• Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 2 170 494 złotych, wykonano 2 308 
426 złotych, t.j. 106,35%. 

• Podatki i opłaty lokalne 3 085 492,54 złotych, wykonano 2 780 775,93 złotych, t.j.90,1. 

• Subwencje  7 392 374 złotych, wykonanie 7 392 374 złotych.  

• Dotacje 8 574 138,14 złotych, wykonano 8 341 720,99 złotych, t.j. 97,29%.  

• Dochody majątkowe 8 702 557,58 złotych, wykonano 4 349 129,76 złotych, co stanowi 
49,98%. 

• Ze sprzedaży majątku 38 000 złotych , wykonano 28 165 złotych.  

• Dotacje do realizacji zadań inwestycyjnych 8 664 557,58 złotych, wykonano 4 320 
964,76 złotych, t.j. 49,87%         

Dochody ogółem Wykonanie % 

27 636 088,73 100,00 

Dochody bieżące 23 286 958,97 84,26 

Dochody majątkowe 4 349 129,76 15,74 

 
Plan wydatków budżetowych wynosił na dzień 31 grudnia 2018 roku 39 855 970,93 złotych, z 
tego: 
a) wydatki bieżące 22 679 086,98 złotych,   
b) wydatki majątkowe 17 176 883,95 złotych. 
              Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 30 602 463,92 
złotych na plan 39 855 970,93 złotych, co stanowi 76,78 %, z tego: 
a) wydatki bieżące 20 944 450,46  złotych, na plan 22 679 086,98 złotych, t. j. 92,35 % planu 
b) wydatki majątkowe 9 658 013,46 złotych, na plan 17 176 883,95 złotych t. j. 56,23 % planu 
 

Struktura dochodów Gminy ogółem

1

2
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Rolnictwo (zwrot podatku akcyzowego) 324 895,50 1,06 

Dostarczanie wody 705 595,28 2,31 

Transport - drogi 1 043 177,81 3,41 

Gospodarka gruniami i nieruchomościami 109 273,21 0,36 

Działalność usługowa - MPZP 24 982,60 0,08 

Informatyka 88 071,86 0,29 

Administracja 3 095 715,20 10,12 

Wybory  samorządowe 77 584,90 0,25 

Bezpieczeństwo publiczne - straze, policja 142 000,89 0,46 

Obsługa długu 256 418,10 0,84 

Różne rozliczenia 0,00 0,00 

Oświata 5 825 385,82 19,04 

Ochrona zdrowia, w tym: 117 976,49 0,39 

zwalczanie alkoholizmu 61 500,50   

Pomoc społeczna 1 299 427,34 4,25 

Domy pomocy społecznej  70 750,32   

Ośrodki wsparcia - Caritas 597 982,60   

Zasiłki 19 436,12   

Zasiłki stałe 92 934,85   

GOPS 315 010,14   

Dożywianie dzieci 123 825,11   

Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice, stypendia 356 086,90 1,16 

Rodzina, w tym:  5 615 697,46 18,35 

świadczenia wychowawcze 3 368 592,97   

świadczenia rodzinne 2 052 068,56   

wspieranie rodziny  194 994,93   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym; 10 099 021,63 33,00 

Gospodarka ściekowa 9 267 300,53   

Gospodarka odpadami 291 608,14   

Oczyszczanie - utrzymanie chodników, placów 120 069,40   

Utrzymanie zieleni 17 097,77   

Ochrona powietrza i klimatu 19 339,48   

Oświetlenie  163 432,76   

Ochrona środowiska 186 077,11   

Kultura, w tym: 1 315 925,88 4,30 

Domy i ośrodki kultury 430 656,69   

Kultura fizyczna i sport, w tym: 105 227,05 0,34 

Obiekty sportowe 16 049,06   

Kluby sportowe 30 000,00   

Pozostała działalność - programy dofinansowane ze środków U.M. 5 729,00   

Razem wydatki  30 602 463,92   
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Struktura wydatków ogółem 

Wydatki ogółem 30 602 463,92 100 

Wydatki bieżące 20 944 450,46 68,44041 

Wydatki majątkowe 9 658 013,46 31,55959 

 
 

Plan wydatków uchwalony na 2018 rok opiewał na kwotę 35 330 100,93 złotych   
Po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosił 39 855 970,93 złotych, z tego:  
Wydatki bieżące 22 679 086,98 złotych, zrealizowano 20 944 450,46 złotych, t.j.92,35% 
Wydatki majątkowe 17 176 883,95 złotych, zrealizowano 9 658 013,46 złotych, t.j. 56,23 

• w tym: 

• Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój  - etap I  
4 404 823,26 złotych          

• Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój  - etap II  
391 140 złoty          

• Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do 
mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy 813 770,14 złotych    

• Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na 
oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój 2 910 716,53 złotych   

• Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój  - etap II  593 780,69 
złotych           

• Przebudowa dróg powiatowych w ilości  7464 m: Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-
Zielonki-Błotnowola związana z budową ścieżki rowerowej od km 9+644 do km 11+053 
długości 1409 m odcinek Solec-Zdrój-Zielonki  300 000 złotych   
          

 
 

 

 

 

 

Struktura wydatków ogółem

1

2
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Struktura wydatków gminy według kategorii 

Wydatki ogółem 30 602 463,92 100,00 

Majątkowe  9 658 013,46 31,56 

Świadczenia z pomocy społecznej 6 053 223,21 19,78 

Wydatki na obsługę długu  256 418,10 0,84 

Dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące 1 105 982,60 3,61 

Dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe 305 000,00 1,00 

Wynagrodzenia i pochodne 8 391 859,79 27,42 

Wydatki pozostałe  4 831 966,76 15,79 
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Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Ogółem 
Budżet 
gminy 

w tym: kredyty i 
pożyczki 

zaciągnięte na 
realizację zadania 

pod refundację 
wydatków 

Środki 
pozyskane 

środki wymienione 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 

i 3 u.f.p. 

Jednostka org. 
realizująca 
zadanie lub 

koordynująca 
program 

1 4     7a   9   11 

1. 
Wykup sieci wodociągowej w Solcu-Zdroju - droga do 
zalewu 

18 780,49 18 780,49         Urząd Gminy 

2. 
Wykup sieci wodociągowej na ul. Sienkiewicza w Solcu-
Zdroju 

20 000,00 20 000,00       
  

Urząd Gminy 

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Solcu-Zdroju 255,00 255,00         Urząd Gminy 

4. Monitoring na ujęciach wody 12 129,51 12 129,51         Urząd Gminy 

5. Przebudowa dróg gminnych 0,00 0,00         Urząd Gminy 

6. Przebudowa ulicy Polnej w Solcu-Zdroju dł. 480mb 8 131,00 8 131,00         Urząd Gminy 

7. 
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 
Nr.ew. 970, 969 w m. Piasek Mały na dł. 720 mb - 
wykonanie nawierzchni tłuczniowej 

49 167,40 25 167,40   24 000,00   
  

Urząd Gminy 

8. Zakup działek  2 832,24 2 832,24         Urząd Gminy 

9. 
Szkolne pracownie informatyczne Województwa 
Świętokrzyskiego - e-pracownie WŚ 

0,00 0,00       
  

Urząd Gminy 

10. Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Świniarach. 0,00 0,00         Urząd Gminy 

11. 
Wykup sieci kanalizacyjnej na ul. Sienkiewicza w m. Solec-
Zdrój dł. 45 mb  

0,00 0,00       
  

Urząd Gminy 

12. 
Zakup systemu ConcertorTMXPC tj. zatapialnej pompy, 
modułu Concertor APP410, wyświetlacza kolorowego, 
kabla do wyświetlacza, oraz szafki do zabudowy systemu. 

16 390,00 16 390,00       
  

Urząd Gminy 

13. 
Wyposażenie miejsca integracji społecznej mieszkańców 
wsi Kików 

10 083,50 4 083,50   6 000,00   
  

Urząd Gminy 

14. 
Utworzenie miejsca aktywności społecznej mieszkańców 
w GCK Solec-Zdrój 

10 800,00 4 400,00   6 400,00   
  

Urząd Gminy 

15. 
Stawiamy na aktywność fizyczną - doposażenie stadionu 
sportowego w Solcu-Zdroju 

11 623,50 4 723,50   6 900,00   
  

Urząd Gminy 

16. 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  w m.  Kolonia 
Zagajów  

10 892,34 10 892,34       
  

Urząd Gminy 

Ogółem 171 084,98 127 784,98 0,00 43 300,00 0,00 0,00 x 

 



Limity wydatków wieloletnich 

P
o
z
y
c
ja

 

Nazwa zadania inwestycyjnego  Osiagnięte efekty rzeczowe  Łączne nakłady finansowe Źródła finansowania wydatków 

Od początku 
realizacji              

Roczne                                  dochody 
własne 

kredyty i 
pożyczki 

w tym: 

kredyty i 
pożyczki 

zaciągnięte na 
realizację 

zadania pod 
refundację 
wydatków 

dotacje i 
środki 
pochodzące 
z innych 
źródeł 

środki 
wymienione 
w art.. 5, ust. 
1 pkt 2 i 3 
uofp 

1. 

Wzmocnienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców Gminy Solec-Zdrój 

Przeszkolono 5 instruktorów 
prowadzących szkolenia. Zakupiono 
sprzęt do prowadzenia zajęć. 
Przeszkolono 60 osób z terenu Gminy. 

88 071,86 88 071,86       12 788,04 75283,82 

2. 

Wsparcie kształcenia podstawowego w 
zakresie kompetencji kluczowych  - 
Pasje zaklęte w nauce  

 W projekcie uczestniczy 91 uczniów w 
szkole w Solcu-Zdroju i 68 uczniów w 
szkole w Zborowie. Projekt obejmuje 
również doradztwo edukacyjno - 
zawodowe oraz wsparcie 
psychologiczno – pedagogiczne 
uczniów.  
        

59 002,96 59 002,96 35 000,00     975,25 23027,71 

3. 
Rodzina - wspólna troska 

Usługi opiekuńcze - pomoce sąsiedzkie, 
wynagrodzenia pracowników GOPS 

39 723,24 39 723,24 19 260,00     1 319,38 19 143,86 

4. Bieżące 186 798,06 186 798,06 54 260,00 0,00 0,00 15 082,67 117 455,39 

5. 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej 
miejscowości Solec-Zdrój  

  143 114,79 37 831,19 37 831,19         

6. 

Ochrona bioróżnorodności obszarów 
cennych przyrodniczo poprzez 
utworzenie edukacyjnej ścieżki 
rowerowej łączącej gminy 
uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój  

  7 240,00 0,00 0,00       0,00 

7. 

Podniesienie jakości obsługi 
mieszkańców, poprzez wdrożenie 
innowacyjnych rozwiązań wpływajacych 
na poprawę efektywności i dostępności 
e-usług - opracowanie studium 
wykonalności   

  11 562,00 0,00 0,00       0,00 



28 

 

RAPORT O STANIE GMINY  SOLEC-ZDRÓJ 2018 

 

8. 

Poszerzenie oferty kulturalnej na 
terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej 
do mieszkańców, turystów oraz 
kuracjuszy    

  1 095 370,14 813 770,14 400 554,15     25 826,00 387 389,99 

9. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój  
- etap I 

Przebudowano kanalizację w m. Solec-
Zdrój o dł.3989mb, w tym kanał 
grawitacyjny 3942 mb i kanał tłoczny 47 
mb wraz z 3 przepowniami 
zagrodowymi, przebudowano wodociąg 
fi 160 w m. Solec-Zdrój dł. 427,6 mb, w                  
m. Zborów fi 90 dł. 253 mb, wykonano 
monitoring ujęć wody w m. Zborów, 
Kików, Piestrzec wraz z wymianą 
chloratorów, wymieniono zestawy 
pompowe na ujęciu wody Groczków 
wraz z  układem zasilania i sterowania 

4 480 568,69 4 404 823,26 492 423,26 1 856 672,00     2 055 728,00 

10. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój  
- etap II 

Wybudowano 1399 mb sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej na odcinku 
Solec-Zdrój – Zielonki. 

391 140,00 391 140,00 92 840,00 298 300,00       

11. 

Budowa instalacji odwadniania i 
kompostowania osadów ściekowych na 
oczyszczalniach ścieków w Gminie 
Solec-Zdrój   

powstały nowe węzły przeróbki osadu 
na oczyszczalni ścieków w Wełninie i w 
Świniarach 

2 982 923,85 2 910 716,53 66 573,99 542 025,00   0,00 2 302 117,54 

12. 

Rozbudowa systemu wodno - 
kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój  - 
etap I 

  
228 259,40 721,67 721,67 0,00   0,00 0,00 

13. 

Rozbudowa systemu wodno - 
kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój  - 
etap II 

Wybudowano 1891 mb kanalizacji 
sanitarnej w m. Solec- Zdrój, w tym 
kanał grawitacyjny 1328 mb i kanał 
tłoczny 563 mb z sieciową             
przepompownią ścieków.  

593 780,69 593 780,69 155 137,11 438 643,58       
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14. 

Przebudowa dróg powiatowych w ilości  
7464 m: Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-
Zielonki-Błotnowola związana z budowa 
ścieżki rowerowej od km 9+644 do km 
11+053 długości 1409 m odcinek Solec-
Zdrój-Zielonki  

Wykonano przebudowę drogi 
powiatowej Nr 0103T Stopnica-Solec-
Zdrój-Zielonki-Błotnowola  od km 
11+577 do km 16+827     długości 
5250m, realizowanej w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej  infrastruktury na lata 2016 
– 2019”  na terenie gminy Solec-Zdrój w 
m. Zielonki i     Ludwinów  długości 
2850mb 

602 641,15 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 
0099T Zborów-Włosnowice-Świniary-
Trzebica od km 4+518 do km 4+702 
długości 184m   

0,00 0,00            

16. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 095T 
Piasek Wielki-Zagajów-Chinków-
Strażnik-Solec-Zdrój  od km 0+010 do 
km 7+000 długości 4650m   

0,00             

17. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 
0091T Dobrowoda-Piasek Mały-Solec-
Zdrój od km 9+730 do km 10+150 
długości 420m   

0,00 0,00           

18. 

Wykonanie instalacji kolektorów 
słonecznych oraz ogniw 
fotowoltaicznych na potrzeby 
gospodarstw domowych w gminie 
Solec-Zdrój   

12 300,00 0,00 0,00         

19. 

Poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej  

  182 607,00 14 145,00 9 471,00 0,00 0,00 492,00 4182,00 

  Majątkowe 10 731 507,71 9 466 928,48 1 555 552,37 3 135 640,58 0,00 26 318,00 4 749 417,53 

  Ogółem 10 918 305,77 9 653 726,54 1 609 812,37 3 135 640,58 0,00 41 400,67 4 866 872,92 



Szczegółowe dane z wykonania planu budżetu zostały przedłożone Radzie Gminy w terminie i 
układzie określonym art. 267, ust. 1 i 2 oraz zamieszczone na bip Gminy. 
             Planowanym wynikiem budżetu był deficyt w wysokości 4 401 942,30 złotych, Źródła 
sfinansowania z tytułu : 

1. kredytów i pożyczek w wysokości 3 697 833,85 złotych 
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 362 108,45 złotych.  

Budżet zamknął się  deficytem w kwocie 2 966 375,19 złotych. W związku z 
koniecznością realizacji zadań majątkowych, których Gmina nie miałaby możliwości 
zrealizować zaciągnięto preferencyjne pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach, co ma wpływ 
na wynik budżetu. Zgodnie z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2019 – 2032 dług zostanie spłacony przy zachowaniu postanowień art. 243 uofp. Przed 
zaciągnięciem kredytu lub pożyczki wykonując postanowienia ustawy o finansach 
publicznych Wójt Gminy każdorazowo występuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
z wnioskiem o udzielenie opinii o możliwości zaciągnięcia i spłaty kredytu/pożyczki.  
Również w 2018 roku taką opinię RIO wydała. Opinia została również zamieszczona na 
stronie bip. 

      Przychody budżetu w wysokości 4 723 785,63 złotych pochodzących  z: 
1. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 588 145,05 złotych, 
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 135 640,58 

złotych.  
          Rozchody w wysokości  658 000 złotych, z przeznaczone zgodnie z harmonogramem   
spłat przypadających do spłaty kredytów 458 000 złotych i pożyczek 200 000 złotych, na spłatę 
otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – zaciągniętych na współfinansowanie zadań 
inwestycyjnych realizowanych w ramach środków unijnych. 
          Według sprawozdania Rb – Z na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania 
długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę 9 441 804,89 złotych, z tego: 

1. Pożyczki 8 035 912,09 złotych 
2. Kredyty 1 405 868,21 złotych 
3. Orange 24,60 złotych (z tytułu sprzedaży ratalnej). 

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie należności Gmina posiada: 
1. Gotówka i depozyty 1 079 513,61 złotych 
2. Należności wymagalne 812 291,58 złotych, z tego z tytułu: 

-  opłaty za sprzedaż wody i oczyszczanie  ścieków  22 221,70 złotych 
- podatków i opłat 248 520,26 złotych 
- pozostałe dochody 60 950,83 złotych 
- alimentów 480 598,79 złotych 

3. Pozostałe należności 1 208 954,37 złotych 
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Rozchody budżetu 

Wyszczególnienie Dochody ogółem Rozchody budżetu wydatki na obsługę długu % 

2019 33 686 064,54 1 548 000,00 384 439,43 5,74 

2020 37 228 951,64 1 490 000,00 495 000,00 5,33 

2021 28 995 012,19 1 637 868,21 460 000,00 7,24 

2022 24 036 862,00 1 591 644,38 455 286,27 8,52 

2023 24 601 256,00 1 599 917,88 430 353,02 8,25 

2024 24 800 985,00 1 599 646,38 400 353,62 8,06 

2025 25 305 066,87 1 599 389,72 355 610,28 7,73 

2026 24 720 066,87 1 599 527,00 249 473,00 7,48 

2027 25 220 066,87 1 599 527,00 204 473,00 7,15 

2028 25 220 066,87 1 599 527,00 190 720,00 7,10 

2029 25 220 066,87 1 542 895,21 126 755,00 6,62 

2030 25 220 066,87 833 849,76 65 000,00 3,56 

2031 25 220 066,87 545 185,35 47 497,89 2,35 

2032 25 820 066,87 228 953,74 11 134,00 0,93 
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Wydatki ogółem

  wydatki na
obsługę długu

Wyszczególnienie Wydatki ogółem   wydatki na obsługę długu % 

1 2 3 4 

2019 37 923 558,41 384 439,43 1,01 

2020 38 928 421,61 495 000,00 1,27 

2021 28 100 512,19 460 000,00 1,64 

2022 22 445 217,62 455 286,27 2,03 

2023 23 001 338,12 430 353,02 1,87 

2024 23 201 338,62 400 353,62 1,73 

2025 23 705 677,15 355 610,28 1,50 

2026 23 120 539,87 249 473,00 1,08 

2027 23 620 539,87 204 473,00 0,87 

2028 23 620 539,87 190 720,00 0,81 

2029 23 677 171,66 126 755,00 0,54 

2030 24 386 217,11 65 000,00 0,27 

2031 24 674 881,52 47 497,89 0,19 

2032 25 591 113,13 11 134,00 0,04 
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Wysokość długu w latach 
 
 

Wyszczególnienie Dochody Kwota długu na koniec  roku % 

2019 33 686 064,54 13 535 093,45 40,18 

2020 37 228 951,64 15 234 563,42 40,92 

2021 28 995 012,19 14 340 063,42 49,46 

2022 24 036 862,00 12 748 419,04 53,04 

2023 24 601 256,00 11 148 501,16 45,32 

2024 24 800 985,00 9 548 854,78 38,50 

2025 25 305 066,87 7 949 465,06 31,41 

2026 24 720 066,87 6 349 938,06 25,69 

2027 25 220 066,87 4 750 411,06 18,84 

2028 25 220 066,87 3 150 884,06 12,49 

2029 25 220 066,87 1 607 988,85 6,38 

2030 25 220 066,87 774 139,09 3,07 

2031 25 220 066,87 228 953,74 0,91 

2032 25 820 066,87 0,00 0,00 
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Wyszczególnienie Wynik budżetu 

Przychody 

budżetu/kredyty i 

pożyczki 

W tym: kredyty i 

pożyczki 

2019 -4 237 493,87 5 785 493,87 5 641 313,16 

2020 -1 699 469,97 3 189 469,97 3 189 469,97 

2021 894 500,00 743 368,21 743 368,21 

2022 1 591 644,38 0,00 0,00 

2023 1 599 917,88 0,00 0,00 

2024 1 599 646,38 0,00 0,00 

2025 1 599 389,72 0,00 0,00 

2026 1 599 527,00 0,00 0,00 

2027 1 599 527,00 0,00 0,00 

2028 1 599 527,00 0,00 0,00 

2029 1 542 895,21 0,00 0,00 

2030 833 849,76 0,00 0,00 

2031 545 185,35 0,00 0,00 

2032 228 953,74 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundusz sołecki 

 Ogółem 334 529,17 100,00 

Rolnictwo i łowiectwo 3 489,20 1,04 

Transport i łączność 201 408,52 60,21 

Gospodarka - zbiornik Chinków 490,00 0,15 

Administracja, w tym promocja 3 244,80 0,97 

Bezpieczeństwo -OSP 22 126,54 6,61 

Utrzymanie czystości 6 344,11 1,90 

Utrzymanie zieleni 7 243,03 2,17 

oświetlenie - opracowanie dokumentacji 10 850,00 3,24 

Różne - remont studni Kików 1 999,38 0,60 

Kultura - świetlice 28 914,46 8,64 

Kultura fizyczna - boiska, place zabaw 48 419,13 14,47 
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3.  Informacje o stanie mienia komunalnego 

 

Stan mienia komunalnego Urzędu Gminy na dzień 31.12.2018 

Stan na dzień 31.12.2018 Powierzchnia 
gruntów  w ha 

Wartość  w tys. zł. 

Grunty, w tym: 202,51  w tym: 4803 

użytki rolne 28,87 450 

grunty zabudowane i zurbanizowane 71,37 3729 

tereny różne 83,56 558 

nieużytki 8,32 54 

grunty pod wodami  10,39 12 

 
 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2, w związku z art.  23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 ze zm.) został sporządzony Plan 
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Solec-Zdrój na okres 01.01.2018-
31.12.2020. Plan ten jest jednym z elementów gospodarowania nieruchomościami 
publicznymi, nakreśla główne kierunki działań a w efekcie prowadzi do racjonalnego 
gospodarowania i zarządzania nieruchomościami.  
Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy Solec-Zdrój, odbywa się zgodnie    z zasadami 
prawidłowej gospodarki o której mowa w art. 12 ustawy  o gospodarce nieruchomościami i 
jest on wykorzystywany  na cele rozwojowe gminy oraz dla potrzeb działalności inwestycyjnej. 
Założenia te dotyczą  w szczególności  realizacji  zadań własnych gminy, istotnych celów 
publicznych, urządzeń infrastruktury technicznej.  
 
Nabywanie nieruchomości do zasobu w 2018 roku realizowane było w związku z realizacją 
zadań własnych i zleconych, obowiązków wynikających z przepisów szczególnych oraz 
realizacją innych celów publicznych, w ramach posiadanych środków finansowych 
zaplanowanych w budżecie gminy.  
Gmina w 2018 roku nabyła 5 nieruchomości o łącznej powierzchni  0,2664 ha na realizację 
zadań własnych tj. następujące nieruchomości: 

− dz. nr ew. 44/1 o pow. 0,02 ha w m. Piasek Mały z przeznaczeniem pod stacji 
podnoszenia  ciśnienia wody,  

− dz. nr ew. 181/1 o pow. 0,0199 ha w m. Zborów z przeznaczeniem pod drogę, 

− dz. nr ew.   239 o pow. 0,01 ha w m. Piestrzec z przeznaczeniem pod drogę,    

− dz. nr ew. 242 o pow. 0,02 ha w m. Piestrzec z przeznaczeniem pod drogę,   

− dz. nr ew. 382/5 o pow. 0,1965 ha w m. Zborów z przeznaczeniem pod drogę.   
Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy następuje również poprzez:  

− zakup, zamianę, darowiznę, 

− komunalizację – nabycie własności nieruchomości Skarbu Państwa z mocy prawa na      
podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – przepisy wprowadzające ustawę o 
samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32 
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poz.191 z późn.zm.), 

− nabywanie na podstawie decyzji administracyjnych – wydanych  w sprawie nabywania                     
gruntów pod drogi zgodnie z art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – przepisy       
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. Nr 133 poz.872 
z  późn.zm.), art.98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art.12 ust.4 pkt 2 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.   z 2008r. Nr 193 poz.1194 z późn.zm.), 

− inne czynności prawne np. zasiedzenie itp. 

− działalność inwestycyjną służącą realizacji zadań własnych gminy. 
 
 
     Nieruchomości zbyte w 2018 roku  

Lp. Miejscowość Działka nr ew. Powierzchnia w ha Forma zbycia  

1. Sułkowice 250 0,31 Sprzedaż przetargowa 

2. Piasek Mały 28 0,79 Umowa zamiany 

3. Piestrzec 1033 0,14 Sprzedaż przetargowa 

 
 
     Nieruchomości gruntowe wydzierżawione (w okresie 1.01.2018-31.12.2018 roku) 

Lp. Miejscowość Działka Forma  

1 Zborów  363/8 
grunt o pow. 50 m² 

Umowa dzierżawy Nr UG/173/N/99 z dnia 
27.08.1999 

2 Solec - Zdrój 360/1 
grunt o pow. 120 m² 

Umowa dzierżawy Nr UG/172/N/99 z dnia 
27.08.1999 

3 Włosnowice 180 Umowa dzierżawy nr 1/2017 z dnia 
1.03.2017 

4 Solec-Zdrój  102/3 Umowa użyczenia z dnia 14.08.2014 

5 Solec-Zdrój  673/5 
544 
543 

Umowa dzierżawy z dnia 20.04.2015 

 
     
     W 2018 roku dochód z tytułu umów dzierżawy gruntów wyniósł 6 166,58 zł. Dochód ten 

został określony w oparciu o zawarte umowy dzierżawy. 
     Gmina dokonuje waloryzacji czynszu dzierżawnego każdego roku o średnio roczny wskaźnik 

towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa GUS za poprzedni rok 
kalendarzowy. 

 
Gmina posiada grunty, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste na podstawie 
umowy zawartej w formie aktu notarialnego.  
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Zestawienie powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste  

Lp. Stan na dzień Powierzchnia gruntów  w ha 

1. 01.01.2018 4,234 ha 

2. 31.12.2018 4,234 ha 

 
 
     Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste  

Lp. Obręb ewidencyjny Nr działki Pow. Stan prawny 

1 Kików 917 0,0244 AN 9283 z dnia 12.12.2011 

2 Kików 186 0,4759 AN 6807/2011 z dnia 2011.12.30 

3 Solec -Zdrój 137/1 0,0325 AN 1586/06 

4 Solec - Zdrój 137/3 0,012 AN 1586/06 

5 Sułkowice 280/4 0,08 AN 2970/2002 

6 Wełnin 514/1 0,7998 AN 10567/2004 

7 Zagórzany 163/1 2,51 AN 7877/2001 

8 Zborów 363/2 0,16 AN 870/97 

9 Zborów 103/7 0,0989 AN 7369/2005 

10 Zborów 103/4 0,0405 AN 853/2006 

   
     Łączny dochód w 2018 roku z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł     

9 302,38 zł. 
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4. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii 

4.1  Gminna strategii rozwoju 

Strategia Rozwoju Gminy Solec-Zdrój na lata 2015-2025 została przyjęta uchwałą Rady Gminy 
nr XI/50/2015 z dnia 14 września 2015 roku. 
Strategia zawiera informacje dotyczące kierunków rozwoju Gminy Solec-Zdrój oraz działań 
związanych z ich realizacją do roku 2025. Horyzont czasowy, jakim objęta jest Strategia, 
związany jest z aktualną perspektywą finansową Unii Europejskiej, a więc lata 2014-2020. Aby 
móc w pełni wykorzystać szanse, jakie dają środki unijne opracowano Strategię, jako 
podstawowy dokument zawierający priorytetowe kierunki rozwoju gminy.  
Za sprawą dokumentu strategicznego gmina może efektywnie wykorzystać własne  zasoby,  
w tym zasoby finansowe, rzeczowe czy społeczne, oraz określić sposoby przeciwdziałania 
pojawiającym się zagrożeniom. 
W wyniku przeprowadzonych analiz oraz na podstawie zebranych informacji, dokonano 
sformułowania wizji, misji oraz celów strategicznych.  
 

Wizja 

Gmina Solec-Zdrój  jako atrakcyjny obszar uzdrowiskowy o dynamicznym rozwoju społeczno-
gospodarczym na bazie unikatowych zasobów klimatyczno-przyrodniczych 

Misja 

Tworzenie korzystnych warunków społeczno-gospodarczych zapewniających wysoką jakość 
życia mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi gminy Solec-Zdrój 

Do celów strategicznych zostały przyporządkowane działania priorytetowe, które wyznaczają 
obszary w ramach których będą realizowane zadania. 

Cel 1  

Rozwój nowoczesnej i efektywnej  infrastruktury technicznej zapewniającej wysoką jakość i 
dostępność lokalnych usług publicznych 

Cel ten obejmuje m.in. takie cele szczegółowe jak  zwodociągowanie, skanalizowanie i 
gazyfikacja gminy, budowę dróg, ścieżek rowerowych, rewitalizację gminy.   

Cel  2  

Wspieranie lokalnego  rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym  uwzględnieniem 
usług uzdrowiskowych, turystycznych i rekreacyjnych 

W ramach celu głównego można wyróżnić m.in. takie cele szczegółowe jak  tworzenie 
korzystnych warunków dla nowych inwestorów oraz rozwoju działalności gospodarczej, ulgi 
podatkowe, poszerzenie oferty edukacyjno-zawodowej skierowanej do mieszkańców, 
działania profilaktyczne i wspierające dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, biedą 
oraz patologiami. promocja turystyki zdrowotnej i pro-zdrowotnej jako wiodącej gałęzi 
lokalnej gospodarki 
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Cel  3 

Ochrona lokalnego środowiska przyrodniczego i kulturowego, racjonalne wykorzystanie jego 
zasobów oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 

Cel to obejmuje m.in. takie cele szczegółowe jak promocja odnawialnych źródeł energii, 
działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej, prawidłową gospodarkę wodą oraz wsparcie 
funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, stworzenie kalendarza 
wydarzeń kulturalno-promocyjnych, ochronę i promocję dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego m.in. poprzez działania infrastrukturalne i zabezpieczające. 

Cel 4 

Promocja ekskluzywnej, unikatowej marki  turystycznej „Solec-Zdrój” poprzez działania 
krajowe i międzynarodowe 

W ramach celu głównego można wyróżnić m.in. takie cele szczegółowe jak  promocję 
produktów turystycznych, współpracę z innymi gminami uzdrowiskowymi,  aktywne działania 
w ramach Klastra Uzdrowiskowego, budowa wyrazistego, pozytywnego wizerunku Gminy 
Solec-Zdrój, jako unikatowego miejsca łączącego piękne, „nieodkryte” tereny przyrodnicze z 
najnowocześniejszą bazą wypoczynkowo-uzdrowiskową, wspólne projekty partnerskie 
dotyczące np. szlaku rowerowo-pieszego czy pakietu działań promocyjnych. 

 

Działania gminy w zakresie realizacji strategii w 2018 r. obejmowały szereg zadań 
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz finansowanych ze środków własnych tj.: 

1. Opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ramach zadania 
Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej 
ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. 

2. Budowę instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach 
ścieków w Gminie Solec-Zdrój. 

3. Rozpoczęto realizację zadania pn. Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-
Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy obejmującego rozbudowę 
budynku GCK w Solcu-Zdroju, Przebudowę Sali sportowej przy Szkole podstawowej w Solcu-
Zdroju na Salę Widowiskową, renowacje zabytkowego parku w Zborowie, oraz zakup sceny 
mobilnej z oświetleniem i nagłośnieniem. 

4. Przebudowa starej kanalizacji sanitarnej w Solcu-Zdroju i modernizacja ujęć wody. 

5. Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej Solec-Zdrój-Zielonki i Solec-Zdrój-Strażnik 

6. W ramach zadania pn.  Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój- 
wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strażnik i wodociągi w Strażniku i Kolonii 
Zagajów oraz 14 przydomowych oczyszczalni ścieków. Trwa realizacja kolejnego etapu zadania 
- sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia 
Zagajów. 
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7. Przeprowadzono konkurs architektoniczny na którego podstawie wybrano koncepcje 
rewitalizacji miejscowości Solec-Zdrój. 

 

4.2  Ład przestrzenny  

Kształtowanie i realizacja polityki planowania przestrzennego na terenie gminy Solec – Zdrój 
realizowana jest poprzez obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
(dalej określone jako mpzp) oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego (dalej określone jako SUiKZP). 

Na terenie gminy Solec – Zdrój obowiązują następujące mpzp i obejmujące: 

1) Sołectwo Solec – Zdrój uchwała nr XVI/76/08 Rady Gminy Solec – Zdrój z dnia 27.03.2008r 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec 
– Zdrój, na terenie Gminy Solec – Zdrój, zmieniona: 

a) uchwałą nr XXXVIII/182/2010 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 4 maja 2010r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Solec-Zdrój, obejmująca część tekstową i część graficzną nowego obszaru sołectwa Solec – 
Zdrój w granicach obszaru ograniczonego, od północy pasem drogi o kategorii gminnej na 
kierunku Solec-Zdrój - Włosnowice, od wschodu i południa granicą administracyjną sołectwa 
Solec-Zdrój, od zachodu granicą przebiegu strefy uzdrowiskowej „B” oraz 

b) uchwałą nr XXXVIII/183/2010 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 04 maja 2010r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Solec-Zdrój obejmującą część tekstową planu dotyczącą parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy, w tym gabarytów obiektów, wysokości projektowej zabudowy oraz 
geometrii dachów. 

2) Na Pozostałych sołectwach: Chinków, Kików, Kolonia Zagajów, Magierów, Piasek Mały, 
Piestrzec, Strażnik, Sułkowice, Wełnin, Włosnowice, Zagaje Kikowskie, Zagajów, Zagórzany, 
Zborów i Żukow obowiązuje mpzp przyjęty chwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy Solec-Zdrój z 
dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój, zmieniony: 

a) uchwałą nr XXXVIII/184/2010 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 04 maja 2010r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-
Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój w części tekstowej obejmującą  parametry i 
wskaźniki kształtowania zabudowy, w tym gabarytów obiektów, wysokości projektowej 
zabudowy, geometrii dachów oraz 

b) uchwałą nr XVIII/96/2016 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 31 marca 2016r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec – 
Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec – Zdrój wprowadzenie której, spowodowało zmiany w 
obowiązującym mpzp polegające na uchyleniu ustaleń tej części planu, które dotyczyłą 
sołectw Świniary, Zielonki i Ludwinów. W związku z powyższym na terenie tych trzech sołectw 
realizacja zamierzeń planistycznych odbywa się na podstawie jednostkowej decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. 
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3) Zmienione Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjęte 
uchwałą Nr XXXIV/159/10 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11.01. 2010r., które obejmuje 
wszystkie 19 sołectw gminy Solec – Zdrój. 

Zatem teren gminy Solec – Zdrój objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego w 88% powierzchni całości terenu gminy. Tam realizowana jest polityka 
planowania przestrzennego w oparciu o w/w plany natomiast w przypadku trzech sołectw 
gdzie plan nie obowiązuje polityka planowania przestrzennego realizowana jest poprzez 
indywidualne decyzje o warunkach zabudowy. 

Obowiązujący mpzp na terenie sołectwa Solec – Zdrój daje możliwość realizacji określonych 
rodzajów inwestycji. Szacunkowo łącznie plan udostępnia około 180ha nowych obszarów pod 
zabudowę: w tym obszary pod zabudowę jednorodzinną, pensjonatową ok. 56ha, tereny pod 
zabudowę mieszaną - jednorodzinną i zagrodową ok. 7ha, tereny pod zabudowę 
wielorodzinną ok. 10ha,  tereny usług zdrowia związanych z uzdrowiskiem, obiekty 
turystyczne, hotelowe ok 86ha, tereny zielone sportowo-rekreacyjne ok. 21ha. Zatem 
stwierdzić należy, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dają możliwość 
różnorodnej zabudowy stanowiąc o potencjale rozwojowym miejscowości Solec – Zdrój.   

Dla 3 sołectw, dla których nie obowiązuje mpzp w roku 2018 zostało opracowanych i po 
przejściu procedury wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
wydano 18 decyzji administracyjnych ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu.  

Obecnie poprzez przyjęcie uchwały Nr XXI/110/2016 Rady Gminy w Solcu-Zdroju, z dnia 23 
czerwca 2016 r procedowania jest zmiana mpzp gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa 
Solec-Zdrój obejmująca działki na terenie sołectwa Strażnik oraz Żuków. Przedmiotowa 
zmiana obejmuje część tekstową wraz z częścią graficzną polegającą na zmniejszeniu obszaru 
planowanego cmentarza wraz ze zmniejszeniem strefy sanitarnej, czyli zmniejszeniu obszaru 
planowanego cmentarza do granic działki nr 621/1 będącej własnością „Agencji Rolnej Skarbu 
Państwa“. 

Poprzez przyjęcie uchwały Nr XI/46/2015 Rady Gminy w Solcu–Zdroju z dnia 14.09. 2015 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Solec–Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec–Zdrój 
podjęto działania dotyczące zmiany mpzp obejmujące część tekstową planu. Przyjęcie uchwały 
nr XLII/257/2018 Rady Gminy w Solcu - Zdroju w dnia 13 sierpnia 2018r w sprawie uchwalenia 
zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec – Zdrój z 
wyłączeniem sołectwa Solec – Zdrój na wskutek Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody 
Świętokrzyskiego  z dnia 19.09.20198r znak: SPN.III.4130.67.2018 stwierdzające nieważność 
podjętej Uchwały Rady Gminy w Solcu - Zdroju w całości, zawieszono dalsze procedowanie 
zmiany części tekstowej planu gminy z uwagi na to, iż wskazane przez organ nadzorczy 
wojewody nieprawidłowości wymuszały podjęcie czynności zmiany uchwały intencyjnej 
dotyczącej zmiany mpzp poprzez, wprowadzenie do opracowania części graficznej planu, co z 
kolei skutkowało by podęciem działań obejmujących zmianą Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, doprowadzając oba dokumenty planistyczne 
do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniając w nich między innymi: 
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obszar natura 2000, wytyczne w sprawie zaktualizowanego programu ochrony zabytków, 
parku krajobrazowego, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów zalewowych etc. 

Stale, do organu gminy wpływają wnioski od właścicieli nieruchomości dotyczące zmiany 
przeznaczenia w miejscowym planie poszczególnych nieruchomości. Na koniec 2018r ogółem 
takich wniosków wpłynęło 79 w tym dotyczących sołectwa Solec – Zdrój 49. 

Zatem przyjęta chwała Nr XI/46/2015 obejmująca zmiany części tekstowej mpzp sołectwa 
Solec – Zdrój będzie zmieniona tak, by opracowanie obejmowało także część graficzną 
miejscowego planu i umożliwiła zaktualizowanie planu do potrzeb obowiązującego prawa z 
uwzględnieniem oczekiwań społecznych określonych w składanych wioskach. Jednocześnie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nieuniknione będzie zaktualizowanie SUiKZP dające 
możliwość zmiany obowiązujących mpzp w zakresie prowadzenia dalszej polityki planowania 
przestrzennego na terenie gminy Solec – Zdrój. 

 

4.3  Zasoby materialne gminy  

Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 został opracowany na podstawie 
Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 
2014-2020 (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016) z dnia 2 sierpnia 2016r. przy współpracy 
Komitetu Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój. 

Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój definiuje rewitalizację jako proces wyprowadzania ze 
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 
zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji. Interesariuszami 
rewitalizacji są m.in. mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i 
ich jednostki organizacyjne, właściciele gruntów położonych na terenach gminy, organizacje 
pozarządowe i grupy nieformalne. 

Idea rewitalizacji polega na pobudzeniu rozwoju gospodarczego, zwiększeniu atrakcyjności 
inwestycyjnej zdegradowanego obszaru jak również na przeprowadzeniu inicjatyw na rzecz 
społeczności lokalnej.. 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy określono główne problemy występujące na terenie 
gminy i wyznaczono obszary rewitalizacji. Główne problemy występujące na terenie gminy to: 
bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, przestępczość, przestarzała kanalizacja lub jej brak, 
niezadawalający stan dróg lokalnych, niewystarczający dostęp do wysokiej jakości 
infrastruktury sportowej, rekreacyjnych, zdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej. 

W Programie rewitalizacji określił obszary rewitalizacji, które tworzą sołectwa lub fragmenty 
następujących sołectw: 

• obszar 1 Sołectwo Solec-Zdrój, 

• obszar 2 fragment sołectwa Zborów, 

• obszar 3 fragment sołectwa Kików, 
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• obszar 4 fragment sołectwa Wełnin. 

Celem  ostatecznym  Programu,  którego  osiągnięcie  będzie  bezpośrednim  efektem 
przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych, jest odwrócenie obecnej niekorzystnej sytuacji 
na obszarach rewitalizowanych, rozumiane jako spadek intensywności zjawisk kryzysowych 
(niekorzystnych).  Najbardziej  istotne  z  punktu  widzenia  interesariuszy  Programu  jest 
odwrócenie niekorzystnych zjawisk takich jak: zmniejszenie poziomu ubóstwa, zmniejszenie 
poziomu bezrobocia, zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej oraz edukacji 
mieszkańców obszarów rewitalizacji, zwieszenie dostępu do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych, edukacyjnych. 

W  odpowiedzi  na  problemy  zidentyfikowane  na  etapie  diagnozy  i  konsultacji  społecznych 
wyznaczono wdrożenie 6 celów szczegółowych: 

1. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom wykluczenia społecznego na obszarach 
rewitalizacji. 

2. Zwiększenie rozwoju gospodarczego oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców 
obszarów rewitalizacji. 

3. Odnowienie zdegradowanych terenów  na obszarach rewitalizacji oraz nadanie im 
nowych funkcji rekreacyjnych, turystycznych, edukacyjnych. 

4. Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa na obszarach rewitalizacji. 

5. Poprawa dostępu do usług publicznych oraz polepszenie ich jakości ( m.in. 
edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, opiekuńczych). 

6. Ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii na obszarach rewitalizacji. 

Jako kluczowe przedsięwzięcia konieczne do powodzenia procesu rewitalizacji Program 
rewitalizacji wskazuje:  

• Włączenie społeczne osób w wieku 60+ 

• Rewitalizacji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym                               
w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem) 

• Rewitalizacja obszaru wokół zbiornika wodnego   

• Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej 

• Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji 

• Rewitalizacja Parku na cele edukacyjno – wypoczynkowe 

• Przebudowa sali sportowej na salę widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu 

• Rozbudowa Budynku GCK przy ul. Partyzantów na potrzeby działalności GCK poprzez 
przebudowę budynku sąsiadującego w stanie surowym. 
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W celu realizacji Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój podjęto następujące działania: 

1. Rozpoczęto realizację zadania pn. Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-
Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy obejmującego rozbudowę 
budynku GCK w Solcu-Zdroju, Przebudowę Sali sportowej przy Szkole podstawowej w Solcu-
Zdroju na Salę Widowiskową, renowacje zabytkowego parku w Zborowie, oraz zakup sceny 
mobilnej z odświetleniem i nagłośnieniem. 

2.  Przeprowadzono konkurs architektoniczny na którego podstawie wybrano koncepcje 
rewitalizacji miejscowości Solec-Zdrój obejmująca zagospodarowanie centrum miejscowości 
Solec-Zdrój, zagospodarowanie terenu przy zalewie i zespole szkół w Solcu-Zdroju, utworzenie 
parku. 

3. Przygotowano dokumentacje projektową oraz złożono wniosek aplikacyjny o 
dofinansowanie na termomodernizację budynków 4 szkół i budynku Urzędu Gminy w Solcu-
Zdroju. 

 

4.4  Mieszkaniowy zasób gminy 

Rada Gminy Solec – Zdrój w dniu 21 sierpnia 2014 roku przyjęła Uchwałę Nr XXXV/199/2014 
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec – 
Zdrój. Program został uchwalony na lata 2014-2019. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Solec – Zdrój tworzą, stanowiące własność Gminy lokale 

Lp. Adres mieszkania Powierzchnia w m² Ilość izb Wyposażenie 

1 ul. 1 Maja 14/2  
28-131 Solec – Zdrój  
ośrodek zdrowia 

50,73 3 co, gaz, woda, 
kanalizacja, 
łazienka, wc 

2 Kików 65 – budynek szkoły 52,26 4 co, gaz, woda, 
kanalizacja, 
łazienka, wc 

3 Budynek mieszkalny w 
Zborowie, Zborów ul. 
Zwierzyniec 3  

38,23 3 co, gaz, woda, 
kanalizacja, 
łazienka, wc 

4 Wełnin 77, budynek szkoły 58,00 4 co, gaz, woda, 
kanalizacja, 
łazienka, wc 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju 

Lokal w budynku mieszkalnym w Zborowie przeznaczono na wynajem jako lokal socjalny. 
Pozostałe trzy lokale zostały przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. 

Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy jest zróżnicowany. W przypadku lokali                  
w ośrodku zdrowia, w szkole w Kikowie i w szkole w Wełninie stan ten jest dobry i wymaga 
jedynie systematycznego przeprowadzania prac konserwacyjnych i bieżących napraw. W 2018 
roku został odremontowany budynek mieszkalny w Zborowie, w którym mieści się lokal 
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socjalny. W ramach przeprowadzanego remontu wymieniono pokrycie dachowe oraz 
wykonano ocieplenie i elewację budynku. 

Polityka czynszowa Gminy Solec – Zdrój zakłada, że zmiana wysokości czynszu                                      
w wynajmowanych lokalach będzie zmierzała do jego stałego wzrostu, przy czym zmiany 
czynszu następować będą nie częściej niż co 12 miesięcy. Najemcy lokali mieszkalnych                    
i socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy opłacają czynsz za lokale mieszkalne lub 
lokal socjalny. 

Zarząd mieszkaniowym zasobem Gminy sprawowany jest przez Wójta Gminy Solec – Zdrój. 

 

5. Infrastruktura komunalna 

5.1  Wodociągi 
 

Ujęcia wody pitnej znajdują się w trzech miejscowościach na terenie gminy tj. Zborów-
Groczków, Kików, Piestrzec. Wodociągi posiadają wszystkie sołectwa gminy.  
 
Długość sieci wodociągowej wynosi  106,2 km, z tego w 2018 roku wybudowano 2,728 km oraz 
wykupiono 344 mb sieci.  
W 2018 roku dokonano modernizacji ujęć wody. Na ujęciu Groczków zamontowano nowe 
zestawy hydroforowe oraz wymieniono rurociąg o długości 30 mb ze stali nierdzewnej. 
Dodatkowo na każdym z ujęć wymieniono chloratory oraz zespoły wodomierzy z impulsowym 
odczytem. 
W 2018 roku wyprodukowano  293650 m3 wody oraz zakupiono 54491 m3 . Woda zakupiona 
od Gminy Stopnica sprzedawana jest mieszkańcom wsi Zagaje Kikowskie natomiast woda ze 
Związku Międzygminnego NIDA 2000 dostarczana jest do obiektów uzdrowiskowych.  
W 2018 roku cena za dostawę wody ustalona taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków wynosiła 2,80 zł netto/ 1 m3 . 

 
W ostatnich latach obserwuje się obniżenie poziomu wód na ujęciach w Kikowie i Groczkowie. 
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5.2  Kanalizacja 

Gmina Solec-Zdrój posiada dwie oczyszczalnie ścieków w miejscowości Wełnin o 
przepustowości 700 m 3 na dobę dla ścieków komunalnych (po otrzymaniu nowego 
pozwolenia wodnoprawnego przepustowość oczyszczalni ścieków komunalnych zwiększy się 
do 850 m3), 200 m3 na dobę dla ścieków pokąpielowych i Świniary o przepustowości 300 m3 

na dobę dla ścieków.  
W 2018 roku dokonano modernizacji obu oczyszczalni ścieków komunalnych polegającej na 
budowie nowej instalacji dla potrzeb usprawnienia procesu odwadniania osadów ściekowych.  
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 89,63 km, z tego w 2018 roku wybudowano 3,183 km sieci 
kanalizacji grawitacyjnej i 3,693 km sieci kanalizacji tłocznej.  
W 2018 roku cena za odbiór ścieków ustalona taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków wynosiła 3,55 zł netto/ 1 m3 .   

 
5.3  Gospodarka odpadami komunalnymi  

 
Usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solec-Zdrój świadczy 
wyłoniony w drodze postępowania przetargowego (zapytanie ofertowe) prywatny przewoźnik 
Zakład Usług Wielobranżowych HYDROSVAT Lucjan Swatek zgodnie z ustalonym 
harmonogramem dla poszczególnych miejscowości. Odpady  komunalne odbierane są w 
postaci zmieszanej oraz selektywnej. Selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych 
stanowi podstawowy element systemu gospodarki odpadami. Selektywna zbiórka 
prowadzona jest w systemie workowym z podziałem na frakcje: papier, tworzywa sztuczne, 
szkło, odpady ulegające biodegradacji.  
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został utworzony w miejscowości Zborów. 
Przyjmowane są tam odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców Gminy Solec-Zdrój:  
* zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
* chemikalia,  
* zużyte baterie i akumulatory,  
* zużyte opony, przeterminowane leki,  
* opakowania po środkach ochrony roślin,  
* meble i odpady wielkogabarytowe,  
* odpady zielone,  
* odpady budowalne i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,  
* papier, tworzywa sztuczne i szkło, w tym opakowania z papieru, tworzyw sztucznych i szkła.     
Odpady komunalne wywożone są na Składowisko Odpadów Komunalnych w Rzędowie. 
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Całkowity tonaż odpadów w 2018 roku 

 

 
  
 

Koszty i dochody w 2018 roku w ramach gospodarki odpadami 
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Należności wg deklaracji 
 

 
 

5.4  Drogownictwo 
  

Przez Gminę Solec-Zdrój przebiega droga krajowa o długości 5,83 km, drogi powiatowe mają 
długość 62,902 km, natomiast drogi gminne 101, 004 km, w tym o nawierzchni bitumicznej 
55,058 km, tłuczniowej 15,979 km, gruntowej 27,058 km,  kostki brukowej 2,909 km. 
Sieć drogowa o nawierzchni bitumicznej daje szansę szybkiego dotarcia do każdej 
miejscowości na terenie Gminy i w związku z tym zwiększa atrakcyjność gospodarczą gminy 
oraz pozwala na jej rozwój.  
Zadania realizowane na infrastrukturze drogowej w 2018 roku obejmowały:  

− bieżące utrzymanie dróg 43.121,54 zł  

− remont dróg w ramach funduszu sołeckiego 185.661,63 zł 

− modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piasek Mały 49.167,40 
zł   

− remont drogi gminnej nr 384072 Kików-Szkoła-Zagaje Kikowskie 163.989,75 zł (roboty 
budowlano-montażowe) 

− remont drogi gminnej nr 384018 T ul. Polna w Solcu – Zdroju 91.866,24 zł (roboty 
budowlano-montażowe) na dł. 430 mb 

− remont dróg destruktem na terenie gminy 129.020,85 zł: 

• remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid 286 w miejscowości Wełnin na dł. 90 mb 

• remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid 823/1 i 1001 w miejscowości Piestrzec na dł. 
100 mb 

• remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid 900 w miejscowości Piestrzec na dł. 120 mb 
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• remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid 332 w miejscowości Solec-Zdrój na dł. 240 mb 

• remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid 566 w miejscowości Strażnik na dł. 170 mb 

• remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid 442 w miejscowości Włosnowice na dł. 500 mb 

• remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid 210 w miejscowości Solec-Zdrój na dł. 75 mb 

− opracowano dokumentację, wykonano operat wodnoprawny oraz uzyskano pozwolenie 
na przebudowę drogi gminnej nr 384018 T ul. Polna w Solcu – Zdroju na długości 477 mb 
- 7.380 zł. 

− opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenia na przebudowę na 
przebudowę drogi gminnej nr 384014 T Zborów – Janów na dł. 100 mb, przebudowę drogi 
wewnętrznej w miejscowości Kików na dł. 330 mb – 1.113,20 zł 

Gmina partycypowała w kosztach poniesionych przez Powiat Buski na realizowanie inwestycji 
pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0103 T Stopnica – Solec-Zdrój – Zielonki-Błotnowola od 
km 11+577 do km 16+827 na długości 5250 mb w miejscowości Zielonki, Ludwinów, 
Błotnowola realizowanej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019 –na terenie Gminy Solec-Zdrój w miejscowościach Zielonki i 
Ludwinów 300.000 zł 

 

5.5  Transport 

Komunikacja na terenie Gminy Solec-Zdrój jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Transport 
realizowany jest przez prywatnych przewoźników(BUS). Coraz większym problemem staje się 
zmniejszenie przez przewoźników liczby połączeń zwłaszcza w weekendy i święta.    

W 2018 roku zakupiono wiaty przystankowe za kwotę 10.020 zł. Ogółem na terenie Gminy 
znajduje się 96 przystanków.  

 

5.6  Oświetlenie drogowe 

Gmina Solec-Zdrój posiada zmodernizowane oświetlenie drogowe. Oprawy sodowe i rtęciowe 
zostały wymienione na oprawy wyposażone w panel LED. Modernizacja oświetlenia poprawiła 
bezpieczeństwo ruchu i bezpieczeństwo mieszkańców a także mniejsze zużycie energii i 
obniżenie kosztów eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego. Pomimo wydłużenia czasu 
świecenia (lampy drogowe świecą się bez przerwy nocnej od zmroku do świtu) zużycie energii 
nie zwiększyło się    

 

5.7  Oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni 

Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni wykonywane jest głównie przez pracowników obsługi 
zatrudnionych w Referacie Gospodarki Komunalnej i polega przede wszystkim na: 

− oczyszczaniu ulic, chodników i placów, a w okresie zimowym odśnieżaniu, zwalczaniu 
gołoledzi, śliskości pośniegowej  

− koszeniu poboczy, pasów zieleni 

− zbieraniu i wywozie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych 

− malowaniu i naprawie ławek ustawionych na chodnikach 
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− dokonywaniu nasadzeń krzewów i kwiatów. 
 

6. Środowisko 

6.1  Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty uchwałą nr XX/101/2016 Rady Gminy w Solcu-Zdroju 
z dnia 25.05.2016 roku w sprawie przyjęcia wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Solec-Zdrój (w dalszej części PGN) jest dokumentem strategicznym, obejmującym 
działania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza. PGN dla gminy Solec-Zdrój 
ma za zadanie przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-
energetycznym do roku 2020, tj.: 

– redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
– zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 
– redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 
efektywności energetycznej. 

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się na przeprowadzonej inwentaryzacji 
w zakresie zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 na podstawie danych roku bazowego 2013. 
Strategia na rzecz gospodarki niskoemisyjnej wprowadza środki wspomagające efektywność 
energetyczną, ułatwiając osiągnięcie celu zmniejszenia zużycia paliw kopalnych i redukcji 
emisji CO2. 

W PGN wskazane zostały następujące zadania inwestycyjne w 5 sektorach.  

1. Sektor: Budynki użyteczności publicznej – zadanie inwestycyjne: Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej realizowane w ramach zadania Poprawa 
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. 

2. Sektor: Oświetlenie uliczne – zadanie  inwestycyjne Modernizacja oświetlenia 
ulicznego  (realizowane w ramach zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy Solec-Zdrój – ograniczenie zużycia energii elektrycznej). 

3. Sektor: Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej. Zadanie inwestycyjne: 
Budowa instalacji fotowoltaicznych  na budynkach użyteczności publicznej realizowane 
w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej. 

4. Sektor 4: Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej i budynkach prywatnych 
– zadanie inwestycyjne:  Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i 
pińczowskiego. 

5. Sektor 5: Transport – zadanie inwestycyjne: Utworzenie publicznego transportu 
niskoemisyjnego realizowane w ramach zadania Rewitalizacja przestrzeni publicznej 
miejscowości Solec-Zdrój. 

6. Sektor 5:  Transport – zadanie inwestycyjne: System wypożyczenia rowerów miejskich 
– zadanie realizowane w ramach zadania: Rewitalizacja przestrzeni publicznej 
miejscowości Solec-Zdrój. 
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W latach 2015 – 2017 Gmina zrealizowała zadanie inwestycyjne pn.  Modernizacja oświetlenia 
ulicznego realizowanego w ramach zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Solec-Zdrój – ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Zakres prac obejmował 
wymianę przewodów oświetleniowych na ASXSN (wymiana przewodów oświetleniowych bez 
izolacji na izolowane wraz z osprzętem sieciowym), wymianę istniejących opraw sodowych, 
rtęciowych i żarowych na oprawy ze źródłami światła typu LED, podwieszenie dodatkowych 
przewodów na odcinkach linii napowietrznych izolowanych bez wydzielonego przewodu 
oświetleniowego, zmiana zasilania oświetlenia ulicznego – wyniesienie punktów zasilająco-
sterowniczych ze skrzyni stacyjnej do szafek SOM wraz z wykonaniem zasilania. Ilość 
wymienionych opraw – 1235 szt. Efekt redukcji CO2 po wykonaniu inwestycji zgodnie z PGN 
dla gminy Solec-Zdrój wynosi 169,10 Mg CO2/rok, a efekt ograniczenia zużycia  energii 190 
[MWh/rok].  

W latach 2014 – 2017 w ramach realizacji projektu pod nazwą Instalacja systemów energii 
odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach 
powiatu buskiego i pińczowskiego na terenie gminy Solec-Zdrój zamontowano łącznie 221  
układów solarnych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych na łączną kwotę brutto 
1 423 808  zł. . Projekt realizowany był w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu 
Współpracy. Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej i redukcji emisji w 
szczególności gazów cieplarnianych poprzez instalację systemów energii odnawialnej na  
domach prywatnych. Działania takie miały na celu montaż kolektorów słonecznych do 
ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Funkcjonowanie tego rodzaju instalacji przyczynia się do 
redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery i ogranicza uciążliwości związane z 
tradycyjnym ogrzewaniem ciepłej wody użytkowej. Efekt redukcji CO2 zgodnie z PGN po 
wykonaniu inwestycji wynosi 251,72 Mg CO2/rok, a efekt ograniczenia zużycia  energii 
elektrycznej 310 [MWh/rok].   

W trakcie realizacji pozostaje Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
realizowane w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej. W ramach tego zadania planowana jest także  wymiana  źródeł  spalania paliw. 
Realizacja zadania  obejmuje głęboką termomodernizację 5 obiektów użyteczności publicznej, 
położonych na terenie gminy Solec-Zdrój tj. Urzędu Gminy oraz 4 szkół w miejscowościach: 
Zborów, Kików, Solec-Zdrój i Wełnin. Planowane roboty budowlane obejmują docieplenie 
budynków, wymianę stolarki zewnętrznej, wymianę instalacji co i cwu wraz z wymianą 
istniejących pieców na kondensacyjne gazowe, wyminę oświetlenia na energooszczędne typu 
LED. Ponadto w  3 obiektach wykonane zostaną  instalacje wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepła współpracujące z wymiennikami gruntowymi. Celem projektu jest poprawa 
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w wyniku kompleksowej 
termomodernizacji pięciu obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy oraz  
ograniczenie niskiej emisji. Zakończono opracowanie dokumentacji, uzyskano pozwolenie na 
budowę i złożono wniosek o dofinasowanie. 

 
6.2. Program Ochrony Środowiska  

Program Ochrony Środowiska dla gminy Solec-Zdrój na lata 2017-2020 
z perspektywą do roku 2024 przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Solcu-Zdroju nr XXXII/182/2017 
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z 14 lipca 2017 roku (w dalszej części POŚ)  jest podstawowym narzędziem prowadzenia 
polityki ochrony środowiska na terenie gminy. Realizacja zadań określonych w programie 
doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania 
środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a 
także stwarza warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie w przepisach 
prawa. 

W POŚ wskazano następujące kierunki interwencji. 

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza.  
2. Zagrożenie hałasem.  
3. Gospodarowanie wodami. 
4. Zasoby geologiczne. 
5. Gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.  
6. Zasoby przyrodnicze. 
7. Zagrożenie poważnymi awariami. 
8. Edukacja ekologiczna.  

 
W każdym z kierunków określono cele średnio i krótkoterminowe oraz zadania własne i 
koordynowane, okres realizacji, jednostki odpowiedzialne, źródła finasowania, proponowane 
nakłady finansowe i wskaźniki monitoringu realizacji zadań. W przypadku części zadań 
wskazano inne niż Gmina jednostki odpowiedzialne np. WIOŚ w przypadku kontroli emisji 
hałasu do środowiska z obiektów działalności  gospodarczej, zarządcy dróg w przypadku 
kontroli emisji hałasu do środowiska z drogi krajowej nr 79, stosowanie rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych zapobiegających nadmiernej emisji hałasu do środowiska, WIOŚ w przypadku 
kontroli obecnych i potencjalnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, 
przedsiębiorcy w zakresie utrzymania poziomów elektromagnetycznego promieniowania 
poniżej dopuszczalnego lub co najwyżej na poziomie dopuszczalnym, Instytut Upraw 
Nawożenia i Gleboznawstwa  oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie 
poprawy monitoringu jakości gleb, mieszkańcy w zakresie stosowania „dobrych praktyk 
rolniczych”, Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach, Wojewódzka Komenda Straży 
Pożarnej w Kielcach w przypadku prowadzenia rejestru zakładów zwiększonego ryzyka 
wystąpienia poważnych awarii przemysłowych (ZDR, ZZR).  W przypadku niektórych zadań 
Gmina wskazana jest jako jedna z jednostek odpowiedzialnych wraz z Lasami Państwowymi – 
dotyczy ochrony obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez 
ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie, wraz z Gminą Busko -Zdrój w 
przypadku realizacji zadania: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo 
poprze utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i 
Solec-Zdrój, wraz z mieszkańcami w zakresie zadań mających na celu poprawę jakości 
powietrza.  
Do końca 2018 roku Gmina Solec-Zdrój zrealizowała następujące zadania własne określone w 
POŚ w poszczególnych kierunkach interwencji: 
W zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza:  

1. Wdrażanie zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej co opisano w punkcie 6.1.  
2. Budowa, modernizacja i rozbudowa dróg lokalnych co opisano w rozdziale  5  
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Solec-Zdrój co opisano w punkcie 
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6.1. 
W toku jest realizacja zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej – opisane w punkcie 6.1.  
W zakresie zagrożenia hałasem: 

1. Ochrona obszarów o korzystnym klimacie akustycznym poprzez uwzględnianie ich w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

2. Preferowanie niekonfliktowych lokalizacji obiektów usług przemysłowych.  
3. Ograniczanie powstawania źródeł pól elektromagnetycznych na terenie gęstej 

zabudowy mieszkaniowej na etapie planowania przestrzennego oraz wprowadzanie 
zagadnienia pól elektromagnetycznych do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz  w zakresie zasobów geologicznych – zadanie ochrona zasobów 
złóż kopalin poprzez uwzględnianie ich w dokumentach planistycznych to zadania 
realizowane w zakresie gospodarki przestrzennej.  

W zakresie gospodarowania wodami Gmina zrealizowała zadania: 

1. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój. 
2. Uporządkowanie systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój.   
3. Budowa instalacji odwadnia i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalni 

ścieków w Wełninie w Świniarach.  
4. Wspieranie finansowe budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

(głównie na terenach zabudowy rozproszonej i obszarach trudnych do 
skanalizowania). 

Celem średniookresowym realizacji ww. zadań jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego 
wód pod względem jakościowym i ilościowym, celem krótkoterminowym poprawa jakości 
wód na terenie gminy. W ramach realizacji ww. zadań wybudowano 2,82 km sieci 
wodociągowej i 8,77 sieci kanalizacyjnej, 14 oczyszczalni przydomowych oraz 
zmodernizowano istniejące oczyszczalnie ścieków komunalnych Wskaźniki monitoringu 
realizacji zadań stanowią % skanalizowania i zwodociągowania gminy co opisano w rozdziale 
5.  

W zakresie Gospodarki odpadami i zapobieganie powstawaniu  odpadów Gmina na bieżąco 
realizuje zadania  własne wskazane w POŚ:  

1. Odbiór  i  zagospodarowanie odpadów komunalnych  
2. Egzekwowanie zapisów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 

oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku.  

Celem średniookresowym ww. zadań jest minimalizacja ilości powstających odpadów na 
terenie gminy Solec-Zdrój, a celem krótkookresowym rozwój selektywnej zbiórki odpadów. 
Wskaźniki monitoringu realizacji zadań to: masa odebranych odpadów komunalnych i poziom 
recyklingu. Realizacja ww. zadań opisana została szczegółowo w rozdziale 5. 

Gmina realizuje także na bieżąco zadanie koordynowane pn. Realizacja Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Solec-Zdrój. Wskaźnikiem monitoringu 
realizacji zadania jest masa wyrobów przekazanych do utylizacji, w roku 2018 ilość ta wyniosła 
74,734 Mg.  
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W zakresie zasobów przyrodniczych na etapie opracowania dokumentacji jest zadanie pn. 
Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej 
ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Zadanie to 
realizowane jest we współpracy z gminą Busko-Zdrój. Projekt polega m.in. na utworzeniu 
bezpiecznej ścieżki rowerowej o charakterze edukacyjno-dydaktycznym porządkującej ruch 
turystyczny  pomiędzy gminami uzdrowiskowymi Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Trasa szlaku o 
nawierzchni bitumicznej długości 18,5 km przebiegać będzie przez tereny cenne przyrodniczo. 
  Gmina realizuje także zadanie pn. Bieżące i zrównoważone utrzymanie zieleni na terenie 
gminy Solec-Zdrój. W wyniku realizacji zaplanowanych zadań w kolejnych latach przybędzie 
powierzchni zieleni urządzonej co jest wskaźnikiem monitorowania realizacji tego zadania.  
W zakresie edukacji ekologicznej wskazanym w POŚ jest zadanie pn. Prowadzenie działań  
edukacyjnych dotyczących edukacji ekologicznej.  Gmina od kilku lat corocznie realizuje tego 
rodzaju  zadanie w ramach Programów edukacji ekologicznej angażując dzieci i młodzież z 
terenu gminy.  Wskaźnikiem monitorowania zgodnie z POŚ jest realizacja tego rodzaju zadania 
w danych roku i ilość akacji. W programie edukacji ekologicznej dotyczącym działań 
proekologicznych w gminie Solec-Zdrój w  2018 roku  brali udział uczniowie z terenu gminy, 
łącznie 351 uczniów. Celem tego rodzaju akcji jest wzrostu świadomości ekologicznej 
mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska. 
 
7. Polityka społeczna  
 
7.1  Działania realizowane w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 
odpowiadających godności człowieka; podejmuje również działania zmierzające do życiowego 
usamodzielnienia się rodzin i osób oraz ich integracji ze środowiskiem. Potrzeby osób i rodzin 
korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą 
się w możliwościach pomocy społecznej. Zakres odpowiedzialności i działania Ośrodka wynika 
z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów, ustawy o zasiłku dla opiekuna, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem” i innych ustaw oraz programów rządowych i samorządowych. 

 
Zadania realizowane  przez ośrodki pomocy społecznej dzielą się na: 

• zadania własne – finansowane ze środków budżetu gminy  

• zadania zlecone – finansowane ze środków budżetu wojewody 
W  2018 r. pomocą Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej objął  274 osób z 210 rodzin. 

Osoby te korzystały z różnych form wsparcia tj.: 

− zasiłki stałe 

− zasiłki okresowe 
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− zasiłki celowe 

− bezzwrotne specjalne zasiłki celowe 

− dożywianie  

− praca socjalna 

− pomoc żywnościowa i inne.  
Powodem przyznania pomocy w szczególności było: ubóstwo, potrzeba ochrony 

macierzyństwa, wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, 
alkoholizm, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego, bezradność 
w sprawach opiekuńczo wychowawczych. 

 
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę:  315 325,04zł. 
z czego:  

✓ wypłacono 59 zasiłków celowych  dla 56 osób na łączną kwotę:                8 650,00  zł. 
- w tym 15 bezzwrotnych specjalnych zasiłków celowych dla 11 osób  

✓ 35 zasiłków okresowych  dla 14 osób na łączną kwotę:                           10 786,12 zł. 
✓ 164 zasiłki stałe dla 16 osób na łączną kwotę:                                           92 597,43 zł. 
✓ dla 15 osób  pobierających zasiłek stały opłacono 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie:                           8 156,06 zł. 
✓ 3 osobom opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej, 1 osobie  

w Domu dla Bezdomnych na łączna kwotę:                                             70 750,32 zł. 
✓ 1 osobie wydano decyzję kierującą do Krajowego Ośrodka Mieszkalno- 

Rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane w Dąbkach 
✓ 12 osobom wydano decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanej ze środków publicznych, których obsługa wyniosła                 560,00 zł. 
✓ 33 osobom wydano decyzje przyznające pobyt dzienny w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Świniarach i udział w terapii zajęciowej 
 
W ramach „Programu pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę:                                                                     
123 825,11zł.    
w tym: z pomocy w formie dożywiania w szkołach skorzystało 179 uczniów na łączną kwotę:                                                                                                       
98 063,40 zł. 
               - koszt wynagrodzenia kucharek proporcjonalny do liczby dożywianych  uczniów 

finansowanych przez tut. GOPS                            13 530,71 zł. 
              - zasiłki celowe na żywność                                                                        12 231,00zł. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także świadczenia wychowawcze 
500+. Jest to program państwowy mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci 
poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie 
w wysokości 500 złotych. Świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia 
kryterium dochodowego. Jego podstawą normatywną jest ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o 
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  
 Świadczeniem wychowawczym 500+ w 2018 r. objęte było 552 dzieci i młodzież w wieku do 
18 lat na co wydatkowano kwotę 3 367 471,08 zł.  
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      W 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również program „Dobry 
Start”. Jest to świadczenie, które jest formą wyprawki szkolnej (przyznawane jest w okresie 
rozpoczęcia roku szkolnego), otrzymać go może rodzic dziecka, jego opiekun faktyczny, opiekun 
prawny, a także sama osoba ucząca się, jeśli jest to pełnoletni uczeń, który nie pozostaje na 
utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo 
do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową. Wniosek składa jeden z 
rodziców, a jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem 
rodziców – wsparcie otrzymuje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.  
Świadczeniem „Dobry start” zostało objęte 582 uczniów na co wydatkowano kwotę 174 
600,00zł.                        
 

Tutejszy Ośrodek w 2018r.  realizował  świadczenia rodzinne i alimentacyjne.                           

Świadczenie rodzinne to zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku 
rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), 
zapomoga wypłacana przez gminy oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
(tzw. becikowe), do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Poszczególne świadczenia rodzinne mają różny 
charakter: w większości wypłacane są na określony czas (okres zasiłkowy), ale również 
jednorazowo (dodatek z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
się dziecka) lub raz w ciągu pewnego okresu (dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego). 
Część z świadczeń rodzinnych występuje samoistnie (zasiłek rodzinny, jednorazowa zapomoga 
z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), natomiast 
otrzymanie dodatków do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od posiadania prawa do zasiłku 
rodzinnego.  
W 2018r.  wypłata świadczeń rodzinnych  dla  1 441 osób wyniosła 1 843 237,31zł. 

           Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do 
alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego 
przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18. roku życia albo, w przypadku, gdy uczy się 
w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 25. roku życia, albo w przypadku posiadania 
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. 
W 2018r.  wypłata świadczeń alimentacyjnych  dla 34 dzieci wyniosła 164 180,00zł.  
 

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. zobowiązała gminy do 
opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka. Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie Gminy 
Solec- Zdrój została sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Solcu Zdroju uzyskane w toku bieżącej jego działalności, dane uzyskane 
z Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju oraz instytucji i organizacji współpracujących z 
Ośrodkiem. Gmina Solec Zdrój poprzez tworzenie warunków harmonijnego rozwoju chce 
zapewnić swoim mieszkańcom jak najlepsze warunki życia, umożliwić im realizację planów 
osobistych, zawodowych i społecznych poprzez: - zapewnienie wszystkim potrzebującym 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_szkolny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opiekun
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opiekun
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alimenty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyrok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ugoda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstwo_domowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasi%C5%82ek_rodzinny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dodatki_do_zasi%C5%82ku_rodzinnego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dodatki_do_zasi%C5%82ku_rodzinnego
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Awiadczenia_opieku%C5%84cze&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasi%C5%82ek_piel%C4%99gnacyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadczenie_piel%C4%99gnacyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dodatek_do_zasi%C5%82ku_rodzinnego_z_tytu%C5%82u_urodzenia_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednorazowa_zapomoga_z_tytu%C5%82u_urodzenia_si%C4%99_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednorazowa_zapomoga_z_tytu%C5%82u_urodzenia_si%C4%99_dziecka
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odpowiedniej pomocy finansowej, rzeczowej lub usługowej, oraz szeroko pojętego 
poradnictwa, - integracje zawodową i społeczną różnych grup społecznych w tym osób 
niepełnosprawnych, wspieranie grup szczególnego ryzyka i zapobieganie ich wykluczeniu 
społecznemu, - aktywizacje społeczności lokalnych, - wspieranie inicjatyw lokalnych, - pomoc 
w zwalczaniu długotrwałego bezrobocia, - zapewnienie dostępu do poradnictwa i informacji. 
Wszelkie działania prowadzone są w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby osób i rodzin, zaś 
przy ich realizacji wykorzystywany będzie istniejący potencjał ludzki i instytucjonalny. Gmina 
Solec Zdrój stawia na szeroko pojętą profilaktykę oraz budowanie lokalnego partnerstwa przy 
rozwiązywaniu problemów społecznych. Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest 
doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich zaktywizowania do 
włączenia się w rozwiązywanie istniejących problemów. Uznaje się bowiem, że problemy 
indywidualne jak i społeczne mogą zostać rozwiązane przy współudziale osób 
zainteresowanych.  
Uwzględniając założenia strategii na lata 2016 – 2020 w 2018r. realizowane były następujące 
cele strategiczne:  
1. Zabezpieczenie środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb materialno - 
bytowych osób i rodzin. 
 2. Ulepszenie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i motywowania ludzi do działania oraz 
zapobieganie marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie 
zagrożonych środowisk w życie społeczne. 
 3. Zwiększenie skuteczności działań instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów 
społecznych, poprzez stworzenie zintegrowanego systemu pomocy skierowanego do rodziny 
oraz zwiększenie efektywności działań. 

 
                                                                                        
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu –Zdroju od 01.04.2018 r. przystąpił do 

realizacji projektu konkursowego pn. „Rodzina Wspólna Troska" w ramach Osi Priorytetowej 
9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Podziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 
społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie.  Liderem projektu jest Powiat 
Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju, partnerami są: Gmina Busko-
Zdrój/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku- Zdroju, Gmina Solec-Zdrój/ 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju, Caritas Diecezji Kieleckiej. 
 
W ramach Projektu w 2018r.  wsparciem zostało  objęte 12 osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, w podeszłym wieku, 
zamieszkałych na terenie gminy Solec- Zdrój oraz korzystających z pomocy tut. Ośrodka. 

 

• 12 osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych korzysta z pomocy opiekuna osób 
starszych  i niesamodzielnych w miejscu zamieszkania 

• 12 osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych korzysta z usług uzupełniających do 
pielęgniarskiej opieki środowiskowej w miejscu zamieszkania 

• 12 osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych korzysta z usług usprawniająco- 
rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania 
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• 12 osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych korzysta z usług psychologa w miejscu 
zamieszkania 

Wszystkie podejmowane w projekcie działania mają na celu zwiększenie wachlarza usług 
społecznych realizowanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu -Zdroju. 

W ramach projektu w 2018 r. wydatkowano ogółem 39 723,24zł., z tego wkład własny 
19 260 zł. a środki z Ministerstwa Finansów 20 463,24 zł.                                                  

                                                                                    
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadnia wynikające z ustawy o 

Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Realizowany 
jest Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opracowany na lata 2017-2021. 

W ramach w/w ustawy działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny powołany przez Wójta 
Gminy Solec Zdrój, w skład którego wchodzą przedstawiciele Jednostek Organizacyjnych  
Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, 
Oświaty, Służby Zdrowia oraz Organizacji Pozarządowych. Ponadto powołane są również stałe 
Grupy Robocze zgodnie z rejonami działań pracowników socjalnych w celu rozwiązywania 
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny oraz 
Grupy Robocze diagnozują problemy przemocy w rodzinie jak również podejmują działania w 
środowiskach zagrożonych przemocą mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Wszyscy 
członkowie Zespołu i Grup Roboczych ukończyli szkolenia w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy. 

W 2018 r.  założono 18 „Niebieskich Kart”  w 11 rodzinach. Wszystkich  prowadzonych 
„Niebieskich Kart” w 2018 r. było 34. Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, 
na których analizowano sytuację rodzin, w których została wszczęta procedura „Niebieskiej 
Karty”. Odbyły się 30 spotkania Grup Roboczych, na których zostały przygotowane  
Indywidualne Plany Pomocy dla tych rodzin. Przygotowane plany są realizowane przez 
członków Grup Roboczych, a w razie konieczności są aktualizowane. 
 

W 2018 r. realizowany był program pn. „Program Wspierania Rodziny w Gminie Solec 
– Zdrój na lata 2018 – 2020”. Adresatami programu są rodziny zamieszkujące gminę Solec – 
Zdrój, a w szczególności rodziny borykające się z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi 
oraz innymi problemami społecznymi. Celem programu jest wzmocnienie roli i funkcji rodziny 
poprzez wsparcie instytucjonalne i integrację społeczno – zawodową, pozostawienie dzieci i 
młodzieży w środowisku rodziny naturalnej, wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – 
wychowawczych rodziców, tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny i 
jej integracji. Program umożliwia pomoc rodzinom w zakresie przeciwdziałania marginalizacji 
i degradacji społecznej, a także podejmowanie działań prewencyjnych i edukacyjnych na rzecz 
wspierania rodziny. 

W 2018 r. rodziny wymagające wsparcia asystenta rodziny mogły skorzystać z takiej 
formy pomocy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu - Zdroju, zgodnie z ustawą      o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zatrudniał na pełen etat asystenta rodziny w 
okresie od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r. Wsparciem asystenta objętych zostało 8 rodzin. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na zatrudnienie asystenta rodziny w 
kwocie 5 049,00 zł. Ze środków własnych przeznaczył kwotę 7 539,93zł. oraz z Funduszu Pracy 
w kwocie 1 986,00 zł. Łączny koszt realizacji tego zadnia w 2018 r.  wyniósł : 14 574,93 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju w 2018 r. we współpracy z Parafią 
Solec-Zdrój, brał również udział w programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 
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Podprogram 2017. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana była  do  osób i rodzin o niskich 
dochodach, gdzie dochód  nie przekracza 200 % kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o 
pomocy społecznej art. 8 tj.: 

− 1268,00 zł. (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 

− 1028,00 zł. (netto) w przypadku osoby w rodzinie 
Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych, które były przekazywane 

bezpłatnie osobom potrzebującym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju 
wydał artykuły żywnościowe dla 900 osób w ilości ogółem 46 475 kg. Osoby potrzebujące 
otrzymały artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej- 
łącznie 21 artykułów.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018r. wydał 1 337 decyzje bez względu na 
rodzaj i formę pomocy oraz wydatkował łącznie  kwotę 6 298 044, 31 zł. 

 
 

7.2  Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Podmiotem inicjującym realizację zadań z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień w Gminie 
Solec – Zdrój jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W celu 
zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin został 
utworzony na terenie Gminy punkt konsultacyjny czynny w każdy poniedziałek w godzinach 
od 7.30 do 11.00. Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Gminy w Solcu – Zdroju. 

Największy udział wydatków ze środków alkoholowych przeznacza się corocznie na wspieranie 
działań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, m.in. przeprowadzenie imprez promujących 
zdrowy i trzeźwy tryb życia (konkursy, festyny, imprezy edukacyjne, sportowe, zajęcia 
pozalekcyjne. W ubiegłym roku na realizację w/w zadań wydatkowano kwotę 42.500,00zł. 

Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania patologiom wśród dzieci i młodzieży to 
przede wszystkim spektakle profilaktyczne i widowiska o tematyce uzależnień organizowane 
w placówkach oświatowych z terenu Gminy oraz w Gminnym Centrum Kultury. Co roku w 
Gminnym Centrum Kultury organizowane są półkolonie i zajęcia w czasie ferii zimowych z 
programem profilaktyki uzależnień. Inną kategorią wydatków są wydatki związane z 
funkcjonowaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, opłaty za opinie 
biegłych, szkolenia członków komisji, delegacje. W ramach realizacji uchwalanego corocznie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmina zakupuje 
literaturę fachową oraz ulotki i materiały informacyjno – edukacyjne o tematyce uzależnień. 

W 2018 roku na realizację Programu wydatkowano kwotę 61.500,50 zł. 

 

7.3  Program przeciwdziałania narkomanii 

Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe w naszym kraju 
oraz psychospołeczne skutki skupione wokół tego stają się coraz bardziej widoczne. Problem 
ten dotyczy coraz młodszej grupy wiekowej. Używanie środków psychoaktywnych 
współegzystuje z zachowaniami destrukcyjnymi zagrażającymi zdrowiu i życiu. 
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Na terenie Gminy Solec – Zdrój nie funkcjonuje żadna wyspecjalizowana placówka lecznictwa, 
której zadaniem było by pomaganie w jakiejkolwiek formie osobom używającym, 
nadużywającym czy też eksperymentującym ze środkami psychoaktywnymi. 

W roku 2018 do Punktu Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych nie zgłosiła się żadna osoba ani członek rodziny, w związku z podejrzeniem o 
zażywanie narkotyków. 

Działania zrealizowane w 2018 roku w ramach programu były działaniami profilaktyki 
uniwersalnej, adresowanymi do grupy niskiego ryzyka. Profilaktyka ta ma dwa podstawowe 
cele: promocję zdrowego stylu życia, a przez to zmniejszenie zachowań ryzykownych. 

W placówkach oświatowych na terenie gminy realizowane były szkolne programy 
profilaktyczne. Elementem tych programów były zagadnienia związane z narkotykami i 
wszelkiego rodzaju używkami. W każdej ze szkół na część etatu zatrudniony jest pedagog 
szkolny. Służy on pomocą nauczycielom w realizacji w/w programów, a także podejmuje 
samodzielne działania adresowane do uczniów i rodziców. W ciągu roku szkolnego w każdej 
ze szkół oraz w Gminnym Centrum Kultury zapraszani są przedstawiciele policji, którzy 
przeprowadzają z dziećmi i młodzieżą pogadanki na temat uzależnień i bezpieczeństwa. Ze 
środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii gmina zakupuje także pakiety 
materiałów dotyczących dopalaczy. Materiały te przekazywane są do szkół i rozdawane 
uczniom oraz rodzicom. W 2018 roku w ramach realizacji programu zakupiono materiały na 
kiermasz świąteczny za kwotę 1.415,99 zł. 

 

7.4  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Wieloletni program współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020 
przyjęty został Uchwałą Nr XI/44/2015 rady Gminy Solec – Zdrój z dnia 14 września 2015 roku 
po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

W 2018 roku Gmina Solec – Zdrój współpracowała z sektorem pozarządowym zlecając 
realizację zadań publicznych z przekonaniem, że organizacje pozarządowe znając dobrze 
lokalne potrzeby mogą realizować je skutecznie i efektywnie. Głównym celem współpracy było 
budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w 
realizacji ważnych celów społecznych na rzecz mieszkańców Gminy Solec – Zdrój. 
Dla realizacji tego celu wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród nich: 
- zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy, 

- umacnianie poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnej wspólnoty, 

- integrację społeczności lokalnej, 

- promowanie osiągnięć wspólnoty lokalnej. 

Zaangażowanie partnerów, zarówno po stronie samorządu, jak i po stronie sektora 
pozarządowego pozwoliło na zrealizowanie zamierzonych celów. 
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Współpraca Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy i 
pozafinansowy. 
W ramach współpracy finansowej Gmina zleciła organizacjom pozarządowym zadania z 
zakresu: 

• pomocy społecznej: 
✓ Prowadzenie na terenie Gminy Solec – Zdrój ośrodka wsparcia dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy. 
Umowa na udzielenie dotacji została podpisana z Caritas Diecezji Kieleckiej. 
Całkowity koszt zadania wyniósł: 597.982,60 zł. 

✓ Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz 
nieuleczalnie chorych zamieszkałych na terenie Gminy Solec-Zdrój. Dotacja 
została przekazana Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta z Kielc. Całkowity 
koszt zadania wyniósł: 12.000,00 zł, z tego środki z budżetu Gminy Solec – Zdrój 
to 10.000,00 zł, 

• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 
✓ Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

szkolenia, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu 
lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu 
oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Solcu – Zdroju. Umowa na 
udzielenie dotacji została podpisana z Gminnym Klubem Sportowym 
„VITALPOL” Solec – Zdrój. Całkowity koszt zadania wyniósł: 30.000,00 zł, 

• upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 
✓ zorganizowanie imprezy pn. „SOBÓTKI 2018”. Dotacja dla Towarzystwa 

Przyjaciół Ziemi Soleckiej w wysokości 2.000,00 zł, 
✓ przygotowanie i udostępnienie cyklu wystaw, m.in. Przystanek Solec – Zdrój. 

Cudze chwalicie swego nie znacie, Opowieści starego kufra, Dla Niepodległej. 
Solecka Sztafeta Pokoleń, 15 lat działalności Stowarzyszenia Społeczno – 
Kulturalnego SOLEC – ZDRÓJ. Dotacja dla Stowarzyszenia Społeczno – 
Kulturalnego SOLEC – ZDRÓJ w łącznej kwocie 4.000,00 zł, 

• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 
✓ zorganizowanie imprezy kulturalno – sportowo – rekreacyjnej dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin pn. „VIII PIKNIK RODZINNY – DZIEŃ 
NIEZAPOMINAJKI – Zborów 2018”. Dotacja w wysokości 1.500,00 zł została 
przekazana Stowarzyszeniu Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz”. 

Gmina Solec – Zdrój współpracowała również z organizacjami pozarządowymi w zakresie 
pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. W roku 2018 w ramach współpracy z 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Solcu – Zdroju, Stowarzyszeniem Koła Gospodyń Wiejskich Wsi 
Kików oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Soleckiej udało się uzyskać wsparcie w ramach 
konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”. Koszt realizacji 3 projektów wyniósł 
32.507,00 zł, w tym dofinansowanie: 19.300,00 zł, środki z budżetu gminy: 13.2017,00 zł. W 
ramach realizacji projektów zakupiono 2 komplety mebli (stoły, krzesła, szafy) oraz zestaw 10-
cio osobowych kabin dla zawodników rezerwowych. 

Efektem współpracy Gminy Solec – Zdrój z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Soleckiej było 
wydanie w 2018 roku publikacji pn. „Z dziejów Gminy Solec-Zdrój” – Gmina zapewniła środki 
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na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem materiałów do publikacji w kwocie 
18.000,00 zł. 

Współpraca o charakterze pozafinansowym polegała m.in. na: 

− pomocy w nawiązywaniu kontaktów, współpracy podmiotów w skali regionalnej i 
ponadregionalnej, 

− przekazywaniu informacji organizacjom pozarządowym o planowanych konkursach 
organizowanych przez różne instytucje, 

− zamieszczaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w „Gazecie Soleckiej” informacji 
dotyczących działalności organizacji pozarządowych w naszym regionie. 

Organizacje pozarządowe, których głównym celem statutowym jest upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu mają bezpłatnie udostępniane boisko sportowe oraz kontener (szatnie) 
będące własnością Gminy. Pozostałe stowarzyszenia mogą bezpłatnie korzystać z mienia 
gminnego w postaci świetlic lub wolnych sal w szkołach. 

W 2018 roku Gmina Solec – Zdrój aktywnie współpracowała z Ochotniczą Strażą Pożarną. 
Współpraca ta dotyczyła w szczególności organizacji imprez kulturalnych oraz 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

Możliwość współpracy Gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi na tak wielu 
płaszczyznach odbywała się dzięki pozytywnemu nastawieniu obu stron. 
Dzięki zaangażowaniu partnerów (Gminy Solec-Zdrój i organizacji pozarządowych) w 2018 
roku udało się wspierać i realizować działania w zakresie pomocy społecznej, pomocy osobom 
niepełnosprawnym, sportu i kultury. 

Wszystko to przyczyniło się do rozwoju środowiska lokalnego i Gminy Solec-Zdrój. 
 

7.5  Programy polityki zdrowotnej 

Jednostki samorządu terytorialnego opracowują, wdrażają, realizują i finansują programy 
polityki zdrowotnej. W 2018 roku Gmina Solec – Zdrój realizowała 2 programy polityki 
zdrowotnej, które uzyskały opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. 
Programy te obejmowały: 

• szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie 

• rehabilitację leczniczą. 
„Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec – Zdrój na lata 2018-2019” jest 
uzupełnieniem świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Program został w całości sfinansowany ze środków budżetu Gminy Solec – 
Zdrój. W ramach uczestnictwa w programie pacjenci mogli skorzystać z następujących 
rodzajów zabiegów: 

✓ jonoforeza 
✓ prądy diadynamiczne 
✓ prądy interferencyjne 
✓ laser 
✓ sollux 
✓ TENS 
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✓ ultradźwięki 
✓ masaż klasyczny całościowy kręgosłupa 
✓ masaż klasyczny częściowy 
✓ krioterapia miejscowa 
✓ elektrostymulacja 
✓ pole magnetyczne (magnetronik) 
✓ galwanizacja 
✓ kinezyterapia. 

Poprzez zwiększenie dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych na terenie Gminy Solec – 
Zdrój jej mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z 10 – dniowych cykli terapeutycznych, co z 
kolei przyczyniło się do usunięcia bądź ograniczenia procesów chorobowych oraz 
zminimalizowania procesów bólowych i zapalnych. W znacznym stopniu nastąpił wzrost 
komfortu życia pacjentów, a w wielu przypadkach dochodziło do prewencji rentowej – 
uczestnicy Programu przebywający na zwolnieniach lekarskich z powodu schorzeń narządu 
ruchu bądź po urazach, szybciej powracali do zdrowia, a co za tym idzie również do pracy. 
Zniesienie objawów bólowych pozwoliło pacjentom na powrót do sprawnego funkcjonowania 
w życiu codziennym oraz zmobilizowało ich do dalszej pracy nad poprawą stanu swojego 
zdrowia.  

W programie wzięło udział 89 osób. Cykl zabiegowy wynosił 10 dni po 5-6 zabiegów dziennie. 

Koszt realizacji Programu w 2018 roku to 40.000,00 zł. 

„Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec – Zdrój w 
wieku 70+ na lata 2018-2019” adresowany był do osób w wieku powyżej 70 lat, zamieszkałych 
na terenie Gminy Solec – Zdrój i wpisanych na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
podmiotów leczniczych biorących udział w Programie. 

Główny cel Programu to zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciwko grypie wśród 
populacji objętej programem, a co za tym idzie zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i 
wystąpienie powikłań pogrypowych. 
W 2018 roku w ramach udziału w Programie zostało zaszczepionych 100 osób. Całkowity koszt 
realizacji wyniósł 4.500,00 zł. Gmina Solec – Zdrój otrzymała refundację kosztów realizacji 
Programu z Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 
7.6  Sport i turystyka 
  
Gmina Solec – Zdrój jest wprawdzie niewielka, ale posiada olbrzymi potencjał rozwojowy. 
Uzdrowisko o prawie dwustuletniej historii dysponuje jednymi z najlepszych w Europie, a 
nawet na świecie wodami siarczkowymi. Zasoby wód leczniczych, czyste środowisko, bogata 
infrastruktura, oferta kulturalna – to atuty, które zachęcają do odwiedzenia tego urokliwego 
zakątka Polski. Można tu znaleźć niepowtarzalną atmosferę i sprzyjający klimat zarówno do 
leczenia, jak i wypoczynku. Poza znakomitymi siarczkowymi wodami mineralnymi Gmina 
dysponuje wieloma atrakcjami turystycznymi. Znajduje się tu zalew rekreacyjny, kompleks 
basenów mineralnych, szlaki spacerowe i do turystyki kwalifikowanej, szlaki historyczne, 
przyrodnicze, stadnina koni. W niezwykłej atmosferze, pełnej zadumy i nostalgii, bez 
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wszechobecnej cywilizacyjnej gorączki można znaleźć tu doskonałe warunki do leczenia i 
wypoczynku. 

Teren Gminy jest niezwykle bogaty w istotne dla krajobrazu kulturowego obiekty. Są to 
przydrożne kapliczki i figurki. Jest ich na terenie gminy przeszło 100. Niektóre z nich, jak np. 
siedemnastowieczna kapliczka tzw. Szwedzka to obiekty unikatowe. Wszystkie natomiast 
mają niezwykle ciekawą formę, prawie każda ma swoją historię, którą możemy zgłębiać z 
przewodnikiem w ręku. 

W miejscowości Zborów znajduje się szesnastowieczny pałac magnackiego rodu Zborowskich 
herbu Jastrzębiec, z którego wywodził się sławny rycerz i awanturnik Samuel Zborowski. Jak 
głosi tradycja to właśnie jego wizerunek przedstawia renesansowa płyta nagrobna znajdująca 
się na zewnętrznej ścianie kościoła p.w. św. Mikołaja w Solcu – Zdroju. W Świniarach 
natomiast koniecznie trzeba zobaczyć siedemnastowieczny drewniany kościół. 

Na terenach Szanieckiego Parku Krajobrazowego możemy podziwiać pełną krasę soleckich 
krajobrazów z bogactwem roślinnych muraw kserotermicznych, które przylegają 
bezpośrednio do szachownicy pól uprawnych i sadów. Uwarunkowania geologiczne sprawiły, 
że możemy tu również zobaczyć objęty ochroną przyrodniczą zespół jaskiń krasowych i 
wąwozów. 

Południowo – zachodnia część gminy to raj dla grzybiarzy. Można tu pełną piersią pooddychać 
nasączonym sosnowymi olejkami eterycznymi powietrzem. W bezpośrednim sąsiedztwie 
kompleksów leśnych, w miejscowości Zagórzany, znajduje się stadnina koni. 

Na komfort wypoczynku w Gminie pozytywny wpływ ma położenie obiektów uzdrowiskowych 
zlokalizowanych w sąsiedztwie kompleksu lasu, w którym wytyczono edukacyjne ścieżki 
przyrodniczo – leśne. Tuż obok zlokalizowany jest 8 hektarowy zbiornik retencyjny stanowiący 
nie lada atrakcję turystyczną. Wielkim powodzeniem wśród kuracjuszy, wczasowiczów i 
mieszkańców cieszy się kompleks basenów mineralnych, który poza tradycyjnymi atrakcjami 
gwarantuje kąpiele w wodzie siarczkowej.  

Unikalne w skali światowej wody siarczkowe są bezspornie największym bogactwem gminy. 
Stale poszerzająca się baza noclegowa – hotelowa, pensjonatowa, pokoje gościnne i 
gospodarstwa agroturystyczne, infrastruktura okołouzdrowiskowa – ciągi spacerowe, obiekty 
gastronomiczne, wypożyczalnie rowerów, sprzętu pływającego, a także szereg imprez 
kulturalnych sprawiają, że warto odwiedzić Gminę Solec – Zdrój.  

W skład infrastruktury sportowej Gminy Solec – Zdrój, służącej zaspokajaniu potrzeb z zakresu 
kultury fizycznej mieszkańców wchodzą: 

1. Hala sportowa: W 2013 roku przy budynku Zespołu Szkól w Solcu – Zdroju została 
wybudowana pełnowymiarowa nowoczesna hala sportowa. Wymiar Sali sportowej 
umożliwia wykonywanie ćwiczeń oraz rozgrywek w piłce siatkowej, koszykowej i ręcznej 
oraz w tenisie ziemnym. Podział Sali kurtynami pozwala na prowadzenie zajęć sportowych 
jednocześnie dla kilku grup. Obiekt wyposażony jest w trybuny dla około 200 osób. 
Komunikację z budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zapewniają 2 łączniki.  
Obok budynku hali powstało także boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. 
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2. Stadion sportowy w Solcu – Zdroju – pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej 
wraz z kontenerem (przebieralnią dla zawodników) i trybunami. 

3. Boisko wielofunkcyjne przy budynku Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w 
Zborowie. Boisko o wymiarach 20m x 40m, ze sztuczną nawierzchnią. 

4. Boiska wiejskie w miejscowościach: Kików, Zagajów, Włosnowice, Piestrzec, Świniarach, 
Wełninie. 

5. Siłownie plenerowe obejmujące zespół zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń fizycznych dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Siłownie zlokalizowane są w miejscowościach: Magierów, 
Wełnin, Solec – Zdrój, Kików, Zborów, Piasek Mały, Zagajów, Zagaje Kikowskie. 

Dzięki systematycznie przekazywanym przez Gminę Solec – Zdrój środkom finansowym dla 
organizacji pozarządowych możliwa jest realizacja zadań sportowych w zakresie 
upowszechniania sportu i kultury fizycznej W ramach otwartych konkursów ofert Gmina 
corocznie przeznacza środki w wysokości 30.000,00 zł na popularyzację gry w piłkę nożną 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Na terenie Gminy staraniami władz, Gminnego Centrum Kultury oraz innych jednostek 
organizowane są imprezy sportowe, m.in.: 

− Bieg Mikołajowy, 

− Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy. 

− Międzyzakładowy turniej piłki siatkowej 

− Międzygminny turniej piłki siatkowej  

− Europejski Tydzień Sportu  

− Turniej FIFA 

− Turniej Piłkarski Akademii Champion 
 

8. Oświata 

W gminie Solec-Zdrój funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

• Zespół Szkół w Solcu-Zdroju w skład którego wchodzi: 
1. Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju 
2. Szkoła Filialna w Wełninie 
3. Samorządowe Przedszkole w Solcu-Zdroju 
4. Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Solcu-Zdroju 

• Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie: 
1. Szkoła Podstawowa w Zborowie 
2. Szkoła Filialna w Kikowie 
3. Punkt Przedszkolny w Zborowie 

 
 

8.1  Opieka przedszkolna   
W roku szkolnym 2017/2018 z opieki przedszkolnej w Gminie Solec-Zdrój korzystało 148 
dzieci. Do opieki nad dziećmi zatrudniono nauczycieli  w wymiarze 7,95 etatu. 
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Informacja o przedszkolach na terenie gminy Solec-Zdrój w roku szkolnym 2017/2018 
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Liczba dzieci uczęszczająca do 
przedszkola  

60 25 9 23 6 25 

W tym dzieci w wieku lat 6 0 25 6 11 6 0 

Liczba oddziałów 3 1 0,5 1 1 1 

Liczba etatów nauczycieli w 
tym: 

3,45 1 0,5 1 1 1 

stażyści  0 0 0 0 0 0 

kontraktowi 0,18 0 0 0 0 0 

mianowani 1 0 0 0 0 0 

dyplomowani 2,27 1 0,5 1 1 1 

Średnia liczba dzieci na oddział 20 25 18 23 6 25 

Średnia liczba dzieci na 1 etat 
nauczyciela 

17 25 18 23 6 25 

 
W Samorządowym Przedszkolu w Solcu-Zdroju od roku szkolnego 2017/2018 funkcjonują trzy 
oddziały, w których przebywało 60 dzieci. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę nad dziećmi w czasie 5 godzin dziennie od godź. 800 do 1300 w zakresie 
uwzględniającym podstawę programową wychowania przedszkolnego. Świadczenia udzielane 
w czasie przekraczającym 5 godzinny wymiar zajęć są odpłatne (1 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę pobytu dziecka w przedszkolu). Organizowano zajęcia dodatkowe: język angielski, 
zajęcia ruchowe, religia. 
Przedszkole w Solcu-Zdroju ma zaplecze kuchenne i wydaje dwa posiłki dziennie. Rodzice 
uiszczali opłatę za wyżywienie w wysokości 75,00 zł miesięcznie. 
Punkt Przedszkolny w Zborowie jest pięciogodzinny (800 – 1300), dzieci mają zapewnioną 
możliwość wyżywienie w formie cateringu. Rodzice ponosili opłaty za jednodaniowy ciepły 
posiłek w wysokości 3,40 zł dziennie.  
 

 
8.2  Szkoły podstawowe i gimnazjum 

 
W roku szkolnym 2017/2018 do szkół podstawowych i gimnazjum uczęszczało ogółem 401 
uczniów. W szkołach funkcjonowało 21,5 oddziału, zatrudniono nauczycieli  w wymiarze 45,40  
etatu oraz pracowników administracji i obsługi w wymiarze 13,4 etatu. 
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Informacja o szkołach na terenie gminy Solec-Zdrój w roku szkolnym 2017/2018 

Szkoły 
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Liczba uczniów ogółem  155 22 128 8 88 

Liczba oddziałów 8 1,5 7 1 4 

Liczba etatów nauczycieli w 
tym: 

20,74 13,90 10,76 

stażyści  0 0 0 

kontraktowi 1,25 0,11 1,69 

mianowani 2,10 0 1,90 

dyplomowani 17,39 13,79 7,17 

Liczba etatów pracowników 
administracji i obsługi 

4,5 5 3,9 

Średnia liczba dzieci na oddział 19 15 18 8 22 

Średnia liczba dzieci na 1 etat 
nauczyciela 

8 9 8 

Średnia liczba dzieci na 1 etat 
admin. i obsługi 

39 27 23 

Świetlica 1 0 1 0 1 

Jadalnia 1 0 1 0 1 

Sala gimnastyczna 1 1 1 1 1 

Biblioteka 1 0 1 0 1 

Budżet szkoły 2.133.927,69 1.758.132,12 915.020,32 

Koszt utrzymania 1 ucznia w 
szkole 

12.056,09 12.927,44 10.397,96 

 

Wszystkie placówki oświatowe na bieżąco wyposażane są w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne, miedzy innymi dzięki udziale w różnych projektach. 

Szkoła Podstawowa w Zborowie została wyposażona w 2018 roku w nową pracownię 
edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Całkowity koszt pracowni wyniósł 30.262,30 zł. 80% 
kosztów czyli 24.000 zł dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach 
Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Zborowie  został 
wyposażony w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W ramach programu w celu umożliwienia 
optymalnego wykorzystania zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkole został 
przeszkolony nauczyciel.  
Pracownia jest wykorzystywana do organizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych                                               
o charakterze przyrodniczym, kształtujących zainteresowanie dzieci ekologią, ochroną 
przyrody i środowiska. Zorganizowano warsztaty ekologiczne, konkursy o tematyce 
ekologicznej, i zajęcia terenowe. 



69 

 

RAPORT O STANIE GMINY  SOLEC-ZDRÓJ 2018 

 

 W 2018 roku dzięki rezerwie subwencji oświatowej szkoła Podstawowa w Zborowie 
zakupiła pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej, chemicznej, biologicznej i geograficznej 
na łączną kwotę 31.896 zł 

W 2018 roku realizowany był  w Gminie Solec-Zdrój już po raz kolejny projekt 
powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” adresowany do uczniów klas I - III szkół 
podstawowych. Projekt zakładał systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach 
sportowych, a głównym celem było upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie 
podstawowych umiejętności pływania  i profilaktykę wad postawy. W projekcie uczestniczyło 
30 uczniów z klas I-III ze Szkoły Podstawowej ze Zborowa, a zajęcia odbywały się 1-2 razy               
w tygodniu w grupach 15 osobowych. Każdy uczestnik zrealizował 20 godzin lekcyjnych nauki 
pływania do końca czerwca 2018 roku. Zajęcia organizowane były przez Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.                   
W ramach projektu dzieci miały zapewnione bezpłatne wejście na basen, instruktorów nauki 
pływania oraz wychowawcę – opiekuna  i ubezpieczenie. Gmina w ramach wkładu własnego 
zapewniła bezpłatny dowóz dzieci na pływalnię oraz drugiego opiekuna – wychowawcę.  

W 2018 roku rozpoczęła się realizacja projektu dofinansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach 
działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, poddziałania 8.3.2 Wsparcie 
kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych „Pasje zaklęte w nauce”. 
Wartość całkowita projektu wyniesie 559.700,63 zł, wartość przyznanego dofinansowania to 
495.900,63 zł. Termin zakończenia projektu planowany jest w 2020 roku. 

W ramach projektu „Pasje zaklęte w nauce” od listopada 2018 roku odbywają się 
zajęcia rozwijające i wyrównujące braki edukacyjne z zakresu: informatyki, matematyki, 
przyrody oraz języka angielskiego. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. W Szkole 
Podstawowej w Solcu-Zdroju w projekcie uczestniczy 91 uczniów w Szkole Podstawowej             
w Zborowie 68 uczniów z klas IV-VIII. Projekt obejmuje również doradztwo edukacyjno – 
zawodowe oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów. Uczestnicy zajęć 
przedmiotowych otrzymują ciepły posiłek. W realizację projektu zaangażowanych jest 16 
nauczycieli z obu szkół podstawowych, którzy podnieśli swoje kwalifikacje uczestnicząc w 
szkoleniach: „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz „E-nauczyciel”.  
Projekt zakłada również wyposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. 
pracownie informatyczne oraz pracownię językową. 
Projekt „Pasje zaklęte w nauce” jest szansą na podniesienie kompetencji kluczowych                         
i wyrównywanie szans edukacyjnych naszych uczniów. 

Wszystkie placówki oświatowe na terenie Gminy Solec-Zdrój zapewniły swoim uczniom 
posiłki w formie obiadów jednodaniowych korzystając z cateringu firmy zewnętrznej. Ogółem 
z posiłków w szkole korzystało 298 uczniów, co stanowi 64% wszystkich uczniów w szkołach. 
179 uczniów korzystało z „Programu pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
 

8.3  Finansowanie oświaty  
 
Gmina Solec-Zdrój otrzymuje subwencję z budżetu państwa na działalność oświatową. 

Subwencja pokrywa 65 % rzeczywistych wydatków związanych z oświatą. 4% wydatków 
finansowana jest z dotacji celowej i środków Unii Europejskiej. Pozostała część pokrywana jest 
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z dochodów własnych gminy. Z roku na rok wydatki na oświatę finansowaną ze środków 
własnych zwiększają się.  

 
Źródła finansowania działalności oświatowej w gminie Solec-Zdrój w roku 2018 

Źródła finansowania Kwoty 

Subwencja oświatowa 4.038.586 

Dotacje celowe 224.108 

Dofinansowanie UE 23.029 

Środki własne gminy 1.891.518 

RAZEM 6.177.241 

 

 

 
 

Budżet Gminy Solec-Zdrój wydatkuje na cele oświatowe środki przede wszystkim na: 
wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych i hali 
sportowej, ogrzewanie, wodę i energię elektryczną w placówkach oświatowych. Otrzymywane 
przez samorząd środki w postaci subwencji oświatowej w wielkości uzależnionej od liczny 
uczniów uczęszczających do szkół pokrywają tylko około 65 % wydatków na oświatę. Gmina 
finansuje również dowozy dzieci do szkół, w tym również dzieci niepełnosprawnych do 
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,  dożywianie dzieci w szkołach, czy niezbędne 
wyposażenie i inwestycje. 
 

9. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

9.1  Gminne Centrum Kultury  

Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju (GCK) służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb i 
aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin 
kultury oraz sztuki amatorskiej, upowszechnianie czytelnictwa oraz ochrony dziedzictwa 
kultury. 

Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju w 2018r. przygotowywało wiele różnych zajęć dla 
dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. GCK organizowało oraz współorganizowało 
wiele wydarzeń kulturalnych, których odbiorcami byli mieszkańcy Gminy oraz turyści i 

65%

3%

1%

31%

Źródła finansowania działalności oświatowej
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kuracjusze.  
W 2018r. GCK uczestniczyło w organizacji poniższych wydarzeń: 
Wydarzenia plenerowe: 
- Kiermasz Wielkanocny 
- Magnoliowy Dzień Wiosny 
- Festyn „Dzień Dobry Wakacje” 
- Festyn rodzinny pn. Soleckie Lato nad Zalewem 
- Festyn Solec-Zdrój na Kulinarnym Szlaku Ponidzia 
- Dożynki Gminne 
- Dzień Matki i Dzień Dziecka 
- Piknik rodzinny w Kikowie 
- Noc Kupały 
- Kiermasz świąteczny 
  
Wydarzenia sportowe: 
- Międzyzakładowy Turniej Piłki Siatkowej 
- Europejski Tydzień Sportu 
- Wyścig Kolarski im. A. Imosy          
-  Bieg Mikołajowy 
- Turniej piłkarski – Akademia Champion 
- Turniej FIFA 
  
Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Solcu – Zdroju: 
- Udział w akcji „Noc Bibliotek” 
- Udział w akcji „Narodowe Czytanie” 
- Spotkania dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Solec – Zdrój ( lekcje bilioteczne) 
- Europejskie Dni Dziedzictwa 
- Dwa konkursy recytatorskie 
- Wieczór poezji Jana Wesołowskiego 
- Recital Laury Łącz 
- Promocja książki „ Z dziejów Gminy Solec – Zdrój” 
- Wieczór poezji patriotycznej 
- Wystawa fotografii Michała Nowaka „ Nowy Jork w moim obiektywie” 
 
 Konkursy: 
- Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 
- Festiwal Stołów Wielkanocnych 
- Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej: ”Harmonia Zdrowia i Muzyki” 
- Festiwal Stołów Wigilijnych 
  
Pozostałe: 
- Ferie zimowe w GCK 
- 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
- Gala operetkowa w ramach Festiwalu Krystyny Jamroz 
- Półkolonie dla dzieci rolników 
- Przedstawienie teatralne dla dzieci 
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- Warsztaty wykonywania ozdób świątecznych 
- Mikołajki dla niepełnosprawnych 
- Spotkanie z Mikołajem w GCK 
- Festiwal Gier Logicznych 
- Biała Sobota 
- Spotkanie z dietetykiem 
- Dzień Kobiet 
- Szkolenia komputerowe 
- Koncert Papieski 
- Dumni z Polski – wieczór poezji 
- Spotkanie z Ewą Dałkowską 
- Festiwal Filmowy „Kinolub” 
- warsztaty dla dzieci w świetlicach wiejskich 
 

Gminne Centrum Kultury w Solcu –Zdroju realizując swoje statutowe działania dąży do 
zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców. Pracownicy podnoszą swoje kompetencje by 
móc ciągle wprowadzać nową ofertę. Pracownicy GCK zdobyli w 2018r. nowe kwalifikacje 
pozwalające na profesjonalną organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży.  

Aby przygotowana oferta była odpowiednia dla mieszkańców gminy, GCK stale 
prowadzi konsultacje z nimi. Wynikiem tych konsultacji są powstałe grupy tematyczne. Każda 
grupa wiekowa w  ofercie znajduje coś dla siebie. Dla najmłodszych dzieci odbywają się zajęcia 
taneczne  (grupa wiekowa od 4-8 lat). Ta grupa liczy 35 osób. Zajęcia taneczne z elementami 
akrobatki zainteresowały nieco starsze dzieci w wieku szkolnym. Grupa tancerzy – akrobatów 
liczy 25 osób. Dzieci uczęszczają również na zajęcia kreatywne/ plastyczno – techniczne. Z tej 
formy korzystają dwie grupy 6-8 lat – grupa liczy 15 osób oraz dzieci od 9 roku życia – grupa 
liczy 15 osób. Z zajęć muzycznych również korzysta duża grupa odbiorców. W tej grupie jest 
różnorodność wiekowa. Są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Łącznie z zajęć muzycznych 
korzysta grupa 47 osób.  Dorośli korzystają z zajęć  fitness oraz jogi. Przy Gminnym Centrum 
Kultury działa Klub Seniora, który liczy 60 członków. Klub ten w ramach swojej grupy spotka się 
i organizuje różne ciekawe wydarzenia. Członkowie klubu dwa razy w tygodniu ćwiczą. Raz w 
miesiącu spotykają się w GCK. Podczas spotkań ustalane są plany działań. Członkowie klubu 
spędzają czas bardzo aktywnie. Pracownicy GCK wspierają i koordynują działalność klubu. Poza 
stałą ofertą odbywają się również różne zajęcia, warsztaty o charakterze jednorazowym. 

W 2018 roku Gminne Centrum Kultury pozyskało środki finansowe z Lokalnej Grupy 
Działania „Królewskie Ponidzie”  na realizację zadań wynikających z projektu    grantowego 
realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt pod nazwą „Dzień Dobry wakacje! – plenerowa 
impreza integracyjna”. Całkowita wartość projektu to 29 700,00zł, w tym:  1 940,00 zł.  to 
koszty poniesione przez GCK; 20 760,00zł. to kwota pozyskanego grantu; pozostała część 
projektu w wysokości 7 000,00 zł. to koszt partnerów projektu.  

Gminne Centrum Kultury nawiązało współpracę  z różnymi organizacjami działającymi 
na terenie gminy Solec – Zdrój (stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi, liderami 
społecznymi ). Gminne Centrum Kultury współpracuje z instytucjami kultury działającymi  w 
pobliskich miejscowościach w celu wymiany doświadczeń, czerpania inspiracji z dobrych 
praktyk czy tworzenia wspólnej oferty. 
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W Bibliotece Publicznej w Solcu – Zdroju zarejestrowano 587 czytelników, 15 043 
wypożyczeń. Zakupiono 382 książki (217 szt. ze środków własnych – wartość 5 118,15zł ., 165 
szt.  z dofinansowania z Biblioteki Narodowej – wartość 4 233,00 zł.).  Wartość księgozbioru na 
dzień 31.12.2018 r. wyniosła 120 740,30 zł. 

Wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2018r. 
wyniósł – 210 465,24zł. 

 
9.2  Współpraca z Lokalną Grupą Działania oraz Lokalną Organizacją Turystyczną 
 
Stowarzyszenie „Królewskie Ponidzie” działając jako Lokalna Grupa Działania (LGD) jest 
partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, 
gospodarczego i społecznego.  Gmina Solec – Zdrój w 2018r. była partnerem w zrealizowanym 
przez Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej wniosku o dofinansowanie 
projektu pn. „Dzieje Gminy Solec –Zdrój – publikacja”. W ramach projektu opracowano i 
wydano publikację o dziejach gminy w ilości  3000 egzemplarzy. Publikacja ta ma promować 
walory turystyczne oraz dziedzictwo kulturowe Gminy Solec –Zdrój. Treść publikacji obejmie 
swoim zakresem: warunki naturalne, podziały administracyjne, badania archeologiczne, dzieje 
wszystkich miejscowości gminy, powstanie i rozwój uzdrowiska oraz zabytki na terenie gminy. 
Do każdej publikacji dołączona jest zakładka o tematyce ekologicznego – zakładka ma charakter 
edukacyjny. Publikacja została  rozdystrybuowana wśród mieszkańców, kuracjuszy, turystów 
oraz instytucji znajdujących się na terenie Gminy Solec- Zdrój. 
Całkowity koszt zadania to 49 275,00, wkład finansowy gminy wyniósł 18 000,00 – był to koszt 
przygotowania i opracowania treści publikacji.  Gmina w ramach realizacji projektu udostępniła 
„ciuchcię” w celu organizacji wycieczki promującej publikację i ciekawe miejsca w niej opisane. 
Koszt organizacji wycieczki wyniósł 300,00 zł. Łączny wkład gminy w realizację projektu to 18 
300,00 zł. 
Gmina ponadto w ramach swoich działań udostępnia informacje na  stronie internetowej o 
organizowanych naborach i możliwościach otrzymania wsparcia na różne działania z LGD. 
 
Gmina Solec – Zdrój jest członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej „ Moc Ponidzia” (LOT). 
LOT zrzesza przedstawicieli gmin z terenu powiatu buskiego, w celu wspólnej promocji 
walorów turystycznych. W ramach współpracy uczestniczymy w targach turystycznych. 
Prowadzimy szeroką promocję gminy na terenie Polski jak również za granicą. W 2018r. LOT 
promował m.in. Gminę Solec – Zdrój w Kielcach, Katowicach, Krakowie Sandomierzu, 
Kazimierzu Dolnym, Zakopanym, Wiedniu. W 2018r. w ramach współpracy z LOT zainicjowano 
powstanie aplikacja mobilna, która będzie narzędziem dla turystów umożliwiającym 
zwiedzanie najciekawszych miejsc m.in. w Gminie Solec -Zdrój czy uczestnictwo wydarzeniach 
kulturalno - rozrywkowych. Celem aplikacji będzie informowanie turystów o aktualnych 
wydarzeniach, czy miejscach w najbliższym zasięgu wartych odwiedzenia. LOT prowadzi 
działania promocyjne gminy zarówno poprzez tradycyjne jak i nowoczesne formy. Informacje 
o gminie Solec – Zdrój, znajdują się w aplikacjach mobilnych, na stronach internetowych jak 
również w broszurach reklamowych wydawanych przez LOT. 
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10. Realizacja uchwał Rady Gminy 

 

W 2018 roku Rada Gminy Solec-Zdrój podjęła łącznie 75 uchwał, w tym 53 uchwały były 
podjęte przez radnych Rady Gminy kadencji 2014 – 2018 zaś 22 uchwały podjęli radni wybrani 
w wyborach w październiku 2018 r. 

Rada Gminy przyjęła uchwałę ustanawiającą symbole Gminy Solec-Zdrój, tj. herb, flagę i 
pieczęć. Opracowany przez heraldyka herb posiada uzasadnienie historyczne i został 
zatwierdzony przez komisję heraldyczną.  

Część uchwał stanowią akty co do których istnieje obowiązek corocznego ich podejmowania. 
Są to:  

− Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Solec-Zdrój w 2018 roku, 

− Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

− w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych  i doradców zawodowych, 

− w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 
przedszkolach,  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój, 

− w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie. 
Przyjęta uchwała  budżetowa gminy Solec-Zdrój na 2018r. w trakcie jej realizacji  wymagała 
wprowadzenia korekt. W tym celu podjęto dziewięć uchwał zmieniających. Niektóre 
wprowadzone zmiany budżetowe wymagały również zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Uchwalono siedem uchwał zmieniających uchwałę w sprawie WPF na lata 2018 – 
2032.  
 
Radni podjęli uchwałę obniżającą wysokość ceny 1 q żyta, co pozwoliło obniżenie podatku 
rolnego. Uchwałą wskazali również inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 
oraz opłaty uzdrowiskowej. 

Uchwalono pięć uchwał, które pozwoliły na zlokalizowanie nowych przystanków 
autobusowych na terenie Gminy, zgodnie z lokalnymi potrzebami mieszkańców . Podniesiona 
została również stawka za korzystanie z przystanku przez przewoźników z kwoty 0,01 zł do 
0,03 zł. 

Podjęto  pięć uchwał realizowanych przez GOPS, będących podstawą udzielania wsparcia i 
pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnym położeniu materialnym i społecznym.    

Dla potrzeb przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r. podjęte zostały uchwały w 
sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania, zgodnie z którymi odbyły 
się wybory do rady gminy, powiatu i sejmiku oraz na wójta gminy. 

Uregulowano uchwałami liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady 
usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania. Zalew rekreacyjny, budynki remiz OSP i 
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świetlic, stadion sportowy, boiska na terenie gminy to miejsca na terenie gminy Solec-Zdrój, 
w których nie będzie  obowiązywał zakaz spożywania napojów alkoholowych w czasie imprez 
organizowanych przez Wójta Gminy i inne jednostki organizacyjne. 

Wszystkie uchwały były realizowane zgodnie z ich zapisami. Uchwały podlegające publikacji 
zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

Na XXXVIII  Sesji w dniu 9 lutego  2018 roku Rada Gminy podjęła siedem uchwał:  

1. Nr 215 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w 
dniu 14 lutego 2018 r. Od pierwszego marca 2018 r.  GOPS  obowiązuje statut w nowym 
brzmieniu. 

2. Nr 216 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
oraz zwrotu wydatków w zakresie tych świadczeń, dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
na lata 2014 – 2020, 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w 
dniu 14 lutego 2018 roku i od 1 marca obowiązywały nowe kryteria dochodowe uprawniające 
do przyznania pomocy w zakresie dożywiania. 
 
3. Nr 217 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie 
Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za 
korzystanie z nich. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w 
dniu 14 lutego 2018 roku. Od 1 marca br. nowe przystanki komunikacyjne funkcjonują w 
lokalizacji przyjętej przez Radę Gminy. 
 
4. Nr 218 wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Solec-
Zdrój. 
Powiat, w odpowiedzi na złożony przez nas wniosek,  wydał  warunki lokalizacji i urządzenia 
nowych przystanków komunikacyjnych. 
 
5. Nr 219 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2018 roku”.  
Zasady określone w Programie były stosowane w postępowaniu ze zwierzętami bezdomnymi 
na terenie Gminy w 2018 roku. 
 
6. Nr 220 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 
– 2025, 
Uchwała jest realizowana zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 
 
7. Nr 221 w sprawie zmiany budżetu gminy Solec-Zdrój na 2018 rok, 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
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Budżet Gminy realizowany jest zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 
 

Na XXXIX Sesji Rady Gminy  w dniu 28 marca 2018 r. przyjęto 13 uchwał: 
 
1. Nr 222 w sprawie przyjęcia herbu, flagi i pieczęci Gminy Solec-Zdrój. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w 
dniu 5 kwietnia m2018 r.  Od 20 kwietnia br. możemy korzystać z ustanowionych uchwałą 
symboli Gminy Solec-Zdrój. Zasady używania i korzystania z herbu, flagi i pieczęci określone są 
w załączniku do uchwały. 
 
2. Nr 223 w sprawie podziału gminy Solec-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
W związku z nowelizacją przepisów wyborczych wszystkie rady gmin zostały zobligowane do 
dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  w 
dniu 5 kwietnia 2018 r. i obowiązuje od dnia 20 kwietnia do  
 
3. Nr 224 w sprawie podziału gminy Solec-Zdrój na obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. W związku z nowelizacją 
przepisów wyborczych wszystkie rady gmin zostały zobligowane do dokonania podziału gmin 
na obwody głosowania, nawet jeśli nie zaszły żadne zmiany. Uchwała w tej sprawie została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  w dniu 5 kwietnia 
2018 r. i obowiązywała od dnia 20 kwietnia br. do 31 grudnia 2018 r. 
 
4. Nr 225 w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Solec-Zdrój.  
Dokonano korekty błędnego zapisu planu w zakresie działań modernizacyjnych sieci 
wodociągowej, planowanych w 2018 r. 
 
5. Nr 226 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Solec-Zdrój na lata 2018 
– 2020. 
Program jest realizowany przez GOPS i jest podstawą udzielania wsparcia i pomocy rodzinom 
znajdującym się w trudnym położeniu materialnym i społecznym w latach 2018 – 2020. 
 
6. Nr 227 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  
Uchwałą ustalono wynagrodzenie za pracę i udział w posiedzeniu Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 100 zł. brutto. Wydatki z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie Solec-Zdrój realizowane są zgodnie z przyjętym 
przez Radę preliminarzem. 
 
7. Nr 228 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych  i doradców zawodowych. 
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Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Św. i obowiązuje od dnia 1 
września 2018 r.  Określa obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin pracy dla kadry 
kierowniczej i pedagogicznej. 
 
8. Nr 229 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach,  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój. Uchwała w tej sprawie 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  w dniu 5 
kwietnia 2018 r. i obowiązuje od dnia 20 kwietnia br. Uchwała określa opłatę w wys. 1 zł. za 
każdą rozpoczętą ponadwymiarową godzinę zajęć w przedszkolu. 
 
9. Nr 230 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie. 
Utworzony Punkt Przedszkolny  będzie działa w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 
2019 r. w ramach Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie. 
 
10. Nr 231 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu Gminy.  
Uchwała nie została zrealizowana ponieważ nie zaszła konieczność zaciągnięcia pożyczki. 
 
11. Nr 232 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032.  
Uchwała jest realizowana zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 

 
12. Nr 233 w sprawie zmiany budżetu gminy Solec-Zdrój na 2018 rok, 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 
dnia 5 kwietnia br.   
Budżet Gminy realizowany jest zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 

 
13. Nr 234 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie 
Solec-Zdrój , warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za 
korzystanie z nich.  
Uchwała opublikowana została w dzienniku Urzędowym województwa Świętokrzyskiego w 
dniu 5 kwietnia 2018 r.  Przystanki w lokalizacji przyjętej przez Radę Gminy funkcjonują od 20 
kwietnia 2018 r. 
 

Na XL Sesji Rady Gminy podjęto 9 uchwał: 
 
1. Nr 235 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji 
leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 – 2019”. 
W ramach Programu w   Solcu-Zdroju świadczone są usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców 
Gminy.  
 
2. Nr 236 w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr XV/75/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z 
dnia 18 kwietnia 2012 r. 
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Złożona skarga dotyczyła zasadności pobierania od wszystkich przewoźników jednakowych  
opłat za korzystanie z przystanków i została przekazana wraz z aktami do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach. 
 
3. Nr 237 w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr XVII/90/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z 
dnia 11 lutego 2016 r.  
Złożona skarga dotyczyła zasadności pobierania od wszystkich przewoźników jednakowych  
opłat za korzystanie z przystanków i została przekazana wraz z aktami do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach. 
 
4. Nr 238 w sprawie przekazania skargi. 
Przekazana skarga została rozpatrzona przez pracownika Urzędu Gminy. Stosowne  
wyjaśnienia zostały przekazane Skarżącej. 
 
5. Nr 239 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Solec-Zdrój. 
Sezon kąpielowy w Gminie Solec-Zdrój został określony na okres od 1 czerwca do  30 września. 
 
6. Nr 240  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków   na wzniesienie pomnika 
Wincentego Witosa  na terenie miasta Kielce. 
Zgodnie z uchwałą przekazano w formie dotacji celowej kwotę  w wysokości  5 tys. zł na 
budowę pomnika. 
 
7. Nr 241 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 – 2032. 
Uchwała jest realizowana zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę.  
 
8. Nr 242 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok 
Budżet Gminy realizowany jest zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę.  
 
9. Nr 243 w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków obowiązującego na terenie Gminy Solec-Zdrój” 
Projekt Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
 

Na XLI  Sesji w dniu 29 czerwca  2018 roku Rada Gminy podjęła 7 uchwał:  

1. Nr 244 w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z tytułu wykonania 
budżetu za 2017 rok. 
Uchwała, zgodnie z właściwością została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Kielcach. 
 
2. Nr 245 w sprawie zmian w statucie Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju. 
Wprowadzono zmianę do statutu , na podstawie której  roczne sprawozdanie finansowe 
Gminnego Centrum Kultury  będzie zatwierdzane przez Wójta Gminy. Uchwała, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego , weszła w życie z dniem 21 lipca 2018 r. 
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3. Nr 246  zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego i weszła w 
życie w dniu  21 lipca br. Od tego dnia inkaso realizowane jest przez osoby wyznaczone przez 
Radę Gminy tą uchwałą.  
 
4. Nr 247 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 – 2032. 
Uchwała jest realizowana zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 
 
5. Nr 248 w sprawie zmiany budżetu gminy Solec-Zdrój na 2018 rok. 
Budżet Gminy realizowany jest zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 
 
6. Nr 249 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy. 
Pożyczka została zaciągnięta w WFOŚiGW w Kielcach i jest  przeznaczona na uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej, budowę instalacji odwadniania i kompostowania osadów 
ściekowych na oczyszczalniach ścieków i rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego. 
 
7. Nr 250 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta 
Gminy Solec-Zdrój. 
Wynagrodzenie Wójta Gminy zostało ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 
 

Na XLII  Sesji w dniu 13 sierpnia  2018 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał:  

1. Nr 251 w sprawie  przyjęcia aneksu Nr 1 do „Programu Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na 
lata 2016 – 2023” 
W związku z zamiarem aplikowania przez Gminę Solec-Zdrój o dotacje na poprawę 
infrastruktury edukacyjno-sportowej w szkołach w Solcu-Zdroju, Zborowie oraz ich filiach w 
Kikowie i Wełninie, zaktualizowano nazwy poszczególnych projektów  objętych Programem 
Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój i rozszerzono ich zakres. 
 

2. Nr 252 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie 
Solec-Zdrój na lata 2016 – 2023” 
Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół został zaktualizowany pod potrzeby ubiegania się Gminy 
Solec-Zdrój o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020  na działania związane 
z modernizacją i rozbudową placówek oświatowych. 
 

3. Nr 253 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój  
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego i weszła w 
życie z dniem 5 września br. Od tego dnia  opłata uzdrowiskowa realizowana jest przez 
inkasentów wyznaczonych przez Radę Gminy tą uchwałą.  



80 

 

RAPORT O STANIE GMINY  SOLEC-ZDRÓJ 2018 

 

 
4. Nr 254 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 – 2032 
Uchwała jest realizowana zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 
 
5. Nr 255 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok  
Budżet Gminy realizowany jest zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 

 
6. Nr 256 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój  
Po przeprowadzonej weryfikacji uchwały dokonanej przez wydział nadzoru prawnego 
Wojewody Świętokrzyskiego,  wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze. Uchwała została 
poddana ponownej  procedurze , niezbędnej do jej uchwalenia. 
 
7. Nr 257 w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój  
Uchwała została doręczona do wydziału nadzoru prawnego Wojewody Świętokrzyskiego w 
celu weryfikacji dokumentów .Wojewoda wydał rozstrzygnięcie unieważniające uchwałę. 
Dalsze procedowanie zmiany części tekstowej planu  zostało zawieszone, ponieważ wskazane 
nieprawidłowości wymuszały podjęcie czynności zmiany uchwały intencyjnej poprzez 
wprowadzenie do opracowania części graficznej planu, co z kolei skutkowałoby koniecznością 
podjęcia działań związanych  ze zmianą  Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
 
8. Nr 258 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie Gminy Solec-Zdrój 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego i z dniem  
5 września 2018 r. na terenie gminy Solec-Zdrój obowiązuje nowy Regulamin dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków. 
  
Na XLIII  Sesji w dniu 14 września  2018 roku Rada Gminy Solec-Zdrój podjęła 6 uchwał:  
 
1. Nr 259 w sprawie   utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 
października 2018 roku 
W DPS w Zborowie i ŚDS w Świniarach   utworzono odrębne obwody głosowania do 
przeprowadzenia wyborów samorządowych. Uchwała została opublikowana w dzienniku 
urzędowym woj. świętokrzyskiego oraz podana do wiadomości publicznej poprzez 
umieszczenie jej w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń  . 
 
2. Nr 260 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Solec-Zdrój oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Solec-
Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
W związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
ustalono następującą liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży: 
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- 30 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, 
- 30 zezwoleń powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa 
- 30 zezwoleń powyżej 18% alkoholu 
oraz taką samą liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży. 
Uchwała została opublikowana w dzienniku urzędowym woj. Świętokrzyskiego i weszła w życie 
z dniem  6 października 2018 r.. Od tego dnia  zezwolenia są wydawane w oparciu o nowe 
zasady. 
 
3. Nr 261 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych 
w miejscach publicznych na terenie Gminy Solec-Zdrój. 
W uchwale wyszczególniono miejsca na terenie gminy Solec-Zdrój, w których nie będzie  
obowiązywał zakaz spożywania napojów alkoholowych w czasie imprez organizowanych przez 
Wójta Gminy, jednostki organizacyjne gminy , instytucje kultury i inne podmioty 
wyszczególnione w uchwale . Miejsca te to między innymi:  zalew rekreacyjny, budynki remiz 
OSP i świetlic, stadion sportowy, boiska na terenie gminy. 
 
4. Nr 262 intencyjna  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na 
realizację w 2019 roku projektu pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki 
Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 dł. 6 990 m” 
Gmina Solec-Zdrój zobowiązała się zabezpieczyć środki w wysokości 600 tys. zł. na budowę  
drogi powiatowej Piasek Wielki – Solec-Zdrój.  
 
 5. Nr 263 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 – 2032 
Uchwała jest realizowana zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 
 
6. Nr 264 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok Budżet Gminy realizowany 
jest zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 
 
 
Na XLIV  Sesji w dniu 19 października  2018 roku Rada Gminy Solec-Zdrój podjęła 3 uchwały:  
 
1. Nr 265  w sprawie  zmiany tekstu jednolitego Statutu Gminy Solec-Zdrój. 
W związku z nowelizacją w 2018 roku  ustawy o samorządzie gminnym dostosowałem 
dotychczasowy Statut Gminy Solec-Zdrój do nowych przepisów. 
 
2. Nr 266 uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 
– 2032, 
Uchwała jest realizowana zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 
 
3. Nr 267 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok  
Budżet Gminy realizowany jest zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 
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Na I  Sesji w dniu 20 listopada  2018 roku Rada Gminy Solec-Zdrój podjęła 3 uchwały:  
 
1. Nr 1 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad 
wyborem przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczący  Rady Gminy Solec-Zdrój. 
Powołana Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne wybory na Przewodniczącego i dwóch 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Solec-Zdrój. 
 
2.   Nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Solec-Zdrój . 
Uchwała została podjęta w związku z wyborem Pana Pawła Patrzałka na przewodniczącego 
Rady Gminy Solec-Zdrój.  
 
3.  Nr 3 w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy  
Solec-Zdrój. 
Uchwała została podjęta w związku z wyborem radnych Włodzimierza Grabdy i Stanisława 
Żelaznego na wiceprzewodniczących Rady Gminy Solec-Zdrój. 
 
Na II  Sesji w dniu 27 listopada  2018 roku Rada Gminy Solec-Zdrój podjęła 3 uchwały:  
 
1. Nr 4  w sprawie ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby radnych stanowiących skład 
komisji stałych i doraźnych Rady Gminy Solec-Zdrój. 
Radni uchwalili, aby w skład każdej komisji stałej i doraźnej powoływanej przez Radę Gminy 
wchodziło od 3 do 5 radnych. 
 
2. Nr  5 w sprawie powołania składu osobowego komisji stałych Rady Gminy Solec-Zdrój. 
Radni uchwalili składy osobowe poszczególnych komisji stałych. Komisje obradują przed każdą 
sesją nad projektami podejmowanych uchwał. 
 
3. Nr 6  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Solec-Zdrój. 
Uchwałą tą Rada Gminy ustaliła miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy. 
 
 
Na III  Sesji w dniu 5 grudnia  2018 roku Rada Gminy Solec-Zdrój podjęła 6 uchwał:  
 
1. Nr 7  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego 
na 2019 rok . 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
Obniżona przez Radę Gminy cena żyta ma zastosowanie do podatku należnego w 2019 roku. 
Dzięki zastosowanej  przez Radę obniżce podatek rolny pozostanie na poziomie 2018 roku, tj. 
107,50 zł od 1 ha przelicz. 
 
2. Nr  8 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
Zwiększona wysokość podatku dotyczy wyłącznie  nieruchomości  związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych i wynosi  4,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej”. 
Nowa stawka  obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.         
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3. Nr 9  w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na 
terenie gminy Solec-Zdrój. 
Zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców zlokalizowano wstępnie nowe przystanki 
komunikacyjne: jeden  w Chinkowie, jeden w Zielonkach, dwa w Kikowie, dwa we 
Włosnowicach i jeden w Świniarach.  
 Powiat  pozytywnie zaopiniował wskazaną przez nas  lokalizację nowych przystanków. 
 
4. Nr 10 zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek 
opłat za korzystanie z nich.   
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w 
dniu 12 grudnia 2018 roku. Określona stawka w wysokości 0,03 zł za jedno zatrzymanie środka 
transportu na przystanku komunikacyjnym obowiązuje od dnia 27 grudnia 2018 r. 
 

5. Nr 11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok. 
Budżet jest realizowany zgodnie z zapisami uchwały. 
 
6.  Nr 12 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gminy Solec-Zdrój. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w 
dniu 12 grudnia 2018 roku. 
Od dnia  27 grudnia br. obowiązuje jednolita stawka 15 zł za godzinę udziału strażaków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Solec-Zdrój  w akcjach ratowniczych, 
zabezpieczających imprezy publiczne i  szkoleniach pożarniczych. 
 

Na IV  Sesji w dniu 28 grudnia  2018 roku Rada Gminy Solec-Zdrój podjęła 10 uchwał:  
 
1. Nr 13  w sprawie przyjęcia  „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2019 rok w Gminie Solec-Zdrój”. 
Przyjęty Program obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.  
 
2. Nr 14 w sprawie  diet dla radnych  Rady Gminy Solec-Zdrój oraz sołtysów . 
Od 1 stycznia obowiązują nowe stawki diet miesięcznych dla radnych oraz sołtysów, tj. dieta 
dla przewodniczącego Rady Gminy wynosi 1300 zł, radnego - 650 zł a sołtysa – 185 zł. 
 
3. Nr 15  w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok. 
Uchwała  została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w 
dniu 3 stycznia 2019 roku. 
Budżet jest realizowany zgodnie z zapisami uchwały. 
 
4. Nr 16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2019 – 2032. 
Uchwała dotyczy lat 2019 - 2032. 
 
5. Nr17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok. 
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Uchwała  została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w 
dniu 3 stycznia 2019 roku i dotyczy roku 2019. 
 
6.  Nr 18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
w Gminie Solec-Zdrój  ,,Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023, 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w 
dniu 3 stycznia 2019 roku. 
Przyjęty program ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży oraz 
poprawy poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Na jego 
podstawie  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela  pomocy w formie bezpłatnego 
posiłku. 
 
7. Nr 19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania 
z  pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i  w domu" 
na lata 2019-2023 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w 
dniu 3 stycznia 2019 roku. 
W celu realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”  podwyższone zostało kryterium 
dochodowe  do wysokości 150%, aby  uprawnione  osoby i rodziny mogły korzystać z 
nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania. 
 
8. Nr 20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie 
Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za 
korzystanie z nich. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w 
dniu 3 stycznia 2019 roku. 
 Budowa przystanków w lokalizacji przyjętej przez Radę Gminy nastąpi  w 2019 r.. 
 
9. Nr 21 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu 
Gminy. 
Uchwała nie została zrealizowana w 2018 roku. 
 
10. Nr 22 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy. 
Uchwała nie została zrealizowana w 2018 roku. 
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11. Gmina w rankingach, konkursach i publikacjach 

Gmina Solec – Zdrój może pochwalić się wysokimi miejscami w rankingach opracowywanych 
na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Według rankingu czasopisma samorządowego „Wspólnota” Gmina znalazła się na 7 miejscu w 
Polsce i pierwsze w województwie świętokrzyskim, jeśli chodzi o wykorzystanie środków 
unijnych na przestrzeni 10 lat (w latach 2004 – 2014). 

W stworzonym przez „Rzeczpospolitą” rankingu samorządów w kategorii gmin wiejskich 
najefektywniej wykorzystujących fundusze unijne w roku 2013 Gmina Solec – Zdrój znalazła 
się na 3 miejscu. 

Dwukrotnie, w 2015 i 2018 roku, Gmina Solec Zdrój została laureatem konkursu „Wzorowa 
Gmina”. Pierwszy raz w kategorii „Lider Ekologii”, po raz drugi natomiast w kategorii „Lider 
Inwestycji”. W 2017 roku Gmina otrzymała nagrodę za hybrydowy projekt budowy basenów 
mineralnych w konkursie Top Inwestycje Komunalne. 

O Gminie Solec – Zdrój w ostatnich latach pisali: 

• Dariusz Kalina „Z dziejów Gminy Solec – Zdrój”, 

• Jan Wesołowski „Równaj do życia” 

• Grażyna Buske „Magia Ponidzia” 

• Album „niepodległa Polska. 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości. 1918-2018 
świętokrzyskie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

RAPORT O STANIE GMINY  SOLEC-ZDRÓJ 2018 

 

 

Podsumowanie 

 

Poziom zadań realizowanych przez samorząd gminny ma bezpośrednie przełożenie na 

codzienną jakość życia. W opracowaniu zaprezentowano sposoby wydatkowania środków 

finansowych w zakresie inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, usług komunalnych czy oferty 

kulturalnej i sportowej, z której korzystają Państwo na co dzień. 

Miniony rok to okres efektywnego pozyskiwania środków unijnych na wsparcie inwestycji.           

Z sukcesem zrealizowano znaczące i trudne przedsięwzięcia m.in. wybudowano nowe                       

i przebudowano już istniejące wodociągi oraz sieć kanalizacyjną, powstały przydomowe 

oczyszczalnie ścieków, zmodernizowano ujęcia wody. Intensywne działania skierowano na 

rozwój oświaty: w szkole podstawowej w Zborowie powstała pracownia edukacyjna 

(przyrodnicza), natomiast w dwóch placówkach (w szkole podstawowej w Zborowie i w Solcu 

– Zdroju) realizowany jest projekt  pn. „Pasję zaklęte w nauce”, w ramach którego uczniowie 

mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach z psychologiem oraz doradztwie 

zawodowym. 

Zmiany na terenie Gminy to również zasługa Państwa. Koncepcja funduszu sołeckiego 

pozwoliła na realizację własnych pomysłów mieszkańców i tak powstały nowe place zabaw, 

altany, tereny rekreacyjne. Fundusze sołeckie zintegrowały społeczności wiejskie, które 

wspólnie decydowały o przeznaczeniu środków finansowych. Również działalność 

stowarzyszeń, która pozwala na spełnienie zainteresowań zarówno dzieci i młodzieży, jak              

i dorosłych, to efekt aktywności i zaangażowania mieszkańców. 

Mam nadzieję, że integracja społeczna, którą udało nam się w ciągu nie tylko minionego roku, 

ale ostatnich kilku lat wypracować zaowocuje kolejnymi dobrymi pomysłami, pomyślnymi 

inwestycjami, a tym samym wysoką jakością życia codziennego. Jestem przekonany, że 

fundusze zainwestowane w oświatę, kulturę, sport, drogi, ochronę środowiska pozwolą nam 

ze spokojem patrzeć w przyszłość, wierząc, że wspólnie stworzyliśmy miejsce, które daje 

mieszkańcom szansę na rozwój. 

Dziękuję za miniony czas, za pomysły, zaangażowanie i dbałość o nasze wspólne dobro – dobro 

naszej małej ojczyzny – Gminy Solec – Zdrój. 

Proszę o udzielenie wotum zaufania. 

         Adam Pałys 

            Wójt Gminy Solec - Zdrój 

 


