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Szanowni Państwo, 

 Niniejszy dokument przedstawia najważniejsze sfery funkcjonowania Gminy Solec – 
Zdrój. Oprócz informacji na temat wykonania budżetu znalazły się tu również m.in. dane o 
inwestycjach, działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza i czystości środowiska, 
zaangażowaniu samorządu w sport, kulturę, pomoc społeczną i ochronę zdrowia. Należy 
pamiętać, że Raport to nie tylko dane i wskaźniki. To także określenie problemów i wyzwań 
stojących przed lokalnymi władzami.  

 W naszej uroczej, choć niewielkiej gminie, dzieje się wiele, a Raport jest scaleniem 
wiedzy o działalności za rok ubiegły. 

 Jestem świadomy wyzwań, które jeszcze przed nami oraz tego, ile rzeczy wymaga 
poprawy, ale mam pewność, że przy pomocy radnych Rady Gminy oraz mieszkańców , nasza 
Gmina będzie nadal się rozwijać i stanowić atrakcyjne miejsce zarówno do życia, 
inwestowania, jak i odwiedzin. Żywię nadzieję, że konsolidacja naszych wspólnych działań i 
dążeń na rzecz budowy silnej, dostatniej i samorządnej przyszłości lokalnej społeczności 
przyniesie oczekiwane efekty. 

 Zapraszam do lektury Raportu i rozmowy o zgromadzonych tutaj informacjach. 
Chętnie wysłucham Państwa uwag, poznam pomysły. Zdanie i oczekiwania mieszkańców 
Gminy dotyczące jej rozwoju i działań samorządu są dla mnie ważnym drogowskazem. 
            

          Wójt Gminy Solec-Zdrój 

                                 Adam Pałys 
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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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1.1  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 
● Zastępca Wójta Gminy 
● Sekretarz Gminy 
● Skarbnik Gminy 
● Urząd Stanu Cywilnego 
● Referat Organizacyjny, Promocji i Kultury 

✔ Kierownik Referatu   

✔ Zastępca Kierownika Referatu           

✔ Kierownik USC 

✔ Zastępca kierownika USC 

✔ Stanowisko ds. obsługi informatyki 

✔ Stanowisko ds. obsługi interesanta 

✔ Stanowisko ds. kancelaryjno - technicznych 

✔ Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy 

✔ Stanowisko ds. kultury i spraw społecznych 

✔ Pracownicy obsługi 
● Referat Finansowy 

✔ Kierownik Referatu 

✔ Stanowisko głównego księgowego 

✔ Stanowisko księgowości budżetowej 

✔ Stanowisko księgowości budżetowej 

✔ Stanowisko księgowości budżetowej 

✔ Stanowisko ds. opłat komunalnych 

✔ Stanowisko podatków i opłat 

✔ Stanowisko podatków i opłat 
● Referat Gospodarki Komunalnej 

✔ Kierownik Referatu 

✔ Zastępca Kierownika Referatu 

✔ Kierownik zespołu roboczego 
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✔ Stanowisko gospodarki odpadami 

✔ Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 

✔ Stanowisko drogownictwa 

✔ Pracownicy obsługi  
● Referat Inwestycji, Rozwoju Gminy i Środowiska 

✔ Kierownik Referatu 

✔ Zastępca Kierownika Referatu 

✔ Stanowisko gospodarki przestrzennej 

✔ Stanowisko inwestycji 

✔ Stanowisko inwestycji 

✔ Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 

✔ Stanowisko ds. ochrony środowiska 
● Pion Ochrony – Komórka ds. ochrony informacji niejawnych. 

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 tworzy 15 osób. 

● Eryk Grabowski 
● Grzegorz Lasak 
● Jan Powroźnik 
● Łukasz Madej 
● Marcin Nurek 
● Marcin Oszywa  
● Marek Kasperkowicz 
● Marian Mastaliński 
● Paweł Fortuna 
● Paweł Koźbiał 
● 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. 
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1.2  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 

Wybory sołtysów w Gminie Solec – Zdrój na kadencję 2019 – 2024 odbyły się od lutego do 
marca 2019 roku.  

Osoby, które sprawują funkcję sołtysa w tej kadencji: 

Chinków – Anna Kruk 
Kików – Krzysztof Sowula 
Kolonia Zagajów – Hubert Łucarz 
Ludwinów – Wiesław Sowiński 
Magierów – Robert Laskowski 
Piasek Mały – Anna Bujalska 
Piestrzec – Renata Domańska 
Solec-Zdrój – Waldemar Korniłowicz 
Strażnik –  Teresa Kardynał 
Sułkowice – Rafał Mazur 
Świniary – Stanisław Kapek 
Wełnin – Adam Doktór 
Włosnowice – Rafał Nega 
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Zagaje Kikowskie – Bogdan Pietrzyk 
Zagajów – Paweł Koźbiał 
Zagórzany – Krystyna Liwara 
Zborów – Ewa Kulik 
Zielonki – Ilona Walasek 
Żuków – Mieczysław Pompa 

 

1.3  Ludność i dynamika zmian 
Gmina Solec-Zdrój w dniu 31 grudnia 2020 roku liczyła 4997 mieszkańców stałych i 83 

mieszkańców czasowych, co daje ogółem 5080 mieszkańców.  Najwięcej mieszkańców było  

w miejscowościach: Solec-Zdrój, Zborów, Piestrzec oraz Wełnin. Najmniej zamieszkane były 

natomiast miejscowości: Kolonia Zagajów, Chinków, Zagórzany oraz Ludwinów. 
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Zestawienie liczby ludności w poszczególnych sołectwach 

(liczba ludności w porównaniu do 2019 roku) 

 

Lp. Nazwa miejscowości              Rok 2019                     Rok 2020 

pobyt pobyt 

stały czasowy stały czasowy 

1 Chinków  72 0 73 0 

2 Kików  418 2 416 4 

3 Kolonia Zagajów  74 4 70 2 

4 Ludwinów  70 3 74 4 

5 Magierów  91 0 85 0 

6 Piasek Mały  237 3 232 2 

7 Piestrzec  601 5 598 4 

8 Solec-Zdrój  844 29 838 26 

9 Strażnik  116 4 117 5 

10 Sułkowice  224 9 225 5 

11 Świniary            325 3 323 2 

12 Wełnin  453 11 461 9 

13 Włosnowice  217 4 219 3 

14 Zagaje Kikowskie  78 0 79 1 

15 Zagajów  112 1 110 1 

16 Zagórzany  76 3 74 3 

17 Zborów  695 7 685 7 

18 Zielonki  144 1 144 1 

19 Żuków  172 2 174 4 

      

ogółem 5019 91 4997 83 

łącznie  5110 5080 
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Liczba mieszkańców stałych w całej gminie w latach 2011 – 2020 kształtowała się następująco:  

2011 rok – 5085 

2012 rok – 5070 

2013 rok – 5078 

2014 rok – 5053 

2015 rok – 5056 

2016 rok – 5065 

2017 rok – 5029 

2018 rok – 5014 

2019 rok – 5019 

2020 rok – 4997 

 

W roku 2020 zanotowano spadek liczby mieszkańców. Liczba mieszkańców ogółem,  

tj. przebywających na stałe i czasowo, na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiła 5080 osób  

i zmniejszyła się o 30 osób w porównaniu do poprzedniego roku. 
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Analiza liczby urodzeń i zgonów przedstawia się następująco: 

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

urodzenia 52 57 46 50 49 43 45 61 61 

zgony 34 34 67 68 63 71 64 55 69 

przyrost +18 +23 -21 -18 -14 -28 -19 +6 -8 

 

Przyrost naturalny w Gminie Solec-Zdrój: 

 

W latach 2012-2013 zanotowano dodatni przyrost naturalny, jednak od 2014 roku 
następował naturalny ubytek. W 2017 roku zgony przewyższyły urodzenia aż o 28 zdarzeń. 
Liczba urodzeń w latach 2014-2019 kształtowała się w granicach 43 – 61 dzieci rocznie, liczba 
zgonów zaś w granicach 55-71 rocznie. Rok 2019 był pierwszym od pięciu lat, w którym 
zanotowano dodatni przyrost naturalny – liczba urodzeń przewyższyła liczbę zgonów o 6, a 
liczba ludności, biorąc pod uwagę zarówno pobyty stałe jak i czasowe, wzrosła o 11 osób. 
Niestety, w roku 2020 liczba zgonów ponownie przewyższyła liczbę urodzeń.  
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Ludność w podziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny: 

 

 

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia w ogólnej liczbie 919 osób, stanowiły 18,09% ogółu 
mieszkańców. Liczba ta zmniejszyła się o 0,51% w porównaniu do roku 2019.  

W wieku produkcyjnym znajdowało się 3053 osoby, tj. 60,10% ogółu mieszkańców, w tym 
1437 kobiet w wieku 18 – 60 lat, tj. 28,29 % i 1616 mężczyzn w wieku 18 – 65 lat, tj. 31,81 %. 

Wiek poprodukcyjny stanowiło 1108 osób tj. 21,81% ogółu mieszkańców, w tym kobiety 
powyżej 60 roku życia 750 – 14,76% i mężczyźni powyżej 65 roku życia 358 - 7,05%.  

 

Podział mieszkańców ze względu na płeć: 

 

 



12 

 

RAPORT O STANIE GMINY  SOLEC-ZDRÓJ 2020 

 

W podziale na płeć w gminie Solec-Zdrój w roku 2020 przeważały kobiety. Stanowiły one 
51,87% ogółu mieszkańców tj. 2635 osób, mężczyźni zaś 48,13% tj.  2445 osób.  

Z analizy powyższych danych demograficznych wynika, że w 2020 roku w Gminie Solec-Zdrój 
zanotowano mniejszą liczbę narodzin niż zgonów. Daje nam to ujemny przyrost naturalny.  
W stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się również liczba ludności. 

1.4 Podmioty gospodarcze 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według 
stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które 
mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Solec-Zdrój obejmowała 398 pozycji, 
z czego status „aktywny” posiadały 172 podmioty, status „wykreślony” posiadało 199 
podmiotów, status „zawieszony” posiadały 21 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, 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. 

 

Wykres nr 1.  Zmiany ilościowe wpisów podmiotów gospodarczych do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej w Gminie Solec-Zdrój w latach   2015-2020 
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Tabela 1. Największe przedsiębiorstwa w Gminie Solec-Zdrój według zestawienia 
alfabetycznego 

Firma  Branża 

‘’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 

Firma Handlowo-Usługowa Dwór 
Dziekanów Maria Dziekan 

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

Przedsiębiorstwo Usługowo-
Produkcyjno-Handlowe „DZIEKAN” 
Krzysztof Dziekan 

Produkcja maszyn rolniczych 

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 

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 Wielobranżowe 
„PRIMA” Sp. z o.o. 

Produkcja wody mineralnej, napojów, artykuły 
spożywcze 

T
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 „PROFESJA” Artur Pałys Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli, sprzedaż części 
samochodowych 

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

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 

Solecka Fabryka Maszyn Rolniczych 
‘’STRUMYK” Kamil Gądek 

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 

Usługi Transportu Osobistego ‘’TAXI’’ 
Wiśniewski Henryk 

Działalność taksówek osobowych 

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

Działalność uzdrowiskowa  

PPH VITALPOL Marek Wieczorek Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 

‘’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 

 

2. Informacje finansowe: 
Budżet Gminy uchwalony uchwałą  Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 
2019 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok zamykał się kwotą  
36 808 213,04  złotych po stronie dochodów  budżetowych, z tego: 

a) dochody bieżące 26 695 906,80 złotych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
b) dochody majątkowe 10 112 306,24 złotych,  

 po stronie wydatków budżetowych 39 928 213,04 złotych, z tego: 
a) wydatki bieżące 23 906 195,26 złotych,   
b) wydatki majątkowe 16 022 017,79 złotych. 
Planowanym wynikiem budżetu uchwalono deficyt budżetu w wysokości 3 120 000 złotych. 
Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu uchwalono przychody pochodzące z 
kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3 120 000 złotych 
Planowane przychody budżetu zostały uchwalone w wysokości 4 610 000  złotych 
pochodzące z przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 4 610 000 
złotych. 
Planowane rozchody  zostały uchwalone  w wysokości 1 490 000 złotych, z przeznaczeniem 
na  spłatę przypadających do spłaty pożyczek na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i 
kredytów 1 490 000 złotych – zaciągniętych  na współfinansowanie zadań inwestycyjnych 
realizowanych w ramach środków unijnych. 
               Po dokonanych zmianach w ciągu roku: 
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               Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 38 560 208,25 
złotych, z tego: 
a) dochody bieżące 27 307 997,87 złotych,  
b) dochody majątkowe 11 252 210,38 złotych  
             Plan wydatków budżetowych wynosił na dzień 31 grudnia 2020 roku 41 819 336,11 
złotych 
a) wydatki bieżące  25 838 788,01 złotych,   
b) wydatki majątkowe 15 980 548,10 złotych  
             Planowanym wynikiem budżetu jest deficyt budżetu w wysokości 3 259 127,86 

a) wolnych środków  w kwocie 139 127,86 złotych 
b) kredytów i pożyczek w kwocie 3 120 000 złotych.  

      Planowane przychody budżetu zostały uchwalone w wysokości 4 749 127,86 złotych 
pochodzących  z: 

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 139 127,86 złotych, 
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4 610 000 złotych, 

3.  Planowane rozchody  zostały uchwalone  w wysokości  1 490 000 złotych, z 
przeznaczeniem na  spłatę przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, na spłatę 
otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – zaciągniętych na współfinansowanie 
zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków unijnych. 

           Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 33 135 998,54 złotych, na plan 
38 560 208,25 złotych, co stanowi 85,93 %. 
                          Struktura planowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco: 
I.  Dochody bieżące 27 307 997,87 złotych, wykonano 26 791 280,34 złotych, t.j. 98,11 %  
planu i 80,85 % dochodów ogółem,  
II. Dochody majątkowe plan 11 252 210,38 złotych, wykonano 6 344 718,20 złotych,   t.j.   
56,39 % planu i 19,15 % dochodów ogółem.  
                     

Struktura wykonanych dochodów za 2020 rok  

  
Dochody ogółem 

Plan Wykonanie % 

38 560208,25 33 135 998,54 100,00 

1 Dochody bieżące 27 307 997,87 26 791 280,34 80,85 

2 Dochody majątkowe 11 252 210,38 6 344 718,20 19,15 
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                                  Dochody bieżące 27 307 997,87 26 791 280,34 100,00 

1 Dochody własne 9 002 604,43 8 539 181,45 31,87 

2 Podatki i opłaty 3 073 658,50 2 949 210,36 11,01 

3 Udziały w podatkach 2 660 819,00 2 849 055,35 10,63 

4 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 9 896 474,44 9 843 179,89 36,74 

5 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 408 919,00 8 408 919,00 31,39 
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Dochody majątkowe 

Plan Wykonanie % 

11 252 210,38 6 344 718,20  100,00 

1 ze sprzedaży majątku 16 020,00 44 610,08 0,70 

2 dotacje celowe z budżetu państwa  7 008,32 7 008,32 0,11 

3 
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

13 829,00 13 829,00 0,22 

4 
dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 

592 548,57 256 453,59 4,04 

 5 Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 349 696,00 1 349 696,00 21,27 

6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich 

9 273 108,49 4 673 121,21 73,65 
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Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 33 134 810,85 złotych na plan 
41 819 336,11 złotych, co stanowi 79,23 %, z tego: 
a) wydatki bieżące 22 967 410,36 złotych, na plan 25 838 788,01 złotych, t. j. 88,89 % planu i  
     69,32 % wydatków ogółem, 
b) wydatki majątkowe 10 167 400,49 złotych, na plan 15 980 548,10 złotych t. j. 63,62 %  
     planu i 30,68 % wydatków ogółem 
 

Struktura wydatków 

Poz. Nazwa Plan Wykonanie %   

1. Wydatki ogółem  41 819 336,11 33 134 810,85 79,23 100,00 

1.1. Bieżące 25 838 788,01 22 967 410,36 88,89 69,32 

1.2. Majątkowe 15 980 548,10 10 167 400,49 63,62 44,27 
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1. Wydatki majątkowe Plan Wykonanie % 

15 980 548,10 10 167 400,49 63,62 100,00 

   z tego:         

1.1. wieloletnie 15 604 472,83 9 833 279,54 63,02 96,71 

1.2. roczne 376 075,27 334 120,95 88,84 3,29 
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 Plan Wykonanie % 

I Wydatki ogółem 41 819 336,11 33 134 810,85 79,23 100,00 

1.1. Bieżące 25 838 788,01 22 967 410,36 88,89 69,32 

1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 423 916,60 9 016 596,02 95,68 39,26 

1.1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 659 926,85 6 609 749,41 99,25 28,78 

1.1.3 dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące 1 386 845,00 1 360 759,66 98,12 5,92 

1.1.4 wydatki na obsługę długu 495 000,00 300 443,12 60,70 1,31 
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   Plan Wykonanie % 

1.2. Majątkowe 15 980 548,10 10 167 400,49 63,62 30,68 

 z tego:        

1.2.1 wydatki na programy wieloletnie 15 604 472,83 9 833 279,54 63,02 100,00 

 z tego:        

1.2.1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 8 172 785,42 4 871 104,21 59,60 49,54 

1.2.2. wydatki na współfinansowanie zadań z udziałem środków unijnych 5 805 345,41 4 696 225,50 80,89 47,76 

1.2.3. wydatki na współfinansowanie zadań z udziałem środków unijnych, RFIL 1 349 696,00 169 195,78 12,54 1,72 

1.2.4. Wydatki finansowane z budżetu Gminy  276 646,00 96 754,05 34,97 0,98 
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Na dzień 31 grudnia budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1 187,69 złotych, 
planowanym wynikiem natomiast był deficyt w wysokości 3 259 127,86 złotych.  
Przychody budżetu 5 942 940,22 złotych, z  tytułu: 
1. wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 u ofp, zaś wolne środki za 2019 

rok stanowią kwotę 1 193 812,36 złotych  
2. niewykorzystane środki z tytułu realizacji projektów oraz środki z tytułu opłat za sprzedaż 

napojów alkoholowych 139 127,86 złotych.  
3. kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 4 610 000 złotych. 
                
            Rozchody budżetu 1 548 000 złotych na spłatę kredytów i pożyczek z WFOŚ i GW oraz 
z NBS Solec-Zdrój długoterminowych - zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych. 
 
               Ogółem zobowiązania  budżetu z tytułu wynoszą 16 603 559,98 złotych, na 
uzupełnienie wkładu własnego na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych, 
z tego kredyty i pożyczki długoterminowe – 16 603 559,98 złotych, wobec: 
1. WFOŚ I GW w Kielcach 7 657 691,77 złotych, 
2. NBS Solec – Zdrój  8 945 868,21 złotych 
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Przychody i rozchody budżetu Gminy 

Przychody i rozchody budżetu wykonanie w  2020r. 

L.p. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

Plan Wykonanie 
1 2 3 4   

Przychody ogółem 4 749 127,86 5 942 940,22 

1. Nadwyżka z lat ubiegłych 957 0,00 0,00 

2. 

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 
odrębnych ustawach 

905 27 284,94 27 284,94 

3. 
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. 
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 
tych środków 

906 111 842,92 111 842,92 

4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 0,00 1 193 812,36 

5. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 4 610 000,00 4 610 000,00 

3.1. Kwota wyłączeń z art. 243 uofp   0,00   
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Rozchody ogółem 1 490 000,00 1 490 000,00 

2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 490 000,00 1 490 000,00 

2.1 Kwota wyłączeń z art. 243 uofp 992 0,00 0,00 

 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

962 0,00 0,00 

 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

 0,00 0,00 
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Wysokość długu według sprawozdań na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 16 603 559,98 złotych 
 

 Stopień długu w procentach 

 Rok Dochody budżetu ogółem Kwota długu % 

1. 2020 36 135 998,54 16 603 559,98 45,95 

2. 2021 36 204 947,70 19 603 559,98 45,86 

3. 2022 31 967 537,03 18 063 448,69 61,32 

4. 2023 35 956 522,00 16 163 530,43 50,24 

5. 2024 34 187 500,00 14 263 627,11 47,28 

6. 2025 34 642 000,00 12 364 237,01 41,17 

7. 2026 28 165 000,00 10 464 709,63 43,90 

8. 2027 28 365 000,00 8 565 182,25 36,89 

9. 2028 28 365 000,00 6 665 654,87 30,20 

10. 2029 28 385 000,00 4 883 652,91 23,48 

11. 2030 28 385 000,00 3 312 007,30 17,21 

12. 2031 28 396 607,00 1 739 604,42 11,66 

13. 2032 28 396 608,00 0,00 0,00 
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Wykonanie limitów wieloletnich wydatków z tytułu limitów za 2020 rok 
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                                                        Wykonanie limitów wieloletnich wydatków na przedsięwzięcia za  2020 rok 

L.p. Nazwa 
zadania 

inwestycyjne
go  

Osiągnięte efekty 
rzeczowe  

Rozdzi
ał 

klasyfi
kacji 

budże
towej 

Łączne nakłady finansowe Źródła finansowania wydatków 

Jednostka 
org. 

realizująca 
zadanie lub 
koordynując
a program 

Od początku 
realizacji             

Plan               
…………………Wyk

onanie 

Roczne                                 
Plan               

……………     
Wykonanie 

dochody 
własne 

 kredyty i 
pożyczki 

  Środki 
pochodzące z 
innych źródeł 
RFIL 

dotacje i środki 
pochodzące z 
innych źródeł 

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

w 
tym:kredy

ty i 
pożyczki 

zaciągnięt
e na 

realizację 
zadania 

pod 
refundacj

ę 
wydatkó

w 

2. 

Wsparcie 
kształcenia 
podstawowe
go w zakresie 
kompetencji 
kluczowych  - 
Pasje zaklęte 
w nauce  

Prowadzenie zajęć 
dodatkowych z 
przyrody, matematyki, 
języka angielskiego, 
doradztwa 
zawodowego, pomocy 
psychologicznej i 
pedagogicznej, zakup 
pomocy naukowych, 
dydaktycznych.  W 
projekcie brało udział 
89 uczniów SP w 
Zborowie i 158 SP w 
Solcu-Zdroju.Zakup 40 
laptopów do nauki 
zdalnej dla szkół.  

80195 

530 900,63 175 914,22 0,00       7 152,87 168 761,35 

Urząd Gminy 

530 900,63 175 914,22         7 152,87 168 761,35 

3. 
Rodzina - 
wspólna 
troska 

wsparciem objęto 12 
osób 
niesamodzielnych/nie
pełnosprawnych 
(pomoc opiekuna dla 
osób starszych, opieka 
pielęgniarska, usługi 

85295 

335 424,51 43 118,85 6 845,64       2 338,74 33 934,47 

GOPS Solec-
Zdrój 

335 424,51 43 118,85 6 845,64       2 338,74 33 934,47 
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rehabilitacyjne w 
miejscu zamieszkania) 

Ogółem bieżące 
866 325,14 219 033,07 6 845,64 0,00 0,00 0,00 9 491,61 202 695,82 

X 
866 325,14 219 033,07 6 845,64 0,00 0,00 0,00 9 491,61 202 695,82 

1. 

Rozbudowa i 
modernizacja 
systemu 
zaopatrzenia w 
wodę gminy 
Solec-Zdrój - 
zapewnienie 
zapotrzebowani
a na wodę dla 
terenu Gminy  

  40002 

283 933,24 5 786,00 5 786,00           

Urząd Gminy 

0,00 0,00             

2. 

Rewitalizacja 
przestrzeni 
publicznej 
miejscowości 
Solec-Zdrój  

Częściowy odbiór 
budowy deptaka na 
ul. 1 Maja, Kościuszki 
i Cichej wraz z 
budową małej 
infrastruktury,w tym 
fontanny, toalet oraz 
przbudowa sieci 
infrastruktury 
technicznej (9,85% 
zakresu robót), 
zagospodarowanie 
terenu przy szkole w 
Solcu-Zdroju, 
publicznego parku 
zdrojowego i terenu 
wokół zalewu 
(5,79%) 

60016 

12 929 836,16 4 294 700,00 645 304,00     1 349 696,00 143 700,00 2 156 000,00 

Urząd Gminy 

1 744 009,12 974 636,77 502 078,81     169 195,78 19 143,99 284 218,19 
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3. 

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

opłacono 
pozwolenie wodno-
prawne 

60016 

14 243,15 5 000,00 5 000,00           

Urząd Gminy 

11 737,63 4 497,63 4 497,63         0,00 

4. 

Przebudowa 
drogi gminnej nr 
384029 T 
Zborów - Solec-
Zdrój od km 
0+000 do km 
2+151 na dł. 
2151 mbw 
ramach 
Funduszu Dróg 
Samorządowych  

  60016 

3 019 569,00 0,00             

Urząd Gminy 

0,00 0,00             

5. 

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

dostawa 
wodomierzy do 
zdalnego odczytu z 
wdrożeniem i 
konfiguracją, 
częściowy odbiór w 
zakresie konfiguracji 
i wdrożenia Portalu 
Interesanta oraz 
modernizacji 
systemów 
dziedzinowych wraz 
z konfiguracją, 
wdrożeniem i 
przekazniem licencji 

72095 

1 248 645,70 704 445,19 282 159,98         422 285,21 

Urząd Gminy 

874 378,72 330 178,21 58 702,76         271 475,45 
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6. 

Dobudowa 
dźwigu 
osobowego do 
budynku 
administracyjne
go Urzędu 
Gminy celem 
poprawy 
dostępności dla 
osób 
niepełnosprawn
ych  

opracowano 
dokumentację  
projektową na 
dobudowę dźwigu 
osobowego do 
istniejącego 
budynku Urzędu 
Gminy  

75023 

330 000,00 14 500,00 14 500,00           

Urząd Gminy 

15 395,73 13 602,48 13 602,48           

7. 
Rozbudowa 
remizy OSP w  
Świniarach 

Dobudowa części  
budynku, ścianki 
działowe, wykonanie 
przyłącza wody i 
kanalizacji, 
zamontowanie drzwi 
i okien 

75412 

139 108,99 83 360,00 83 360,00           

Urząd Gminy 

138 850,56 83 101,57 83 101,57           

8. 

Poprawa 
infrastruktury 
edukacyjno - 
sportowej w 
gminie Solec-
Zdrój 

Wykonanie sieci 
komputerowej w SP 
Zborów, wykonanie 
siłowni , 
modernizacja 
korytarz i sal 
lekcyjnych  

80195 

800 576,56 637 226,28 212 310,47       53 114,47 371 801,34 

Urząd Gminy 

534 570,36 532 110,36 150 926,18       47 648,02 333 536,16 

9. 

Rozbudowa 
sieci sanitarnej 
gminy Solec-
Zdrój 

Przeprojektowanie 
przebiegu trasy 
kanalizacji 
sanitarnej, by były 
zapewnione 
normatywne 
odległości od innych 
sieci.  Złożono 
wniosek  o uzyskanie 
dofinansowania ze 
środków Funduszu 
Przeciwdziałania 
COVID - 19 dla jst.  

90001 

660 887,80 173 000,00 173 000,00           

Urząd Gminy 

114 511,80 50,00 50,00           

10 
Poprawa 
efektywności 
energetycznej 

Podpisano pre-
umowę  o 
dofinansowanie z 

90005 7 614 129,90 1 162 055,90 120 000,00 0,00 0,00   109 676,94 932 378,96 Urząd Gminy 
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budynków 
użyteczności 
publicznej  

Marszałkiem Woj.. 
Święt. Podpisano 
umowę na 
opracowanie 
dokumentacji. 

184 699,00 1 845,00 1 845,00 0,00 0,00       

11 

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

zagospodarowanie 
fragmentu 
zabytkowego parku 
w Zborowie, 
wykonanie przyłącza 
gazowego, 
aktualizacja map do 
celów projektowych, 
roboty budowlane 
na sali widowiskowej 
w Solcu-zdroju 

92195 

12 809 653,58 8 524 399,46 828 058,21 3 120 000,00     286 021,34 4 290 319,91 

Urząd Gminy 

12 178 511,64 7 893 257,52 525 924,82 3 120 000,00     265 458,29 3 981 874,41 

Ogółem majątkowe 39 850 584,08 15 604 472,83 2 369 478,66 3 120 000,00 0,00  1 349 696,00 592 512,75 8 172 785,42 

X 
15 796 664,56 9 833 279,54 1 340 729,25 3 120 000,00 0,00 169 195,78 332 250,30 4 871 104,21 

Ogółem limity 
40 716 909,22 15 823 505,90 2 376 324,30 3 120 000,00 0,00 1 349 696,00 602 004,36 8 375 481,24 

16 662 989,70 10 052 312,61 1 347 574,89 3 120 000,00 0,00 169 195,78 341 741,91 5 073 800,03 
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Zadania inwestycyjne roczne wykonanie w 2020 r. 

           w złotych 

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego 

Osiągnięte 
efekty 

rzeczowe  

Planowane wydatki 

Jednostka org. 
realizująca 
zadanie lub 

koordynująca 
program 

rok budżetowy 
2020    

(7+8+9+10)              
plan                      

……………… 
wykonanie 

w tym źródła finansowania 

dochody 
własne jst 

kredyty 
i pożyczki 

w tym: 

dotacje i 
środki 

pochodzące 
z innych  źr.* 

środki 
wymienione 

w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 u.f.p. 

kredyty i 
pożyczki 

zaciągnięte 
na realizację 
zadania pod 
refundację 
wydatków 

1 2 3 4 4a 5 6 7 7a 8 9 11 

1. 400 40002 Wykup sieci wodociągowej   
18 000,00 18 000,00         

Urząd Gminy 
0,00 0,00         

2. 

600 

60014 

Partycypacja w budowie dróg powiatowych 
realizowanych w ramach programu FDS na 
zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 0099T 
Zborów - Włosnowice - Świniary - Trzebica od 
km 4 + 702 do km 4 + 970 dł. 268mb" 

  

58 656,00 58 656,00         

Urząd Gminy 
58 656,00 58 656,00         

3. 

Partycypacja w budowie dróg powiatowych 
realizowanych w ramach programu FDS na 
zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 0099T 
Zborów - Włosnowice - Świniary - Trzebica od 
km 4 + 518 do km 4 + 702dł. 184mb" 

  29 523,71 29 523,71         

Urząd Gminy 

  29 273,00 29 273,00         

4. 60017 
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych dz. Nr.ew. 452 w m. Solec-Zdrój na dł. 
280 mb - wykonanie nawierzchni tłuczniowej 

opracowanie 
dokumentacji 
projektowej 

49 500,00 35 671,00     13 829,00   
Urząd Gminy 

45 819,99 31 990,99     13 829,00   

5. 700 70005 Zakup działek w m. Solec-Zdrój 

Zakup działki  
nr 392/5  i 
odszkodowani
e za działkę 
560/4 w 
Solcu-Zdroju 

100 000,00 100 000,00         

Urząd Gminy 
98 020,24 98 020,24         

6. 750 75075 

Aktywnie i mobilnie w Solcu-Zdroju - promocja 
walorów turystycznych gminy poprzez 
organizację wydarzenia popularyzującego 
tworzoną aplikację promocyjną 

Wykonanie 
aplikacji na 
urządzenie 
mobilne  

38 499,00 5 699,00       32 800,00 

Urząd Gminy 
38 499,00 5 699,00       32 800,00 
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7. 
  

900 90015 
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Zborów 

  
55 000,00 55 000,00         

Urząd Gminy 
38 160,29 38 160,29         

8. 

926 92695 

Wykonanie i ogrodzenie altany w m. Zielonki   
14 100,00 14 100,00         

Urząd Gminy 
12 895,87 12 895,87         

9. 
Wykonanie i wyposażenie altany w m. Kolonii 
Zagajów 

  
12 796,56 12 796,56         

Urząd Gminy 
12 796,56 12 796,56         

Razem 
376 075,27 329 446,27 0,00 0,00 13 829,00 32 800,00 x 

334 120,95 287 491,95 0,00 0,00 13 829,00 32 800,00   

 
W związku z pandemią COVID – 19 Gmina utraciła 862 096 złotych, z tytułu: 
1. Podatków i opłat 555 891 złotych  
2. Nie pracowały obiekty sanatoryjne, a co za tym idzie usługi z gospodarki wodno – ściekowej zmniejszyły się o kwotę 303 699 złotych 

(sprzedaż).   
3. Umorzenie czynszu 2 506 złotych. 
 



 

 

3.  Informacje o stanie mienia komunalnego 

Stan mienia komunalnego Urzędu Gminy na dzień 31.12.2020: 

Lp. Stan na dzień 31.12.2019 Powierzchnia 
gruntów  w ha 

Wartość  w tys. zł. 

1 grunty 202,51  w tym: 4867 

2 użytki rolne 28,87 450 

3 grunty zabudowane i zurbanizowane 71,64 3795 

4 tereny różne 81,5 556 

5 nieużytki 8,32 54 

6 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.2020 poz. 65 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 2020 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 2020 roku nabyła 3 nieruchomości o łącznej powierzchni  3,8946 ha na realizację 
zadań własnych tj. następujące nieruchomości : 

     dz. nr ew. 392/5 o pow. 0,1212 ha w m. Solec-Zdrój z przeznaczeniem na inwestycję celu 
publicznego  
dz. nr 560/4 o pow. 0,0434 ha w m. Solec Zdrój z przeznaczeniem na poszerzenie drogi 
publicznej 
dz. nr 329 o pow. 3,73 ha w m. Solec-Zdrój z przeznaczeniem na realizację zadań własnych 
Gminy 
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 
poz.191 z późn.zm.), 

   - nabywanie na podstawie decyzji administracyjnych – wydanych  w sprawie nabywania                     
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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. 
 
Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w Ustawie o gospodarce 
nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty będące własnością gminy mogą być 
przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały 
zarząd, dzierżawę lub najem. 
Nieruchomości, które nie służą realizacji celów publicznych przeznaczane  są do obrotu, w 
szczególności poprzez zbycie - sprzedaż w trybie przetargu, w drodze bezprzetargowej  w 
przypadku spełnienia warunków przez wnioskodawców  przewidzianych prawem, negocjacji, 
oddanie w dzierżawę, najem, użyczenie. 

 
     Nieruchomości zbyte w 2020 roku:  

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

1. Żuków 209/2 0,2348 Sprzedaż przetargowa 

 
 
     Nieruchomości gruntowe wydzierżawione: 

Lp. Miejscowość Działka Forma 

1 Zborów  363/16 
grunt o pow. 50 m² 

Umowa dzierżawy z dnia 27.08.2019 

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

Umowa dzierżawy z dnia 27.08.2019 

3 Włosnowice 180 Umowa dzierżawy z dnia 09.04.2020 

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

 
     W 2020 roku dochód z tytułu umów dzierżawy gruntów wyniósł 7404,22 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. Za oddanie nieruchomości gruntowej w 
użytkowanie wieczyste pobierane są  opłaty roczne. Opłaty roczne wnoszone są przez cały 
okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. 
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny 
nieruchomości gruntowej.  
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 Postępowania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
nieruchomości prowadzone są na wniosek osób fizycznych.  

 
     Zestawienie powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste : 

Lp. Stan na dzień Powierzchnia gruntów  w ha 

1. 01.01.2020 4,234 ha 

2. 31.12.2020 4,234 ha 

 
  
     Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste : 

Lp. Obręb ewidencyjny Nr działki Pow. Stan prawny 

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

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

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

4 Wełnin 514/1 0,7998 AN 10567/2004 

5 Kików 917 0,0244 AN 9283 z dnia 12.12.2011 

6 Sułkowice 280/4 0,08 AN 2970/2002 

7 Zborów 363/2 0,16 AN 870/97 

8 Zagórzany 163/1 2,51 AN 7877/2001 

9 Zborów 103/7 0,0989 AN 7369/2005 

10 Zborów 103/4 0,0405 AN 853/2006 

   
Łączny dochód w 2020 roku z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł     
9 600,50 zł. 
 

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. 
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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 mieszkańców i sprzyjający rozwój 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, powołanie Lokalnej Rady Gospodarczej Gminy Solec-Zdrój, 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. 

Cel 3 

Ochrona lokalnego środowiska przyrodniczego i kulturowego, racjonalne wykorzystanie jego 
zasobów oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 
Cel ten obejmuje m.in. takie cele szczegółowe jak promocja odnawialnych źródeł energii, 
działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej, prawidłową gospodarkę wodną 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. 
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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 2020 r. obejmowały szereg zadań 
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz finansowanych ze środków własnych tj.: 
Ścieżka rowerowa 

Gmina Solec-Zdrój uzyskała pozwolenie wodnoprawne w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. 
„Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej 
ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowisko we Busko-Zdrój i Solec-Zdrój”, jednakże wskutek 
braku dokumentacji projektowej umowa na dofinasowanie projektu z RPOWŚ uległa 
rozwiązaniu. W związku z opóźnieniami w wykonaniu dokumentacji projektowej zadania 
odstąpiono od umowy z Projektantem. 

Wodociąg 

Uzyskano pozwolenie na budowę  sieci wodociągowej na odcinku Włosnowice - Solec-Zdrój.  

Kanalizacja  

Uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniem do istniejącej 
przepompowni sieciowej w miejscowości  Żuków - przysiółek Sieradzka.  
Nadzorowano prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice i Piasek 
Mały o długości projektowej ok 19,5 km w systemie grawitacyjno-tłocznym. Umowna wartość 
dokumentacji projektowej wynosi 249 690,00 zł brutto.  

GCK, Sala Widowiskowa, Park Zborów 

Nowo rozbudowany budynek GCK przekazano umową użyczenia Dyrektorowi Gminnego 
Centrum Kultury do nieodpłatnego używania na czas nieokreślony. 
W ciągu roku dokonano sześć odbiorów częściowych robót budowlanych oraz usług nadzoru 
inwestorskiego zadania pn. „Przebudowa budynku sali sportowej na salę widowiskową  
w Solcu-Zdroju” na łączną kwotę 7 190 233,43 zł, stopień zaawansowania robót, odbieranych 
ostatnim odbiorem częściowym wyniósł 93,28%. 
Zrealizowano roboty budowlane na zadaniu pn. ,,Zagospodarowanie fragmentu zabytkowego 
parku w Zborowie”. Wartość  przedmiotu umowy wyniosła 630 000,00 zł brutto w tym: 
353 532,90 zł brutto za wykonanie robót budowlanych i 276 467,10 brutto za wykonanie robót 
związanych z zielenią. 
W 2020 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. ,,Budowa 
oświetlenia zabytkowego parku w Zborowie”, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oraz 
wykonano roboty budowlane. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 38 074,84 zł. 

Rewitalizacja  

Zaprojektowano i uzyskano pozwolenie na budowę osobowej windy zewnętrznej do 
istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju. Wartość dokumentacji projektowej 
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wyniosła 11 400,00zł netto. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. 
„Dobudowa windy do ośrodka zdrowia w Solcu-Zdroju”. 
Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa deptaka na ul. 
1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów 
małej architektury w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury 
technicznej”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Budowlane Robert Jamroży Góra 
15a 28-142 Tuczępy, z którą w dniu 25.06.2020 r. podpisano umowę o wartości              
8 424 980,37 zł, w listopadzie dokonano pierwszego odbioru częściowego robót budowlanych 
na kwotę 857 564,18 zł.  
Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zagospodarowanie 
terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w 
Solcu-Zdroju”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Db Budownictwo Spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością z siedzibą ul. Armii Krajowej 8 28-236 Rytwiany, z którą w dniu 30.07.2020 
podpisano umowę o wartości 2 980 800,00 zł, w listopadzie dokonano pierwszego odbioru 
częściowego robót budowlanych na kwotę 44 581,66 zł.  
Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Pełnienie 
nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja 
miejscowości Solec-Zdrój”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MDinwest – Dorota 
Łakomiec, ul. 1 Maja 191 25-655 Kielce, z którą w dniu 15.09.2020 podpisano umowę o 
wartości 132 840,00 zł. W listopadzie dokonano pierwszego odbioru częściowego pełnionych 
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 9 705,93 zł. 
Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie projektu 
pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”. 
Zawarto porozumienie z PSG w Kielcach, dotyczące wymiany sieci gazowej w trakcie realizacji 
zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”. Gmina 
Solec-Zdrój realizując postanowienia wyżej przytoczonego porozumienia zawarła umowę na 
opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,,Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w 
m. Solec-Zdrój”, której Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe 
„PROJEKTINSTAL” Marcin Kantur. Umowna wartość opracowania dokumentacji projektowej 
wynosi 85 000,00 brutto. W 2020 roku odebrano dokumentację projektową stanowiącą etap 
I części I przebudowy sieci gazowej w Solcu-Zdroju o wartości 43 227,00 zł. 

Trwają roboty budowlane i pełniony jest nadzór nad „Kompleksową i wieloaspektową 
rewitalizacją m. Solec-Zdrój”, stan zaawansowania robót budowlanych odebranych ostatnim 
protokołem odbioru częściowego w 2020 roku dla zadania pn. „Budowa deptaka na ul. 1 Maja 
oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej 
architektury w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury 
technicznej” wynosił 9,85%, dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-
Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju” stanowił 5,79%. 
Realizowane są prace projektowe przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Solec-
Zdrój. 

E-usługi 

W marcu 2020roku dokonano odbioru częściowego zadania na kwotę 126 693,00 zł netto w 
zakresie wymiany wodomierzy - 566 szt. 
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Wykonano zasilanie elektryczne i awaryjne do szaf serwerowych wraz z podłączeniem 
agregatu prądotwórczego o wartości 3 062,70 zł  
W ramach działań promocyjnych projektu przygotowano i wyemitowano na antenie Radia 
Kielce audycję reklamową o wartości 4 150,03 zł oraz zakupiono tablicę informacyjną  
w kwocie 142,68 zł. 
W grudniu dokonano odbioru częściowego w zakresie konfiguracji i wdrożenia Portalu 
Interesanta oraz modernizacji systemów dziedzinowych wraz z konfiguracją, wdrożeniem  
i przekazaniem aktualnej licencji. Wartość odebranych elementów zamówienia wyniosła 194 
340,00 zł. Nadzór i koordynacja projektu sprawowana przez Inspektora kontraktu stanowiła 
wartości 1 789,80 zł. 
Na bieżąco koordynowano realizację projektu, którego celem jest podniesienie jakości obsługi 
mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę 
efektywności i dostępności e-usług.   

Oświetlenie ulic w Zborowie  

W 2020 roku zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Zborów ul. Sosnowa 
oraz Solecka. Roboty budowlane obejmowały budowę napowietrznych linii oświetlenia 
ulicznego wzdłuż dróg powiatowych nr 0094T (dz. nr ewid. 117 obręb 0017 Zborów) i 0103T 
(dz. nr ewid. 134 obręb 0017 Zborów). Montaż 10 słupów i opraw oświetleniowych typu LED 
oraz wykonanie zasilania z przewodów napowietrznych izolowanych. Łączny koszt inwestycji 
poniesiony z środków własnych gminy wyniósł 38 160,29 zł w tym roboty budowlane i nadzór 
inwestorski. 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

W czerwcu złożono do Urzędu Marszałkowskiego uaktualniony wniosek o dofinansowanie 
projektu, w lipcu podpisano pre-umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, na 
dofinansowanie projektu.  
W sierpniu wykonano aktualizację audytów energetycznych dla budynków szkół w Zborowie i 
Solcu-Zdroju o łącznej wartości 1 845,00 zł. Zaktualizowane audyty złożono wraz  
z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego. Wnioskowano o zmianę zakresu inwestycji 
polegającą na rezygnacji z wymienników gruntowych przy budynku szkoły w Solcu-Zdroju  
i Zborowie, zamiennie stosując centrale wentylacyjne o większej sprawności rekuperacji, na 
co Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę.   
W związku z powyższym podpisano umowę z Wykonawcą Józef Münnich prowadzącym 
działalność pod firmą Pracownia Projektowo Wykonawcza Józef Münnich, na opracowanie 
zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej”.  
W grudniu uzyskano zmianę do pozwolenia na budowę polegającą na rezygnacji z budowy 
gruntowego wymiennika ciepła, tym samym zmianę zagospodarowania terenu przy szkole  
w Zborowie oraz Solcu-Zdroju. Przygotowano dokumentację do złożenia wniosku na drugim 
etapie konkursu oraz na potrzeby postępowania przetargowego.  

Rozbudowa sieci gazowej 

PSG w Kielcach pozytywnie oceniła rentowność inwestycji polegającą na budowie sieci 
gazowej w miejscowości Zielonki i zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej.  
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Rozbiórka dworu w Kikowie  

W minionym roku zrealizowano rozbiórkę budynku dworu w Kikowie. Wartość 
przedsięwzięcia wyniosła 17 220,00 zł brutto.  

OSI „Świętokrzyskie Uzdrowiska” 

24 sierpnia 2020 r. został podpisany list intencyjny w sprawie zawarcia partnerstwa-
porozumienia krajowego pomiędzy samorządami planowanego Obszaru Strategicznej 
Interwencji - Obszar Uzdrowiskowy, tworzony w ramach Strategii Województwa 
Świętokrzyskiego w celu utworzenia wspólnej realizacji projektów strategicznych dla rozwoju 
regionu uzdrowiskowego „Świętokrzyskie Uzdrowiska” pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, Gminą 
Solec-Zdrój, Gminą Kazimierza Wielka oraz Powiatem Buskim i Powiatem  Kazimierskim.  

Winda osobowa do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju 

Zaprojektowano i uzyskano pozwolenie na budowę osobowej windy zewnętrznej do 
istniejącego budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju. Wartość dokumentacji projektowej 
wyniosła 11 400,00zł netto.  
 

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). 
 
W roku 2020 na terenie Gminy Solec – Zdrój objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego było 16 sołectw. W związku z powyższym realizacja zamierzeń inwestycyjnych 
na sołectwach: Chinków, Kików, Kolonia Zagajów, Magierów, Piasek Mały, Piestrzec, Solec – 
Zdrój, Strażnik, Sułkowice, Wełnin, Włosnowice, Zagaje Kikowskie, Zagajów, Zagórzany, 
Zborów i Żuków odbywały się na podstawie obowiązujących planów tj.: 
dla Gminy Solec – Zdrój  
1) Uchwała 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 zmieniona: 
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  
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 
c) uchwałą NR X/50/2019 Rady Gminy w Solcu – Zdroju z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój 
z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój. 
dla sołectwa Solec – Zdrój  
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2) Uchwała NR XVI/76/08 Rady Gminy Solec – Zdrój z dnia 27 marca 2008 roku 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  
b) uchwałą Nr XXXVIII/183/2010 Rady Gmin w Solcu – Zdroju z dnia 04 maja 2010r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Solec-Zdrój.  
Na terenie pozostałych trzech sołectwach: Świniary, Zielonki i Ludwinów z uwagi na brak 
planów realizacja zamierzeń inwestycyjnych odbywała się na podstawie jednostkowych 
decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu (WZiZT) lub decyzjach Lokalizacji 
Inwestycji Celu Publicznego (LICP). I tak w roku 2020 zostało przeprowadzonych 14 
postępowań w tym: 7 postępowań na ustalenie WZiZT, 4 na ustalenie LICP, 2 postępowania 
zostały umorzone oraz 1 pozostawiono bez rozpatrzenia. 
 
Ponadto na terenie całej gminy Solec – Zdrój obowiązuje Zmienione Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjęte uchwałą Nr XXXIV/159/10 Rady Gminy 
Solec-Zdrój z dnia 11.01. 2010 r. 
 
Zatem teren gminy Solec – Zdrój objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego w 88% powierzchni całości terenu gminy. I tam, gdzie MPZP obowiązuje 
realizowana jest polityka planowania przestrzennego w oparciu o w/w plany, natomiast w 
przypadku trzech sołectw jak wyżej wskazano, gdzie plan nie obowiązuje polityka planowania 
przestrzennego realizowana jest poprzez indywidualne decyzje WZiZT lub LICP. 
 
Stale, do organu gminy wpływają wnioski od właścicieli nieruchomości dotyczące zmiany 
przeznaczenia w miejscowym planie poszczególnych nieruchomości. Na koniec 2020 r. ogółem 
takich wniosków wpłynęło 96 w tym dotyczących sołectwa Solec – Zdrój 62. 
 
Obecnie podejmowane są działania zmierzające do zaktualizowania Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego cały teren gminy wraz z 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obejmującym sołectwo Solec – Zdrój. 
 

4.3  Mieszkaniowy zasób gminy 

Rada Gminy Solec –Zdrój w dniu 30 grudnia 2019 roku przyjęła Uchwałę Nr XIV/79/2019 w 
sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec –
Zdrój. Program został uchwalony na lata 2020-2026. Mieszkaniowy zasób Gminy Solec –Zdrój 
tworzą lokale, stanowiące własność Gminy. 

Lp Adres lokalu mieszkalnego Powierzchnia 
w m2 

Ilość 
izb 

Wyposażenie 

1. Kików 65-budynek szkoły 52,26 4 c.o, gaz, woda, 
kanalizacja, łazienka,wc 

2. Budynek mieszkalny (lokal 
socjalny) w Zborowie,  ul. 
Zwierzyniec 1 

38,23 2 c.o., gaz, woda, 
kanalizacja, łazienka, 
wc 
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3. Wełnin 77 – budynek szkoły 58,00 4 c.o., gaz, woda, 
kanalizacja, łazienka, 
wc 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju  

 
Stan  techniczny  zasobu  mieszkaniowego  Gminy  jest  zróżnicowany.  W  przypadku  lokali 
w szkole w Kikowie i w szkole w Wełninie stan ten jest dobry i wymaga jedynie 
systematycznego przeprowadzania prac konserwacyjnych i bieżących napraw.  
Czynsz mieszkalny wyliczany jest w sposób zgodny z obowiązującą ustawą o ochronie  praw  
lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o  zmianie  Kodeksu Cywilnego (t.j.: Dz. 
U.1740 z 2020r.). Ustala się następujące rodzaje czynszów: 
a) za lokale mieszkalne, 
b) za lokale socjalne, 
które opłacają najemcy lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób 
Gminy. 
 
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.  
 
Wydajność poszczególnych ujęć: 
Groczków -32 m3 /h 
Kików –29 m3 /h 
Piestrzec – 22 m3 /h 
Długość sieci wodociągowej wynosi  106,220 km.  
W 2020 roku wyprodukowano  253 596 m3 wody oraz zakupiono 33 824 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 2020 roku cena za dostawę wody ustalona taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków wynosiła 3,38 zł netto/ 1 m3 . 
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5.2  Kanalizacja 

Gmina Solec-Zdrój posiada dwie oczyszczalnie ścieków w miejscowości Wełnin                                      
o przepustowości 850 m 3 na dobę dla ścieków komunalnych, 200 m3 na dobę dla ścieków 
pokąpielowych i Świniary o przepustowości 300 m3 na dobę dla ścieków.  
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 99,28 km. 
W 2020 roku cena za odbiór ścieków ustalona taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków wynosiła 4,02 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 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 2020 roku 
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Koszty i dochody w 2020 roku w ramach gospodarki odpadami 
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Należności według 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 99,178 km, w tym o nawierzchni bitumicznej 
54,395 km, tłuczniowej 14,403 km, gruntowej 27,524 km (w tym 7,473 km wzmocniona 
żwirem),  kostki brukowej 2,856 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 2020 roku obejmowały:  
bieżące utrzymanie dróg 29.993,37 zł  
remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego 140.285,92 zł, odmulanie i konserwacja 
rowów przy drogach gminnych 18.650,82 zł 
modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Solec - Zdrój dz. nr ewid 
452 dł. 270 mb 42.819,99 zł   
remont dróg uszkodzonych podczas nawalnych deszczy na terenie gminy 2.767,50 zł 
opracowano dokumentację projektową na zadanie pn; „Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych dz. nr  452 w miejscowości Solec - Zdrój za kwotę 3.000,00 zł 
wykonano ewidencję dróg gminnych na terenie gminy za kwotę 17.000,00 zł 
Gmina partycypowała w kosztach poniesionych przez Powiat Buski na realizowanie inwestycji 
pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0099 T Zborów-Włosnowice-Świniary-Trzebica od km 
4+518 do km 4+702 dł. 184 m realizowanej na terenie Gminy Solec-Zdrój w wysokości 
29.273,00 zł. 
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Gmina partycypowała w kosztach poniesionych przez Powiat Buski na realizowanie inwestycji 
pn. Remont drogi powiatowej nr 0099 T Zborów-Włosnowice-Świniary-Trzebica od km 4+702 
do km 4+970 dł. 268 m realizowanej na terenie Gminy Solec-Zdrój w wysokości 58.656,00 zł. 
 

5.5  Transport 

Komunikacja na terenie Gminy Solec-Zdrój jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Transport 
realizowany jest przez prywatnych przewoźników. Coraz większym problemem staje się 
zmniejszenie przez przewoźników liczby połączeń zwłaszcza w weekendy i święta. Sytuacja 
związana z Covid-19 w 2020 roku przyczyniła się do ograniczeń w regularnych przewozach 
pasażerskich. Kursy dalekobieżne zostały zawieszone w okresie od marca do sierpnia. Od 
września jedynie część kursów została przywrócona. 
Wójt Gminy Solec-Zdrój podpisał w dniu 23.12.2019 r. umowę w sprawie udzielenia dopłaty 
do przewozów autobusowych po terenie Gminy Solec-Zdrój w ramach Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych. Utworzono 4 linie komunikacyjne, kursujące w dni nauki szkolnej. 
Kwota dofinansowania wynosiła 9612,90 zł. Umowa została zawarta od 01.01.2020 r. do 
31.12.2020 r. W ramach zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę usługi-
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NED. 
Wójt Gminy Solec-Zdrój w dniu 22.12.2020 r. w ramach II naboru Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych podpisał umowę w sprawie udzielenia dopłaty do przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Kwota dopłaty wynosiła 17168,60 zł. 
Uruchomiono 6 linii komunikacyjnych, kursujących w dni powszednie – od poniedziałku do 
piątku. Umowa z operatorem została zawarta od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. Usługę 
wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NED. 
  
W 2020 roku zakupiono wiatę przystankową w ramach funduszu sołeckiego miejscowości 
Piestrzec za kwotę 4.900 zł.  Ogółem na terenie Gminy znajduje się 101 przystanków. 
 

5.6 Oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni 

Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni wykonywane jest głównie przez pracowników 
etatowych 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 
malowanie i naprawa ławek ustawionych na chodnikach 
dokonywanie nasadzeń krzewów i kwiatów. 
 
5.7 Dodatek mieszkaniowy 

W 2020 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączna kwotę 2908,86 zł, których 
beneficjentami było 2 osoby. Podstawą ich przyznania było kryterium dochodowe. Kwota 
najniższego dodatku wynosiła 36,57 zł, zaś kwota najwyższego dodatku 216,55 zł.  
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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. 
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6. Sektor 5:  Transport – zadanie inwestycyjne: System wypożyczenia rowerów miejskich 

– zadanie realizowane w ramach zadania: Rewitalizacja przestrzeni publicznej 

miejscowości Solec-Zdrój. 

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.  

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 (w tym 9 układów w 2017 

roku).  

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. Wniosek poddano ocenie, pozytywnie 

rozpatrzono pierwszy etap. Podpisano pre-umowę i aktualnie trwa ocena drugiego etapu 

wniosku. 

 

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 

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. 
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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. Gmina Solec – Zdrój w 2020 roku 

rozpoczęła realizację zadania pn. „ Budowa deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. 

Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury, w tym 

fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej” w ramach 

projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój”. 
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W 2020 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 rozdziale 6.1.  

W toku jest realizacja zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej – opisane w rozdziale 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 w 2020 r.  

Uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn” Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sułkowice i Piasek Mały.  

Celem średniookresowym realizacji ww. zadań jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego 

wód pod względem jakościowym i ilościowym, celem krótkoterminowym poprawa jakości 

wód na terenie gminy.  

Wskaźniki monitoringu realizacji zadań stanowią % skanalizowania i zwodociągowania gminy 

co opisano w rozdziałach 5.1 i 5.2.  

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. 
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W zakresie zasobów przyrodniczych opracowała dokumentacje na 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.  W 2020 roku prowadzono działania 

proekologiczne mające na celu wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, zwłaszcza 

dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska poprzez zamieszczanie ulotek, broszur 

,informacji na stronie gminy oraz w gazetce soleckiej, dotyczących zanieczyszczenia i 

zadymienia powietrza. 

7. Polityka społeczna  
 
7.1  Działania realizowane w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 
Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju realizującego politykę 
społeczną gminy w szczególności należy: 
wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i 
umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez realizację 
świadczeń pomocy społecznej, 
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 
integrację ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa,                                 
udzielenie pomocy w formie świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych 
,funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń „Dobry Start ” (300+) 
prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych 
 
         Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 
sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości 
i uprawnienia. Podstawowymi przesłankami do uzyskania przez osoby i rodziny wsparcia w 
ramach pomocy społecznej jest znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej i niemożliwość jej 
pokonania mimo uprzedniego wykorzystania własnych środków, możliwości i uprawnień. 
Trudna sytuacja życiowa to w szczególności zaistnienie jednej z okoliczności wymienionych w 
art. 7 ustawy przy uwzględnieniu kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy, który 
mówi, że dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć- 528 zł, w przypadku osoby 
samotnie gospodarującej- 701 zł.  
Pomocy na zasadach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej udziela się w 
szczególności z powodu: 
bezrobocia 
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sieroctwa 
bezdomności 
potrzeb ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 
bezrobocia 
niepełnosprawności 
długotrwałej lub ciężkiej choroby 
bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych 
alkoholizmu lub narkomanii 
trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 
brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- 
wychowawcze 
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy 
lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 
przemoc w rodzinie 
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 
klęski żywiołowej lub ekologicznej 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju oprócz zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej, realizuje również zadania z zakresu ustaw o:    
   
świadczeń rodzinnych 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
finansach publicznych 
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  
 
dodatkowo: 
 
prowadzi Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
uczestniczy w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
realizuje program „Posiłek w szkole i w domu” 
realizuje program „Dobry Start” 
realizuje zadania wynikające ze współpracy z Caritas Polska - Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 
realizuje programy dla osób niepełnosprawnych, starszych.  
Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym należy: 
 
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 
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problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka; 
2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej; 
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 
pozbawionym;  
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego; 
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości 
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych; 
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z 
zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, 
ojcem lub rodzeństwem; 
10) praca socjalna; 
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi; 
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 
14) dożywianie dzieci; 
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 
gminy w tym domu; 
16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego; 
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w 
formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 
wynagrodzenia pracowników; 
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
 
 Do zadań własnych gminy należy: 
 
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 
pożyczek oraz pomocy w naturze; 
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o 
zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 
3a) opracowanie i realizacja projektów socjalnych; 
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4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 
informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa 
zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa 
w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
 
 
Zadania realizowane  przez ośrodki pomocy społecznej dzielą się na: 
 
zadania własne – finansowane ze środków budżetu gminy  
zadania zlecone – finansowane ze środków budżetu wojewody 
 
W  2020 r.  pomocą  Ośrodka Pomocy Społecznej objętych było 1012 osób z 387 rodzin. 
Osoby te korzystały z różnych form wsparcia tj.: 
      -zasiłki stałe 
- zasiłki okresowe 
- 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:      
314  071,59 zł. 
 
z czego: 
 
wypłacono  zasiłki celowe  dla 4 osób na łączną kwotę:                                              1  180,00  zł. 
- w tym  bezzwrotne specjalne zasiłki celowe dla 3 osób  
zasiłki okresowe dla 18 osób na łączną kwotę:                                                             14  162,00 zł. 
zasiłki stałe dla 14 osób na łączną kwotę:                                                                    95  735,42 zł. 
dla 14 osób  pobierających zasiłek stały opłacono 
składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie:                                              8  523,17 zł. 
5 osobom opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej                                           75  803,21 zł. 
5 osobom wydano decyzje potwierdzające prawo do świadczeń  
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,  
których obsługa wyniosła                                                                                                       350,00 zł. 
34 osobom wydano decyzje przyznające pobyt dzienny  
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świniarach i udział 
 w terapii zajęciowej. 
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W ramach „Posiłek w szkole i w domu”  
wydatkowano kwotę:                                                                                                       118 317,79zł.   
w tym: 
-z pomocy w formie dożywiania w szkołach skorzystało 119 uczniów  
na łączną kwotę:                                                                                                                  37 110,30 zł. 
  - koszt wynagrodzenia kucharek proporcjonalny do liczby                     
   dożywianych  uczniów finansowanych przez tut. GOPS                                              5 893,49 zł. 
  - zasiłki celowe na żywność dla 413 osób , w tym również dla uczniów w okresie zamknięcia 
placówek oświatowych w zamian   za posiłek w szkole                                               75  314,00 zł.       
                                                                            

2020 r. Łączna liczba 
dożywianych 
uczniów 

Liczba 
dożywianych 
uczniów  
w Zespole 
Szkół  
w Solcu-
Zdroju 

Liczba 
dożywianych 
uczniów  
W Zespole 
Publicznych 
Placówek 
Oświatowych 
w Zborowie 

Liczba 
uczniów  
z terenu 
Gminy Solec – 
Zdrój objętych 
dożywianiem 
w innych 
szkołach 

Liczba uczniów  
z terenu Gminy 
Solec-Zdrój 
otrzymujących 
całodzienne 
wyżywienie w 
internacie 

I 98 47 51 0 0 

II 103 47 56 0 0 

III 103 47 56 0 0 

IV 0 0 0 0 0 

V 0 0 0 0 0 

VI 0 0 0 0 0 

VII 0 0 0 0 0 

VIII 0 0 0 0 0 

IX 97 43 54 0 0 

X 99 43 56 0 0 

XI 51 16 35 0 0 

XII 8 2 6 0 0 

 
 
Na realizację świadczeń wychowawczych 500+  wydatkowano kwotę:   4  932  550,00 zł. 
w tym: 
Wypłata świadczeń wychowawczych dla 808 dzieci                                                4 893 172,97 zł. 
Wynagrodzenie osobowe wraz z  dodatkowym wynagrodzeniem  rocznym referenta  
                                                                                                                                                31 612,09 zł. 
                                                     
Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                    4 206,46 zł. 
Składki na fundusz pracy                                                                                                           576,44 zł. 
Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         1 883,04 zł.                                                        
Zakup usług pozostałych                                                                                                        1 099,00 zł.                                                                               
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Na  realizację Programu „Dobry Start” wydatkowano  łącznie: 
178 509,29 zł. 
 
w tym: 
 
Wypłata świadczeń szkolnych  „Dobry start”  dla 576 dzieci                                     172 800,00 zł. 
Wynagrodzenie pracowników realizujących program „Dobry start”                             3 800,00 zł. 
Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                        681,34 zł. 
Składki na Fundusz Pracy                                                                                                             75,95 zł.                                                                                                                                                                                                                                             
Zakup programu do realizacji świadczeń „Dobry Start”, druków  
i materiałów biurowych:                                                                                                        1 152,00 zł.  
Na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz obsługę  wydatkowano  łącznie: 
2 195 059,24 zł. 
na kwotę, tą składa się: 
 
Wypłata świadczeń:                                                                                                                      1 969 040,60 zł. 
to jest: 
- zasiłek dla opiekuna                                                                                                                         60 316,70 zł.                
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                                                                   123 640,12zł.                                  
- świadczenia   rodzinne                                                                                                               1 785 083,78 zł. 
 
z tytułu składek społecznych i zdrowotnych opłacanych za   
             osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                                       143 611,12 zł.  
 
Obsługa świadczeń rodzinnych                                                                                                         82 407,52zł.   
                                                                                                                   
-Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym  
wynagrodzeniem rocznym                                                                                                      56 944,42 zł. 

 
-Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            9 918,07 zł. 
 
-Składki na Fundusz Pracy                                                                                         1 312,00 zł.             
                                   
-Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       9 870,00 zł. 
-Zakup usług zdrowotnych                                                                                             
60,00 zł.  
-Zakup usług pozostałych                                                                                     2 023,77 zł. 
-Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                    1 550,26 zł. 
-Szkolenia pracowników                                                                                              729,00 zł. 
 
                                          
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju w zawiązku z wejściem w życie dnia 1 
października 2020 r. ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (wprowadzającej nowe regulacje w 
zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń 
dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich 
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funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej) wydaje  takie zaświadczenia dla 
mieszkańców Gminy Solec- Zdrój. W 2020r. zostało wydane 9 zaświadczeń.   
Od 01.04.2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu –Zdroju  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 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 
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 2020 r. wydatkowano ogółem kwotę 43 118,85zł., z tego wkład własny 
6 845,64 zł. a środki z Ministerstwa Finansów 36 273,21 zł.  
 
W ramach tego zadania wydatkowano ogółem:                                                             43 118,85zł. 
w tym: 
Wynagrodzenie osobowe   ½ etatu prac. Oddelegowanego do projektu                     5 383,87 zł.                                                                             
Składki społeczne z tytułu wynagrodzeń osobowych                                                           602,62 zł.                                                                                                                                                                 
Składki na Fundusz Pracy                                                                                                             82,36 zł. 
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia psychologa                                                          400,00 zł.  
Zakup usług opiekuńczych, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych  
dla podopiecznych projektu                                                                                               36  650,00 zł.                                       
 
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem wyniosło:                  353 559,12 zł. 
w tym:  
Wynagrodzenie dla 5  pracowników GOPS                                                                   261 999,70 zł. 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  26 654,28 zł. 
Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                 36  650,09 zł. 
Składki na Fundusz Pracy                                                                                                      3 479,25 zł. 
Wynagrodzenie bezosobowe (informatyk)                                                                       5 865,00 zł.                
Zakup materiałów i wyposażenia oraz programu  
do obsługi  „Czyste powietrze”                                                                                             1 227,60 zł. 
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Zakup usług pozostałych                                                                                                       7 529,25 zł. 
w tym:                                                                                 
- prowizja bankowa                                                                                                                  180, 00 zł. 
- usługa pełnienia funkcji „Inspektora Ochrony Danych”                                                 4 649,40zł.  
- aktualizacja karty do podpisu elektronicznego                                                                   405,90zł. 
-opieka autorska programu Płace + i FKB                                                                           2 275,50 zł. 
- koszt wysyłki                                                                                                                               18,45 zł.  
 
Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        300,00 zł.                                
wydatki na odpis  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                        8 268,06 zł.                                    
Podróże służbowe                                                                                                                      222,18 zł. 
Podatek  od nieruchomości                                                                                                      307,00zł. 
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                         518, 51 zł. 
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)                                                                      538,20zł.                                                                  
                     
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 2020 r.  założono 14 „Niebieskich Kart”  w 10 
rodzinach. Wszystkich  prowadzonych „Niebieskich Kart” w 2020 r. było 16. Odbyło się 5 posiedzeń 
Zespołu Interdyscyplinarnego, na których analizowano sytuację rodzin, w których została wszczęta 
procedura „Niebieskiej Karty”. Odbyło się 19 spotkań 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. 
 
Ośrodek realizuje również zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, których celem jest dbanie o rodzinę jako naturalne środowisko wychowawcze. W 
ramach tego zadnia realizowany jest „Program Wspierania Rodziny w Gminie Solec-Zdrój na 
lata 2018-2020” w ramach tego zadania w 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze 
środków własnych przeznaczył na ten cel kwotę  40  117,41 zł. 
 
Wydatkowano ogółem :                                                                                                     40  117,41 zł. 
w tym: 
Wynagrodzenie asystenta rodziny                                                                                    33 112,47 zł.  
wraz z dodatkowym rocznym wynagrodzeniem 
Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     4 594,23 zł. 
Składki na Fundusz Pracy                                                                                                          627,77 zł. 
Zakup usług zdrowotnych                                                                                                          60,00 zł.  
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                     1 550,26 zł. 
 
Koszty pobytu 2 dzieci w pieczy zastępczej                                                                          172,68 zł. 
 
Pomoc udzielana była również 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 43, 722 ton. Osoby potrzebujące 
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otrzymały artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej- 
łącznie 19 artykułów.  
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020r. wydał 682 decyzje bez względu na rodzaj i 
formę pomocy a także 52 informacje  o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+ i 397 
informacje o przyznaniu świadczenia „Dobry Start”. Tutejszy Ośrodek w 2020r. wydatkował 
łącznie  kwotę :                                                                                                                8 056 985,50 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 23.986,96 zł. 
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 2020 roku na realizację Programu wydatkowano kwotę 40.392,96 zł. 
Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w 
2020 roku sfinansowane zostały następujące wydatki: 

− 23.486,96 zł – dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Solcu – Zdroju na organizację 
imprez promujących zdrowy i trzeźwy tryb życia, sportowych (konkursy, festyny, imprezy 
edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne) oraz półkolonii i ferii zimowych, 

− 4848,00 zł – prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

− 8.140,00 zł - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, 

− 1.278,00 zł zakup materiałów profilaktycznych i literatury fachowej oraz organizacja 
spektakli profilaktycznych, 

− 2.640,00 zł badania pracowników w kierunku COVID-19. 
Na dzień 1 stycznia 2020 roku 27 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2020 r. również 25 podmiotów. 
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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. 

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 2020 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 2020 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 2020 roku w ramach realizacji programu opłacono czynsz za 
wynajem budynku starej plebanii na działalność Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego 
„Solec – Zdrój” oraz grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu za kwotę 5.000,00 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 2020 roku (zarówno na początek, jak i na koniec roku) w gminie funkcjonowało 13 
organizacji pozarządowych, w tym 4 stowarzyszenia, 1 klub sportowy. 

W ramach współpracy  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. 
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Umowa na udzielenie dotacji została podpisana z Caritas Diecezji Kieleckiej. Całkowity 
koszt zadania wyniósł: 704.505,00 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: 20.000,00 
zł, 

● upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 
Przygotowanie i udostępnienie cyklu wystaw dotyczących Solca – Zdroju i jego 
mieszkańców. Dotacja dla Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „SOLEC – ZDRÓJ” w  
kwocie 1.000,00 zł, 
realizacja zadania pn. „Wymiana oświetlenia żarowego na LED w zabytkowym kościele św. 
Stanisława BM w Świniarach. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława 
BM w Świniarach w wysokości 2.500,00 zł. 

● działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 
Zorganizowanie wycieczki krajoznawczej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin pn. 
„Poznajemy Polskę” II edycja. Dotacja w wysokości 1.500,00 zł została przekazana 
Stowarzyszeniu Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w 
Zborowie. 

● ochrona zabytków: 
Dotacja na remont zabytkowego kościoła w Świniarach w wysokości 5.000,00 zł. 

 

7.5  Programy polityki zdrowotnej 

Jednostki samorządu terytorialnego opracowują, wdrażają, realizują i finansują programy 
polityki zdrowotnej. W 2020 roku Gmina Solec – Zdrój realizowała program polityki 
zdrowotnej, który uzyskał opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. 
Program ten obejmował rehabilitację leczniczą mieszkańców. 

„Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec – Zdrój na lata 2020-2021” jest 
uzupełnieniem świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Program w 2020 roku 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 

✔ ultradźwięki 

✔ masaż klasyczny całościowy kręgosłupa 
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✔ 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  115 osób. Cykl zabiegowy wynosił 10 dni po 5-6 zabiegów dziennie. 

Koszt realizacji Programu w 2020 roku to 50.000,00 zł. 

 
7.6  Ochrona zdrowia 

W 2020 roku w gminie funkcjonowały następujące podmioty ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej: 

− Przychodnia „ESKULAP” w Solcu – Zdroju, ul. 1 Maja 14, 28-131 Solec – Zdrój. 
W 2020 roku Przychodnia „ESKULAP” realizowała: 

− w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: 

• POZ, 

• Specjalistyczną opiekę ambulatoryjną – poradnia ginekologiczno – położnicza, 

• Program profilaktyczny chorób układu krążenia, 

• Program profilaktyczny raka szyjki macicy, 

• Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. 
W gminie Solec – Zdrój zarówno na początku, jak i pod koniec 2020 roku funkcjonowały 2 
apteki. 
 
7.7  Sport i turystyka 
  
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 
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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. 

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, Sułkowice, 
Zielonki. 

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

− Bieg Mikołajowy, 

− Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy, 

− Europejski Tydzień Sportu, 

− Turniej FIFA. 
 
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. Samorządowe Przedszkole w Solcu-Zdroju 

● Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie: 
1. Szkoła Podstawowa w Zborowie 

2. Punkt Przedszkolny w Zborowie 
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8.1  Opieka przedszkolna   
 
Informacja o przedszkolach na terenie Gminy Solec-Zdrój w 2020 roku 

Przedszkola 
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Liczba dzieci uczęszczająca do przedszkola, w tym 74 23 21 22 

dzieci w wieku lat 6 0 23 18 0 

dzieci ze specjalnymi potrzebami 2 0 1 0 

Liczba oddziałów 3 1 1 1 

Liczba etatów nauczycieli w tym: 5 1,11 2,13 1,08 

stażyści  0 0 0 0 

kontraktowi 0 0 0 0 

mianowani 2,10 0 0 0 

dyplomowani 2,90 1,11 2,13 1,08 

w tym liczba nauczycieli współorganizujących 1 0 1 0 

Średnia liczba dzieci na oddział 25 23 21 22 

Średnia liczba dzieci na 1 etat nauczyciela 19 21 19 20 

 
Do Samorządowego Przedszkola w Solcu-Zdroju w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 74 
dzieci w grupach 3-latków, 4-latków i 5-latków. Przedszkole funkcjonuje od godziny 7.00 do 
16.00. Oprócz realizacji podstawy programowej dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach 
tj. plastycznych, technicznych, ruchowych, religii, grach i zabawach oraz zajęciach 
umuzykalniających. Świadczenia udzielane w czasie przekraczającym 5 godzinny wymiar zajęć 
są odpłatne (1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu).  
Dzieci w przedszkolu korzystają z trzech posiłków: śniadanie, obiad z dwóch dań oraz 
podwieczorek. Rodzice uiszczali opłatę za wyżywienie w wysokości 88,00 zł miesięcznie lub 
110,00 zł z podwieczorkiem. 
Opieka nad dziećmi w Punkcie Przedszkolnym w Zborowie sprawowana jest w godź. 800 – 1300. 
Oprócz wychowania przedszkolnego dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego. 
Przedszkolaki mają zapewnioną możliwość wyżywienia – za jednodaniowy ciepły posiłek                      
opłata wynosiła 4,50 zł dziennie.  
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1.2  Szkoły podstawowe 
 

Informacja o szkołach na terenie gminy Solec-Zdrój w 2020 roku 

Szkoły 
Szkoła Podstawowa 

w Solcu-Zdroju 
Szkoła Podstawowa 

w Zborowie 

Liczba uczniów ogółem  217 147 

w tym ze specjalnymi potrzebami 3 1 

Liczba oddziałów 10 8 

Liczba etatów nauczycieli w tym: 22,83 16,51 

stażyści  0 0,50 

kontraktowi 2,12 1,22 

mianowani 2,40 1,00 

dyplomowani 19,42 13,79 

w tym liczba nauczycieli współorganizujących 1 0 

Liczba etatów pracowników obsługi 8,5 5 

Liczba etatów pracowników administracji 3 2,5 

Średnia liczba dzieci na oddział 22 18 

Średnia liczba dzieci na 1 etat nauczyciela 10 9 

Średnia liczba dzieci na 1 etat admin. i obsługi 19 20 

Świetlica 1 1 

Jadalnia 1 1 

Hala sportowa/Sala gimnastyczna 1 1 

Biblioteka 1 1 

Budżet szkoły 2.942.214,56 1.900.851,83 

Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole 13.558,59 12.930,96 

 
 

Wszystkie placówki oświatowe na bieżąco wyposażane są w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne.  

W roku 2020 w ramach projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej            
w Gminie Solec-Zdrój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi VII „Sprawne 
usługi publiczne” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 wyposażono obie szkoły podstawowe funkcjonujące w gminie w sprzęt, 
pomoce dydaktyczne i meble. 
Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju otrzymała: 

● pomoce dydaktyczne, w tym monitor interaktywny z wewnętrznym komputerem oraz 
oprogramowaniem – na łączna kwotę 19.257,30 zł 

● siłownię wewnętrzną (orbitrek, wioślarz, rowery treningowe, bieżnię, atlas do ćwiczeń 
oraz zestaw hantli i steppery) na łączną kwotę 47.994,32 zł 

Szkoła Podstawowa w Zborowie otrzymała: 
● pomoce dydaktyczne w tym projektor i drukarkę 3D na łączną kwotę 28.576,88 zł 
● meble w tym ławki i krzesła dla uczniów, szafy i regały, ławki boiskowe i korytarzowe 

oraz biurka i krzesła dla nauczycieli na łączna kwotę 51.372,18 zł 



68 

 

RAPORT O STANIE GMINY  SOLEC-ZDRÓJ 2020 

 

● sieć komputerową na kwotę 6.025,77 zł  
W roku 2020 w ramach wyżej wymienionego projektu wyremontowano Szkołę Podstawową 
w Solcu-Zdroju. Zmieniono nawierzchnię na korytarzach oraz w niektórych salach lekcyjnych, 
wykonano remont okładzin schodów na klatce schodowej oraz wymieniono balustrady, 
wymieniono drzwi do sal lekcyjnych dostosowując wielkość wszystkich otworów drzwiowych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomalowano korytarze oraz klatkę schodową, 
wymieniono stolarkę okienną oddzielającą korytarz od szatni. 

W roku 2020 kontynuowano w szkołach Gminy Solec-Zdrój projekt „Pasje zaklęte            
w nauce” dofinansowany 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. 
W projekcie uczestniczyli uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych. Mieli możliwość 
doskonalić i rozwijać swoje wiadomości i umiejętności oraz wyrównywać braki w nauce na 
zajęciach z matematyki, przyrody, informatyki i języka angielskiego. Prowadzone były także 
zajęcia z języka polskiego i matematyki oraz psychologiczno-pedagogiczne w ramach ABC 
Samorozwoju. Wszyscy uczniowie zostali objęci też zajęciami z doradztwa edukacyjno-
zawodowego. W związku z koniecznością zrealizowania zajęć projektowych poprzez zdalne 
nauczanie zakupiono 40 szt. komputerów przenośnych dla szkół w Solcu-Zdroju i Zborowie. 
W ramach projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupiono 26 laptopów wraz                                          
z oprogramowaniem oraz tablet na łączną kwotę  59.994,83 zł. 
W ramach projektu pn. „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 
zakupiono 18 laptopów na kwotę 55.000 zł. 
Urządzenia zostały przekazane do dyspozycji dyrektorom szkół, którzy wypożyczyli komputery 
najbardziej potrzebujących uczniom w celu nauki zdalnej. Urządzenia umożliwiły uczniom 
realizację podstawy programowej.  
 
8.3  Finansowanie oświaty  
Gmina Solec-Zdrój otrzymuje subwencję z budżetu państwa na działalność oświatową. 
Subwencja w roku 2020 pokryła 60 % rzeczywistych wydatków związanych z oświatą. 3% 
wydatków finansowano z dotacji celowej, 10% ze środków Unii Europejskiej. Pozostała część 
została pokryta 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 2020 

Źródła finansowania Kwoty 

Subwencja oświatowa 4.171.241 

Dotacje celowe 245.302 

Dofinansowanie UE 671.693 

Środki własne gminy 1.863.247 

RAZEM 6.951.483 
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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. Gmina 
finansuje również dowozy dzieci do szkół, w tym także 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. 
W strukturach GCK działają: Biblioteka, Punkt Informacji Turystycznej oraz Kawiarenka 
Coolturalna. 
 Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju w 2020 r. zorganizowało zajęcia dla dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. GCK organizowało oraz współorganizowało 
wydarzenia kulturalne, których odbiorcami byli mieszkańcy Gminy oraz turyści i kuracjusze.  
W roku bieżącym z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 nie udało się w pełni 
zrealizować zaplanowanych działań.  
 
GCK wraz z  Biblioteką Publiczną  uczestniczyło w organizacji poniższych wydarzeń: 
Konkursy: 
- konkurs plastyczny pn.: „Moje ulubione miejsce w Solcu-Zdroju”,    
Pozostałe: 
- Ferie zimowe w GCK,  
- Bal Karnawałowy, 
-„ Kocioł Bałkański” – kółko historyczne (tematyczne zajęcia),  
- 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
- Spektakl teatralny „Separacja” –zorganizowany  z okazji „Dnia Kobiet”,  
- Wernisaż prac Pani Anny Stoksik Markuszewskiej oraz dzieci uczęszczających na zajęcia 
plastyczne,  
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- Warsztaty plastyczne,  
- Zajęcia wakacyjne w GCK, 
- Koncert w ramach Festiwalu im. K. Jamroz,  
- Bieg Mikołajowy, 
- Spotkania dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Solec – Zdrój ( lekcje biblioteczne), 
- promocja książki Jana Chruślińskiego- „Złapcie go!”.  
Imprezy plenerowe: 
- Festyn rodzinny „Soleckie Lato z Ponidziańskimi Smakami” – jako połączenie dwóch wcześniej 
zaplanowanych festynów – „Soleckie Lato nad Zalewem” oraz „Solec-Zdrój na Kulinarnym 
Szlaku Ponidzia”, 
- XXIX Wyścig Kolarski im. A. Imosy w Solcu-Zdroju 
  
 
Od czasu ogłoszenia pandemii zajęcia odbywały się w formie on-line: 
- Kocioł Bałkański,  
- taneczne, 
- kulinarne, 
- Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek,  
- Quiz bożonarodzeniowy,  
- Warsztaty historyczne, 
- Quiz  historyczny.  
W okresie poluzowania obostrzeń związanych z COVID-19 w GCK odbywały się zajęcia: 
- taneczne, 
- kreatywne/plastyczne, 
- chór, 
- fitness, 
- kulinarne. 
Poza stałą ofertą odbywały się również różne zajęcia i warsztaty o charakterze jednorazowym.  
GCK prowadzi działania promocyjne nie tylko poprzez swoją stronę internetową, ale również 
na stronach lokalnych (www.soleczdroj.pl, www.busko.com.pl, www.wrotaswietokrzyskie.pl) 
oraz na portalach społecznościowych - Facebook. Promocja prowadzona jest również w 
tradycyjny sposób poprzez zamieszczanie ogłoszeń w lokalnej prasie ( Echo Dnia, Tygodnik 
Ponidzia, Gazeta Solecka), dystrybuowane są plakaty i ulotki, o wydarzeniach informowani są 
również lokalni liderzy. Naszymi wydarzeniami  interesują się również Radio Kielce, TVP Kielce.  
Gminne Centrum Kultury współpracuje  z organizacjami działającymi na terenie gminy Solec – 
Zdrój (stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi, liderami społecznymi ). Stałą współpracę 
GCK podjęło także z innymi instytucjami samorządowymi działającymi na terenie Gminy.  
Gminne Centrum Kultury współpracuje z instytucjami kultury działającymi  
w pobliskich miejscowościach w celu wymiany doświadczeń, czerpania inspiracji z dobrych 
praktyk czy tworzenia wspólnej oferty. 
Biblioteka Publiczna  na zakup książek w roku 2020  wydała 9 825,18 zł, z czego: zakupiono 206 
woluminów z dotacji z Biblioteki Narodowej na sumę 4 829,00 zł oraz 235 woluminów  ze 
środków pochodzących z dotacji z budżetu Gminy Solec-Zdrój na sumę 4 996,18 zł. Biblioteka 
poza działalnością związaną z promocją czytelnictwa prowadzi także Punkt Informacji 
Turystycznej. 
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10. Realizacja uchwał Rady Gminy 

W 2020 roku Rada Gminy Solec-Zdrój podjęła łącznie 60 uchwał.  
 
Część uchwał stanowiły akty podejmowane corocznie. Były to:  
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Solec-Zdrój w 2020 roku”; 
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
- uchwała przedłużająca działalność Punktu Przedszkolnego w Zborowie; 
- uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w sprawie budżetu Gminy. 
Przyjęta uchwała budżetowa gminy Solec-Zdrój na 2020r. w trakcie realizacji wymagała 
wprowadzenia korekt. W tym celu podjęto dziewięć uchwał zmieniających jej zapisy. Niektóre 
wprowadzone zmiany budżetowe wymagały również poprawek Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Uchwalono pięć uchwał zmieniających uchwałę w sprawie WPF na lata 2020 – 
2032. 
 Ponadto, Radni podjęli uchwałę obniżającą z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt 
wysokość ceny 1 dt żyta, co pozwoliło na obniżenie podatku rolnego. Wskazali także 
inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. W związku ze zmianą sołtysa 
sołectwa Zielonki, koniecznym stało się bowiem dostosowanie uchwały do stanu faktycznego. 
Zaktualizowano również i dopisano nowych inkasentów do poboru opłaty uzdrowiskowej. 
 
W ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej” zapewniono uruchomienie następujących linii autobusowych:  
- Sułkowice-Kików-Zborów-Solec-Zdrój-Zielonki-Wełnin 
- Solec-Zdrój-Piasek Mały-Kolonia Zagajów-Zagajów-Chinków-Strażnik-Solec-Zdrój 
- Solec-Zdrój-Świniary-Ludwinów-Zielonki-Solec-Zdrój 
- Wełnin-Solec-Zdrój-Zborów-Piestrzec-Zborów-Kików-Sułkowice 
- Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Świniary-Solec-Zdrój 
- Solec-Zdrój-Strażnik-Chinków-Zagajów-Kolonia Zagajów-Piasek Mały-Solec-Zdrój. 
- Solec-Zdrój-Wełnin-Zielonki-Świniary-Zielonki-Wełnin-Solec-Zdrój. 

 
Wszystkie uchwały były realizowane zgodnie z ich zapisami. Uchwały podlegające publikacji, 
zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
W 2020 roku Rada Gminy Solec-Zdrój podjęła następujące uchwały: 
 
1. Nr XV/89/2020 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2020 roku" 
Zasady określone w Programie były stosowane w postępowaniu ze zwierzętami bezdomnymi 
na terenie Gminy w 2020 roku. 
 
2. Nr XV/90/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 
2020 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój 
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Przyjęty Plan określał formy i specjalności kształcenia nauczycieli szkół i przedszkoli oraz 
maksymalną kwotę dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2020. 
 
3. Nr XV/91/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań budżetu Gminy 
W marcu 2020r. został ogłoszony nieograniczony przetarg na Udzielenie i obsługę kredytu 
długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie deficytu 
budżetu Gminy Solec-Zdrój. 
 
4. Nr XV/92/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu 
budżetu Gminy 
W marcu 2020r. został ogłoszony nieograniczony przetarg na Udzielenie i obsługę kredytu 
długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie deficytu 
budżetu Gminy Solec-Zdrój. 
 
5. Nr XV/93/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok 
Budżet był realizowany zgodnie z zapisami. 
 
6. Nr XVI/94/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 
30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2020 rok w Gminie Solec-Zdrój" 
Niewykorzystane w poprzednim roku środki finansowe zostały przeznaczone na zadania  
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które były realizowane w 2020r. 
 
7. Nr XVI/95/2020 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 
Przystanki w lokalizacji przyjętej przez Radę Gminy zaczęły funkcjonować od 27 kwietnia 
2020r. 
 
8. Nr XVI/96/2020 w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego skomunikowania 
wschodniej i zachodniej części miejscowości Solec-Zdrój 
W przyjętym stanowisku, Rada Gminy Solec-Zdrój zwróciła się do Wójta Gminy  
o przeanalizowanie i rozważenie możliwości zainicjowania dopuszczalnych działań związanych 
z połączniem odpowiednim ciągiem komunikacyjnym ulicy Partyzantów z ulicą Leśną. 
 
9. Nr XVI/97/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 
2020-2032 
Uchwała była realizowana zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 
 
10. Nr XVI/98/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok 
Budżet był realizowany zgodnie z zapisami. 
 
11. Nr XVII/99/2020 w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Solec-Zdrój do kategorii 
dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu 
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Droga będąca własnością gminy Solec-Zdrój miała znaczenie lokalne i stanowiła uzupełnienie 
sieci dróg publicznych służących miejscowym potrzebom. 
 
12. Nr XVII/100/2020 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z zabytkowego parku  
w Zborowie, będącego własnością Gminy Solec-Zdrój 
Przyjęty przez Radę Gminy regulamin szczegółowo określał zasady korzystania  
z rewitalizowanego zabytkowego parku w Zborowie. 
 
13. Nr XVII/101/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego  
w Zborowie 
Zgodnie z przyjętą uchwałą, działalność Punktu Przedszkolnego w Zborowie została 
przedłużona do 31 sierpnia 2021 roku. 
 
14. Nr XVII/102/2020 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 
Określono zasady odpłatności, jakie stosował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy 
realizacji poszczególnych usług opiekuńczych. 
 
15. Nr XVII/103/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-
Zdrój na lata 2020-2032 
Uchwała była realizowana zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 
 
16. Nr XVII/104/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok 
Budżet był realizowany zgodnie z zapisami. 
 
17. Nr XVII/105/2020 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości 
Uchwala wraz z załącznikami została przekazana do Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w celu zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Podlesie (wieś). 
 
18. Nr XVII/106/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Solec-Zdrój 
Wprowadzony uchwałą wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zaczął obowiązywać od dnia 11 czerwca 2020r. 
 
19. Nr XVII/107/2020 w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego Lokalizacji Inwestycji 
Celu Publicznego (LICP) dla przedsięwzięcia pn: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 
P4 "BUS4432A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 541 
położonej w miejscowości Świniary, gm. Solec-Zdrój 
Stanowisko Rady Gminy wyrażało sprzeciw wobec Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego 
(LICP) dla przedsięwzięcia pn: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4432A” 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewid. 541 położonej  
w miejscowości Świniary, gm. Solec -Zdrój. 
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20. Nr XVIII/108/2020 w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego prowadzonego 
postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w sprawie 
stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 18.02.2013 znak: 
GPŚ.1.6220.6.2012 na wniosek podmiotów, w której stwierdzono brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa 
ciepłowni gazowej „Solec-Zdrój" o mocy cieplnej 3,4 MW wraz z obiektami pomocniczymi 
oraz infrastrukturą zewnętrzną w zakresie sieci: gazowej, cieplnej i elektroenergetycznej 
Stanowisko Rady Gminy zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Kielcach. 
 
21. Nr XIX/109/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój wotum zaufania 
Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy, Rada Gminy udzieliła wotum zaufania 
Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 
 
22. Nr XIX/110/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z tytułu 
wykonania budżetu Gminy za 2019 rok 
Radni Gminy Solec-Zdrój udzielili Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Gminy za 2019 rok.  
 
23. Nr XIX/111/2020w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 
O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomił wnoszącego petycję. 
 
24. Nr XIX/112/2020 w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych  
o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” 
W związku z uruchomieniem linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, została 
zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
 
25. Nr XIX/113/2020 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego 
na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach 
„Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” 
Środki finansowe na realizację przewozów autobusowych zostały zabezpieczone w budżecie 
gminy. 
 
26. Nr XIX/114/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój 
na lata 2020 -2032 
Uchwała była realizowana zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 
 
27. Nr XIX/115/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok 
Budżet był realizowany zgodnie z zapisami. 
 
28. Nr XIX/116/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec-
Zdrój na rok szkolny 2020/2021 
Określona średnia cena jednostki paliwa stanowiła podstawę do refundacji rodzicom dowozu 
dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. 
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29. Nr XX/117/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji 
Rada Gminy uznała petycję za niezasadną. Odpowiedź na nią została przesłana do 
wnoszącego. 
 
30. Nr XX/118/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok 
Budżet był realizowany zgodnie z zapisami. 
 
31. Nr XX/119/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów 
W związku z błędnym wskazaniem numeru i daty tracącej moc uchwały, publikacja ww. 
uchwały została wstrzymana.  
 
32. Nr XX/120/2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty 
Ustalono nowe stawki opłat obowiązujące od dnia 1 października 2020r.: 
- w wysokości 35,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli 
nie wypełnia ona obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;  
- w wysokości 14,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli 
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
- w wysokości 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli 
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a odpady ulegające 
biodegradacji gromadzone są w przydomowych kompostownikach. 
 
33. Nr XX/121/2020 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Solec-Zdrój 
W przyjętym regulaminie doprecyzowano katalog form, w jakich udziela się stypendium oraz 
rodzaj dokumentów, na podstawie których dokonuje się refundacji poniesionych kosztów,  
a także dokonano zmian w zakresie sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego. 
Regulamin zaczął obowiązywać od 22 września 2020r. 
 
34. Nr XX/122/2020 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania za stadionu sportowego 
przy u. Partyzantów w Solcu-Zdroju 
Przyjęty regulamin zaczął obowiązywać od 22 września 2020r. i wyznaczał zasady 
prawidłowego zachowania oraz wskazywał sytuacje niepożądane. 
 
35. Nr XX/123/2020 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z siłowni w Zespole Szkół 
w Solcu-Zdroju 
Uchwalony Regulamin nałożył na osoby korzystające z obiektu obowiązek stosowania 
określonych norm i zasad zachowania. Zaczął obowiązywać od 22 września 2020r. 
 
36. Nr XX/124/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/207/10 Rady Gminy Solec-Zdrój  
z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą : Zakład Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie 
zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich 
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zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej 
Kopalni Siarki "Grzybów" w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: 
Kompleksowy system Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy", 
dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE 
Uchwała został przyjęta w związku z koniecznością zawarcia aneksu do Umowy z dnia 14 
września 2011r. o świadczenie usług publicznych i została przekazana do Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. 
 
37. Nr XXI/125/2020 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec 
–Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na lata 2021 –2024” 
Program został przyjęty w celu prowadzenia przez gminę działalności we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
służącym wykorzystaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy 
Solec –Zdrój. 
 
38. Nr XXI/126/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów 
W związku z koniecznością dostosowania prawa miejscowego do nowych przepisów ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwiększono częstotliwość odbioru odpadów 
niesegregowanych (pozostałości po segregacji) i bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne.  
 
39. Nr XXI/127/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 
współdziałania Gmin wchodzących skład aglomeracji Świniary, przy realizacji zadania 
polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świniary 
Porozumienie międzygminne, którego dotyczy uchwała, zostało podpisane 1 października 
2020r. 
 
40. Nr XXI/128/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok 
Budżet był realizowany zgodnie z zapisami. 
 
41. Nr XXII/129/2020 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie zarządzenia 
poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
W związku ze zmianą sołtysa sołectwa Zielonki, koniecznym stało się dostosowanie uchwały 
do stanu faktycznego. 
 
42. Nr XXII/130/2020 w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie opłaty 
uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad 
jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój 
Zaktualizowano i dopisano nowych inkasentów do poboru opłaty uzdrowiskowej. 
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43. Nr XXII/131/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-
Zdrój na lata 2020 -2032 
Uchwała była realizowana zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 
 
44. Nr XXII/132/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok 
Budżet był realizowany zgodnie z zapisami. 
 
45. Nr XXIII/133/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia 
wysokości podatku rolnego na 2021 rok 
Dzięki zastosowanej obniżce średniej ceny skupu żyta, podatek rolny należny w 2021r. wynosi 
112,50 zł od 1 ha przeliczeniowego.   
 
46. Nr XXIII/134/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok 
Budżet był realizowany zgodnie z zapisami. 
 
47. Nr XXIII/135/2020 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok w Gminie Solec-Zdrój” 
Zapisy przyjętego Programu stanowią podstawą dla wszystkich działań podejmowanych przez 
Gminę w 2021 roku w zakresie profilaktyki alkoholowej. 
 
48. Nr XXIII/136/2020 w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego rozliczeń związanych 
z wystąpieniem Gminy Solec-Zdrój ze Związku Międzygminnego Nida 2000 
Rada Gminy Solec-Zdrój wyraziła pozytywną opinię co do przeanalizowania przez Wójta Gminy 
Solec-Zdrój możliwości zawarcia ugody w przedmiocie dokonania rozliczeń ze Związkiem 
Międzygminnym Nida 2000. 
 
49. Nr XXIII/137/2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty 
Ustalono nowe stawki opłat obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021r.: 
- w wysokości 35,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli 
nie wypełnia ona obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;  
- w wysokości 15,30 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli 
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
- w wysokości 12,20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli 
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a odpady ulegające 
biodegradacji gromadzone są w przydomowych kompostownikach. 
 
50. Nr XXIV/138/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych 
Od 1 stycznia 2021r. obowiązują nowe stawki podatku od środków transportowych. 
 
51. Nr XXIV/139/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na 
realizację w 2020 roku zadania p.n. Wsparcie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju 
- na zakup środków ochrony indywidualnej 
Pomoc finansowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju została przekazana. 
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52. Nr XXIV/140/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok 
Budżet był realizowany zgodnie z zapisami. 
 
53. Nr XXV/141/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 
Gminie Solec-Zdrój na lata 2021 -2023 
Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a jego zapisy stanowią 
podstawą udzielania wsparcia i pomocy rodzinom znajdującym się w trudnym położeniu 
materialnym i społecznym.   
 
54. Nr XXV/142/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 
2021 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój  
Uchwała określa formy i specjalności kształcenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli 
oraz maksymalną kwotę dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2021. 
Obowiązuje od 23 stycznia 2021r. 
 
55. Nr XXV/143/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-
Zdrój na lata 2020 - 2032 
Uchwała była realizowana zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 
 
56. Nr XXV/144/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok 
Budżet był realizowany zgodnie z zapisami. 
 
57. Nr XXV/145/2020 w sprawie: o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych  
o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” 
Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została zawarta  
i linia autobusowa na trasie Solec-Zdrój-Wełnin-Zielonki-Świniary-Zielonki-Wełnin-Solec-Zdrój 
została uruchomiona od 18-01-2021r. 
 
58. Nr XXV/146/2020 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu 
własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 
ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej” 
Gmina zabezpieczyła w budżecie środki na dofinansowanie kosztów przewozów 
autobusowych na linii autobusowej na trasie Solec-Zdrój-Wełnin-Zielonki-Świniary-Zielonki-
Wełnin-Solec-Zdrój. 
 
59. Nr XXV/147/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Solec-Zdrój 
Podjęta uchwała wyznacza aktualny obszar i granice aglomeracji Solec-Zdrój. Obowiązuje od 
4 lutego 2021r. 
 
60. Nr XXV/148/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świniary 
Podjęta uchwała wyznacza aktualny obszar i granice aglomeracji Świniary. Obowiązuje od 4 
lutego 2021r. 
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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. 

Rok 2020 to czas wytężonej pracy w wielu obszarach funkcjonowania gminy, rok niezwykle 
pracowity pod względem realizacji inwestycji. Równolegle podejmowano liczne działania 
prospołeczne i zadania, które miały na celu promocję Gminy Solec – Zdrój, jako miejsca 
atrakcyjnego zarówno do zamieszkania, jak i pracy, inwestowania oraz wypoczynku. 

Nowoczesny, rozbudowany budynek Gminnego Centrum Kultury w Solcu – Zdroju przekazano 
w użytkowanie Dyrektorowi GCK. Nieprzerwanie trwały prace nad realizacją projektu 
obejmującego przebudowę budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Solcu - Zdroju 
na wielofunkcyjną salę widowiskową. . Nowoczesna sala teatralno – kinowa, której główną 
część stanowi sala widowiskowa wyposażona jest w 235 miejsc siedzących oraz 2 miejsca dla 
osób niepełnosprawnych. Nowoczesna i wyposażona w sprzęt z najwyższej półki sala pozwala 
na organizację koncertów, przedstawień teatralnych, projekcji kinowych oraz wszelkich 
imprez okolicznościowych, co z całą pewnością poszerzy ofertę kulturalną gminy skierowaną 
zarówno do mieszkańców, jak i turystów oraz kuracjuszy. Niewątpliwym sukcesem jest 
zagospodarowanie fragmentu zabytkowego parku w Zborowie. Jego obecny wygląd jest 
powodem do dumy. 
 
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, zmodernizowano kilka dróg. 
Intensywne działania skierowano na rozwój oświaty: wyremontowano budynek Szkoły 
Podstawowej w Solcu – Zdroju, w dwóch placówkach (w szkole podstawowej w Zborowie i w 
Solcu – Zdroju) kontynuowano realizację projektu  pn. „Pasję zaklęte w nauce”, w ramach 
którego uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach z psychologiem 
oraz doradztwie zawodowym. 

Najważniejszą inwestycją rozpoczęta w minionym roku jest „Kompleksowa i wieloaspektowa 
rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój”. Głównym celem projektu jest zmniejszenie 
występowania negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji poprzez ożywienie 
społeczno – gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne najbardziej zdegradowanych 
obszarów Solca – Zdroju. W ramach inwestycji przewidziano do realizacji 5 zadań: 

1. Budowa deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z 
budową elementów małej architektury, w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa 
sieci infrastruktury technicznej i nasadzenia zieleni.  

2. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Solcu – Zdroju, obejmujące m.in. 
budowę siłowni plenerowej, ścieżek pieszych, jezdni manewrowej wraz z miejscami 
postojowymi, monitoringu miejskiego, elementów małej architektury oraz nasadzenia nowej 
roślinności.  

3. Zagospodarowanie terenu publicznego parku zdrojowego w Solcu – Zdroju, w ramach którego 
wykonana zostanie m.in. budowa toalety, budowa tężni solankowej, parkingu, elementów 
małej architektury, systemu monitoringu miejskiego, stworzenie stawu oraz nasadzenia 
roślinności.  
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4. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Solcu – Zdroju obejmujące głównie budowę 
pomostu pływającego, ścieżek spacerowych oraz przebudowę sieci oświetlenia.  

5. Dobudowa dźwigu osobowego (windy) do budynku ośrodka zdrowia w Solcu – Zdroju.  

Choć do końcowego efektu pozostało jeszcze gros pracy, już dziś widać, jak bardzo potrzebne 
było podjęcie działań w kierunku zmiany oblicza miejscowości. Mieszkańcy gminy, turyści i 
kuracjusze odwiedzający miejscowość Solec – Zdrój w najbliższych miesiącach będą musieli 
uzbroić się w cierpliwość. Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie prace remontowe są uciążliwe, 
jednak dołożymy wszelkich starań, by trwały jak najkrócej i miały jak najmniejszy wpływ na 
jakość codziennego życia. Dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Efektem końcowym 
realizacji inwestycji będzie całkowita zmiana wizerunku miejscowości, poprawa jego estetyki 
oraz komfortu życia mieszkańców. Rezultat z pewnością będzie wart wyrzeczeń. 

Zmiany na terenie Gminy to również zasługa Państwa. Koncepcja funduszu sołeckiego 
pozwoliła na realizację własnych pomysłów mieszkańców i tak powstały nowe place zabaw, 
miejsca spoczynkowe dla rowerzystów, 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. 

Na terenie Gminy Solec – Zdrój dzieje się wiele. Aby być na bieżąco, zachęcamy do 
odwiedzania stron internetowych Gminy oraz jednostek organizacyjnych, jak również naszych 
profili na portalach społecznościowych. Z każdą informacją staramy się dotrzeć do 
mieszkańców za pośrednictwem dostępnych środków przekazu: lokalna prasa, Internet, 
tablice ogłoszeń. 

Działania Gminy Solec – Zdrój skoncentrowane są na budowaniu marki samorządu dbającego   
o dzieci, młodzież i seniorów. W dalszym ciągu będziemy promować gminę jako miejsce 
przyjazne rodzinie, miejsce, gdzie najważniejsze jest dbanie o środowisko naturalne, rozwój 
przedsiębiorczości, integracja i inicjatywy społeczne. Wyzwania stawiane Gminie są coraz 
większe, ponieważ rosną oczekiwania mieszkańców, którym Włodarze starają się sprostać. 
Możliwości zaspokajania potrzeb mieszkańców i dalsze tempo rozwoju uzależnione są od 
sytuacji gospodarczej w kraju, który odnotowuje znaczne spowolnienie wynikające z 
ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Dlatego też 
urzeczywistnienie przyjętych celów na kolejne lata będzie uzależnione od właściwego 
zarządzania budżetem i aktywnego pozyskiwania środków pozabudżetowych. W sposób 
strategiczny i przemyślany będziemy dążyć do realizacji zamierzonych celów, starając się 
jednocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego, wiejskiego charakteru naszej gminy. 

Dziękuję radnym, sołtysom, lokalnym liderom i przedsiębiorcom, mieszkańcom oraz 
pracownikom samorządowym za  pracę na nasz wspólny sukces. 

Proszę o udzielenie wotum zaufania. 

         Adam Pałys 

            Wójt Gminy Solec - Zdrój 

 


