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Szanowni Państwo, 

Gmina Solec – Zdrój to nasz wspólny dom – dom, który razem budujemy, rozwijamy i o który 
powinniśmy dbać. To od nas - mieszkańców zależy, jak będzie wyglądać nasza „mała ojczyzna” 
i jak będzie się w niej żyć. 

Na komfort naszego życia składa się wiele czynników: od kanalizacji po wyposażenie straży 
pożarnej, od poziomu edukacji po zajęcia organizowane dla mieszkańców, od skutecznego 
naprawiania dziur w drogach po ciekawe informacje na stronie internetowej i portalach 
społecznościowych. Do tego wszystkiego dochodzą, jak to w życiu – pieniądze. 

Samorząd to nie tylko Urząd Gminy. Samorząd to przede wszystkim mieszkańcy, którzy od 
urzędu oczekują zapewnienia usług publicznych na jak najwyższym poziomie. 

I to właśnie staramy się robić. Efektem naszej pracy jest ilość zrealizowanych inwestycji,                 
a także wysokość pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych. Najważniejszym jednak 
miernikiem, dla mnie jako Wójta, jest zadowolenie mieszkańców.    
           

          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 
✓ Pomoc administracyjna 
✓ Stanowisko ds. kancelaryjno - technicznych 
✓ Stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych 
✓ 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 
✓ Kierownik oczyszczalni 
✓ Stanowisko gospodarki odpadami 
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✓ Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 
✓ Stanowisko drogownictwa 
✓ Pracownicy obsługi  

• Referat Inwestycji, Rozwoju Gminy i Środowiska 
✓ Kierownik 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 
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Włosnowice – Rafał Nega 
Zagaje Kikowskie – Bogdan Pietrzyk 
Zagajów – Paweł Koźbiał 
Zagórzany – Krystyna Liwara 
Zborów – Ewa Kulik 
Zielonki – Jan Kaczmarczyk 
Żuków – Mieczysław Pompa 

 

1.3  Ludność i dynamika zmian 
 

Gmina Solec-Zdrój w dniu 31 grudnia 2019 roku liczyła 5019 mieszkańców stałych i 91 

mieszkańców czasowych, co daje ogółem – 5110 mieszkańców.   

Zestawienie liczby ludności w poszczególnych sołectwach liczba ludności w porównaniu do 

2018 roku 

Lp. Nazwa 

miejscowości  

            Rok 2018                     Rok 2019 

pobyt pobyt 

 

stały 

 

czasowy 

 

stały 

 

czasowy 

1. Chinków  74 0 72 0 

2 Kików  422 2 418 2 

3 Kolonia 

Zagajów  

68 3 74 4 

4 Ludwinów  70 1 70 3 

5 Magierów  91 0 91 0 

6 Piasek Mały  242 3 237 3 

7 Piestrzec  606 5 601 5 

8 Solec-Zdrój  835 30 844 29 

9 Strażnik  116 3 116 4 

10 Sułkowice  219 4 224 9 

11 Świniary            328 1 325 3 

12 Wełnin  

 

453 13 453 11 
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13 Włosnowice  

 

216 3 217 4 

14 Zagaje 

Kikowskie  

80 1 78 0 

15 Zagajów  110 1 112 1 

16 Zagórzany  72 3 76 3 

17 Zborów  692 9 695 7 

18 Zielonki  147 1 144 1 

19 Żuków  173 2 172 2 

      

20   ogółem 5014 85 5019 91 

 

Liczba mieszkańców  stałych w całej gminie w  latach 2011 – 2018 kształtowała się jak podano 

niżej:  

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 

 

Rok 2019 jest pierwszym od wielu lat, w którym nie zanotowano spadku liczby mieszkańców. 

Liczba mieszkańców ogółem, tj. przebywających na stałe i czasowo,  na dzień 31 grudnia 2019 

r. wynosi  5110 i zwiększyła się o 11 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 

urodzenia 52 57 46 50 49 43 45 61 

zgony 34 34 67 68 63 71 64 55 

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

 

 

Chinków 72
1,4%

Kików 420
8,2%

Kolonia Zagajów 78
1,5%

Ludwinów 73
1,4%

Magierów 91
1,8%

Piasek 
Mały 240

4,7%

Piestrzec 606
11,9%

Solec-Zdrój 873
17%

Strażnik 120
2,3%

Sułkowice 233 
4,6%

Świniary 328
6,4%

Wełnin 464
9%

Włosnowice 221
4,3%

Zagaje Kikowskie 78
1,5%

Zagajów 113
2,2%

Zagórzany 79
1,5%

Zborów 702
13,7%

Zielonki 145
2,8%

Żuków 174
3,4%

Ludność ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
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Dodatni przyrost naturalny zanotowano  w roku 2012 i 2013,  od 2014 roku następuje 

naturalny ubytek,  zaś w 2017 roku zgony przewyższyły urodzenia aż o 28 zdarzeń. Liczba 

urodzeń od 2014 roku kształtuje się w granicach 43 – 61 dzieci rocznie, liczba zgonów 55-71 

rocznie. Rok 2019 jest 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 .  

 

 

 

 

 

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

52 57

46 50
49

43
45

61
34

34

67
68

63
71

64

55

18 23

-21 -18 -14

-28
-19

6

Przyrost naturalny w Gminie Solec-Zdrój 

urodzenia zgony przyrost naturalny
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Ludność w podziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny: 

 

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia w ogólnej liczbie 953 stanowi  18,6% ogółu mieszkańców 

i zwiększyła się o 1,7% w porównaniu do roku 2018.  

W wieku produkcyjnym znajduje się 3057 osób , tj. 59,82% , w tym 1426 kobiet w wieku 18 – 

60 lat,  tj. 27,88% i 1631 mężczyzn w wieku 18 – 65 lat, tj. 31,92 %. 

Wiek poprodukcyjny stanowi 1100  osób tj. 19,97% ogółu mieszkańców, w tym kobiety  

powyżej 60 roku życia 743 – 13,48% i mężczyźni powyżej 65 roku życia 357 -  6,99%.  

 

W podziale na płeć w gminie Solec-Zdrój  przeważają kobiety.   51,72% ogółu mieszkańców tj. 

2643 osoby stanowią kobiety,  mężczyźni zaś 48,28% tj.  2467 osoby .  

 

474

1426

743
479

1631

357

kobiety mężczyźni
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 Z  analizy powyższych danych demograficznych  wynika, że po raz pierwszy od 2013 roku w 

Gminie Solec-Zdrój zanotowano większą liczbę narodzin niż zgonów. Daje nam to pierwszy od 

pięciu lat dodatni przyrost naturalny. Nieznacznie wzrosła również liczba ludności. 

 

1.4 Podmioty gospodarcze 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu 
na dzień 31 grudnia 2019 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają 
główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Solec-Zdrój obejmowała 381 pozycji, z 
czego status „aktywny” posiadały 163 podmioty, status „wykreślony” posiadało 188 
podmiotów, status „zawieszony” posiadały 25 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. 

 

 

 

 

kobiety; 
2643

mężczyźni; 
2467
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Wykres nr 1.  Zmiany ilościowe wpisów podmiotów gospodarczych do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej w Gminie Solec-Zdrój w latach   2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Największe przedsiębiorstwa w Gminie Solec-Zdrój według zestawienia 
alfabetycznego 

Firma  Branża 

Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe  „ALTER” Justyna Pałys 

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

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

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
BUD – MIX Ewa Koper 

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

 

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

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 

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 

2015 2016 2017 2018 2019

nowy wpis 33 14 21 15 13

zmiany we wpisie 27 29 46 59 65

wykreślenia 13 8 13 11 17

zawieszenie/wznowienie 0 17 14 9 13
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‘’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 

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 
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2. Informacje finansowe 

2.1 Stan finansów gminy: 
Budżet Gminy uchwalony uchwałą  Nr IV/17/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 
2018 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok zamykał się kwotą  
32 017 523,22  złotych po stronie dochodów  budżetowych, z tego: 
a) dochody bieżące 24 283 287,15 złotych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
b) dochody majątkowe 7 734 236,07 złotych,  
 po stronie wydatków budżetowych 35 566 615,52 złotych, z tego: 
a) wydatki bieżące 21 470 067,82 złotych,   
b) wydatki majątkowe 14 096 547,70 złotych. 
Planowanym wynikiem budżetu uchwalono deficyt budżetu w wysokości 3 549 092,30 złotych. 
Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu uchwalono przychody pochodzące z 
kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie  
3 549 092,30 złotych 
Planowane przychody budżetu zostały uchwalone w wysokości 5 097 092,30  złotych 
pochodzące z przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym  
5 097 092,30 złotych. 
Planowane rozchody  zostały uchwalone  w wysokości 1 548 000 złotych, z przeznaczeniem na  
spłatę przypadających do spłaty pożyczek na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i 
kredytów 1 548 000 złotych – zaciągniętych  na współfinansowanie zadań inwestycyjnych 
realizowanych w ramach środków unijnych. 

        
 Po dokonanych zmianach w ciągu roku: 

      Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 35 236 772,33 złotych,   
      z tego: 

a) dochody bieżące 27 132 661,09 złotych,  
b) dochody majątkowe 8 104 111,24 złotych.  
Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 29 887 391,05 złotych, na plan 35 236 772,33 
złotych, co stanowi 84,82 %. 

Struktura planowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco: 
I. Dochody bieżące 27 132 661,09 złotych, wykonano 25 719 464,78 złotych, t.j. 94,79 %    
    planu i 86,05 % dochodów ogółem, z   tego: 
         - dochody z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób 
      fizycznych plan 2 682 644 złotych, wykonane  2 708 026 złotych, co stanowi   
           100,95% planu, 
         - dochody z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób    
           prawnych plan 160 000 złotych, wykonane 144 797,73 złotych, co stanowi 90,50 %  
           planu, 
         - podatki i opłaty na plan 3 243 920,74 złotych, wykonano 2 898 334,33 złotych, co   
           stanowi 89,35% planu, 
           w tym: podatek od nieruchomości plan 1 270 478 złotych, wykonano 1 199 582,74   
           złotych, co stanowi 94,42 % planu, 
         - subwencje i środki wyrównawcze – 7 740 185 złotych, wykonano  7 740 185   
           złotych,    
            t. j. 100 % planu i  25,90 % dochodów ogółem w tym : 
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            a/ subwencja oświatowa 4 368 303 złotych,  
            b/ subwencja wyrównawcza 3 347 500 złotych, 
            c/ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 76 411 złotych, 
         - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 850 170,51   
           złotych, na plan 8 889 193,48  złotych, t.j. 99,45 %  planu i 29,61 %  dochodów   
           ogółem na wykonanie zadań: 
          a/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań      
               bieżących gmin – 546 783,69 złotych, otrzymana 543 699,66 złotych, t. j.         
               99,44 %  planu i 1,82 % dochodów ogółem, 
         b/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   
              zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –   
             7 573 397,37 złotych, otrzymana 7 527 459,43 złotych, t. j. 99,39 % planu      i  
            25,19  %  dochodów ogółem 
         c/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa  na zadania bieżące realizowane  
              przez  gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  700  
             złotych.  
         d/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków  
              europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 
             i 6 stawy, lub płatności  w ramach budżetu środków europejskich planowane           
             i  wykonane  301 756,04 złotych, t.j. 100 % planu i 1,01 %  dochodów ogółem, 
         e/ Dotacje  z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 434 240 złotych  
              przekazane  434 240 złotych, t.j.  100  % planu i 1,45 % dochodów ogółem. 
        f) Dotacja celowa z tytułu pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie zadań   
            własnych 4 000 złotych, wykonane 4 000 t. j. 100 % i 0,01 % dochodów ogółem. 
        g/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów  
            publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora   
            finansów publicznych plan 20 512,42 złotych, wykonanie 20 512,42 złotych. 
 

    II. Dochody majątkowe plan 8 104 111,24 złotych, wykonano 4 167 926,27  złotych,    
         t.j.   51,43 % planu i 13,95 % dochodów ogółem, z tego:  
        1.  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków   
             europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i  6  
             ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 738 685,16  
            złotych, na plan 7 497 417,74 złotych, co stanowi 49,87 % planu i 12,51 %    
            dochodów ogółem. 
         2. Ze sprzedaży majątku 61 475,06 złotych, na plan 69 454 złotych, co stanowi   
             88,51 %  planu i 0,21 % dochodów ogółem. 
         3.  Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie realizacji inwestycji        
              i  zakupów  inwestycyjnych własnych gmin plan 537 239,50 złotych wykonane   
              367 766,05 złotych. 



 

 

 

 

 

Dochody 

 

  Plan Wykonanie % 

 Dochody ogółem 35 236 772,33 29 887 391,05 84,82 

 Dochody bieżące 27 132 661,09 25 719 464,78 94,79 

 Dochody majatkowe 8 104 111,24 4 167 926,27 51,43 

 Dochody bieżące 27 132 661,09 25 718 516,59 94,79 

 Dochody własne 10 512 207,03 9 163 543,08 87,17 

 Dotacje 8 880 269,06 8 814 788,51 99,26 

 Podatki i opłaty 3 246 920,74 2 899 364,33 89,30 

 Podatek od nieruchomości 1 270 478,00 1 199 582,74 94,42 

 Udziały w podatkach 2 842 644,00 2 849 055,35 100,23 

 Dotacje celowe na wykonanie zadań zleconych 7 573 397,37 7 527 459,43 99,39 

 Dotacje celowe na wykonanie zadań własnych 547 283,69 543 699,66 99,35 

 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane  przez 
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

700,00 700,00 100,00 

 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich 

301 756,03 301 756,04 100,00 

 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 
dotacje z budżetu państwa 

17 803,97 17 803,96 100,00 

 Dotacje  z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 434 240,00 434 240,00 100,00 

 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

20 512,42 20 412,42 99,51 

 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

4 000,00 4 000,00 100,00 
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Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 
jednostek sektora finansów publicznych 

1 088,00 1 088,00 100,00 

 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 76 411,00 76 411,00 100,00 

 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 740 185,00 7 740 185,00 100,00 

 Pozostałe dochody 4 422 642,29  0,00 

 Dochody majątkowe 8 104 111,24 4 167 926,27 51,43 

 ze sprzedaży majątku 69 454,00 61 475,06 88,51 

 dotacje celowe z budżetu państwa 207 419,18 207 360,18 99,97 

 

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

22 009,00 22 009,00 100,00 

 

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

307 811,32 138 396,87 44,96 

 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7 497 417,74 3 738 685,16 49,87 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Struktura wykonanych dochodów za 2019 rok  

Dochody ogółem 35 236 772,33 29 887 391,05 100,00 

1. Dochody bieżące 27 132 661,09 25 719 464,78 86,05 

2. Dochody majątkowe 8 104 111,24 4 167 926,27 13,95 

 

Obraz graficzny – Struktura wykonanych dochodów za 2019 rok 

 

 

 

 

 

 

W zakresie dochodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji przyjęto: 
1. Dochody z tytułu udziałów z tytułu podatków 
    a) od osób fizycznych – przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów 
    b) od osób prawnych – przyjęto według danych urzędów skarbowych.                                        
    Cel został osiągnięty, bowiem dochody zostały wykonane w 100,95% i 90,50%. 
2. Subwencje zgodnie z planem wykonano w 100%. 
3. Dotacje przeznaczone na cele bieżące wykonano w wysokości 95,86%.  
4. Pozostałe dochody bieżące  
    cele według uchwał Rady Gminy zostały osiągnięte w 86,06%,  
    zaś w zakresie dochodów majątkowych w wysokości 13,94%. Środki z tytułu refundacji 
na zadaniu inwestycyjnym pn „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec 
–Zdrój” zostały przekazane po dokonaniu sprawdzenia merytorycznego i finansowego 
przez Urząd Marszałkowski w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych i 
stanowią dochód 2020 roku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 

2 



 

 

         Dochody bieżące 

       Dochody bieżące 27 132 661,09 25 719 464,78 100,00 

1 Dochody własne 10 416 871,61 9 088 080,27 35,34 

1a Podatki i opłaty 3 246 920,74 2 899 364,33 11,27 

1b Udziały w podatkach 2 842 644,00 2 849 055,35 11,08 

2 Dotacje 8 899 193,48 8 814 788,51 34,27 

3 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 76 411,00 76 411,00 0,30 

4 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 740 185,00 7 740 185,00 30,09 

 
Obraz graficzny – Dochody bieżące 
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Dochody majątkowe 

 Dochody majątkowe 8 104 111,24 4 167 926,27 100,00 

1 ze sprzedaży majątku 69 454,00 61 475,06 1,47 

2 dotacje celowe z budżetu państwa  207 419,18 207 360,18 4,98 

3 

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

22 009,00 22 009,00 0,53 

4 

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

307 811,32 138 396,87 3,32 

5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7 497 417,74 3 738 685,16 89,70 
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Obraz graficzny – Dochody majątkowe 
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Plan wydatków budżetowych wynosił na dzień 31 grudnia 2019 roku 39 827 654,07 
złotych, z tego: 
a) wydatki bieżące 24 170 498,85 złotych,   
b) wydatki majątkowe 15 657 155,22 złotych. 

      Realizacja zadań inwestycyjnych rocznych według kategorii  

Limity wydatków wieloletnich stanowiły 43 597 478,87 złotych, wykonano 12 308 

344,50 złotych, z tego na 2019 zakładano 15 086 488,42 złotych, wykonano 

10 562 720,86 złotych, co stanowi 70,01. 
Wydatki budżetowe zostały wykonane  w wysokości 33 695 640,96 złotych, na plan 
39 827 654,07 złotych, co stanowi 84,60%, z tego: 
a) wydatki bieżące 22 746 024,57 złotych, na plan 24 170 498,85 złotych, t.j. 94,11% 
b) wydatki majątkowe 10 949 616,39 złotych, na plan 15 657 155,22 złotych, t.j. 

69,93 %  
 

Wydatki 2019 według działów gospodarki  

Poz. dział Nazwa działu Plan  Wykonanie  % 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 402 660,84 401 976,84 99,83 

2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę  908 030,60 820 440,56 90,35 

3. 600 Transport i łączność 3 139 295,08 1 993 554,34 63,50 

4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 279 079,65 243 617,28 87,29 

5. 710 Działalność usługowa  75 170,00 25 650,59 34,12 

6. 720 Informatyka 1 231 058,77 748 349,40 60,79 

7. 750 Administracja publiczna 3 842 140,37 3 271 987,76 85,16 

8. 751 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 73 129,00 72 779,00 99,52 

9. 754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa  306 277,00 292 949,47 95,65 

10. 757 Obsługa długu publicznego 384 439,43 283 251,67 73,68 

11. 758 Różne rozliczenia 46 550,75 0,00 0,00 

12. 801 Oświata i wychowanie 6 700 640,19 6 256 220,94 93,37 

13. 851 Ochrona zdrowia 181 128,94 137 096,50 75,69 

14. 852 Pomoc społeczna 1 746 232,54 1 670 785,50 95,68 

15. 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 448 221,00 432 117,84 96,41 

16. 855 Rodzina 6 339 772,00 6 281 689,25 99,08 

17. 900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 7 275 511,44 6 923 037,50 95,16 

18. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 6 335 353,98 3 746 486,56 59,14 

19. 926 Kultura fizyczna i sport 112 962,49 93 649,96 82,90 

Ogółem 39 827 654,07 33 695 640,96 84,60 
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Obraz graficzny - Wydatki 2019 według działów gospodarki  
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Wydatki 

 

 Wydatki ogółem 39 827 654,07 33 695 640,96 84,60 

 Bieżące 24 170 498,85 22 746 024,57 94,11 

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

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych       5 521 208,49 5 456 000,00 98,82 

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

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

 wydatki na obsługę długu 384 439,43 283 251,67 73,68 

 Majątkowe 15 657 155,22 10 949 616,39 69,93 

 wydatki na programy wieloletnie       14 259 761,90 9 875 105,78 69,25 

 z tego:       

 wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 6 507 512,54 4 725 000,00 72,61 

 wydatki na współfinansowanie zadań z udziałem środków unijnych 6 995 806,36 4 631 000,00 66,20 

 dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe 630 443,00 600 000,00 95,17 

 z tego:       

 z budżetu Gminy 6 726 587,24 4 346 000,00 64,61 

 z budżetu państwa 307 811,32 285 000,00 92,59 

 dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe       630 443,00 600 000,00 95,17 

 limity wydatków finansowanych ze środków własnych       706 924,20 698 000,00 98,74 

 Inwestycje roczne 1 287 543,32 962 200,61 74,73 

 Inwestycje kontynuowane 13 688 276,70 9 336 523,58 68,21 

 Nowe wydatki inwestycyjne       1 661 716,90 252 000,00 15,17 

 Wydatki inwestycyjne w formie dotacji       630 443,00 600 000,00 95,17 

        

 



 

 

Największą pozycję w wydatkach stanowiły wydatki majątkowe – kwotę 10 949 616,39, 
złotych, co stanowiło 32,50% wydatków ogółem. Następną pozycję stanowiły wydatki na 
wynagrodzenia i pochodne i świadczenia z pomocy społecznej. 

 

Struktura wydatków Gminy według kategorii 

Wydatki ogółem 33 695 640,96 100,00 

Majątkowe 10 949 616,39 32,50 

Świadczenia z pomocy społecznej 6 609 749,11 19,62 

Wydatki na obsługę długu 283 251,67 0,84 

Dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące 1 360 759,66 4,04 

Dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe 600 000,00 1,78 

Wynagrodzenia i pochodne 9 016 596,02 26,76 

Wydatki pozostałe 4 875 668,11 14,47 
 

Obraz graficzny - Struktura wydatków Gminy według kategorii 
 

 

 

Najwyższy wskaźnik wykonania planu wydatków stanowiły wydatki w zakresie: 
1. Rolnictwa i łowiectwa – 99,83%,  
2. Rodziny – 99,08%, 
3. Edukacyjnej opieki wychowawczej, 
4. Pomocy społecznej – 95,68% 

Oświaty i wychowania -  93,37% 

W zakresie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na: 
1.  Wynagrodzenia i pochodne – 39,64% 
2.   Świadczenia na rzecz osób fizycznych(zasiłki, diety, ryczałty) 30,25% 
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        Struktura wydatków 

Wydatki ogółem 39 827 654,07 33 695 640,96 100,00 

Bieżące 24 170 498,85 22 746 024,57 67,50 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 276 539,56 9 016 596,02 39,64 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 521 208,49 5 456 000,00 23,99 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 879 589,85 6 879 589,00 30,25 

dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące 1 386 845,00 1 386 845,00 6,10 

wydatki na obsługę długu 384 439,43 285 468,00 1,26 

Majątkowe 15 657 155,22 10 949 616,39 32,50 

wydatki na programy wieloletnie 14 364 611,90 8 411 000,00  

z tego:      

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 6 623 289,14 4 725 000,00 56,18 

wydatki na współfinansowanie zadań z udziałem środków 
unijnych 

7 034 398,56 3 686 000,00 
43,82 

z tego:      

z budżetu Gminy 6 726 587,24 4 346 000,00  

z budżetu państwa 307 811,32 285 000,00  

dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe 630 443,00 600 000,00  

limity wydatków finansowanych ze środków własnych 706 924,20 698 000,00  

Inwestycje roczne 1 295 943,32 945 000,00  

Inwestycje kontynuowane 13 359 995,32 7 811 000,00  

Nowe wydatki inwestycyjne 1 661 716,90 252 000,00  

Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 630 443,00 600 000,00  



 

 

Wydatki majątkowe stanowią 10 949 616,39 złotych, z tego: 
1. Wydatki inwestycyjne roczne – 991 803,49 złotych 
2. Wydatki na limity wieloletnich wydatków majątkowych – 9 952 812,90 złotych. 
 
 
Wydzieloną pozycję w zakresie wydatków budżetowych stanowiły wydatki w zakresie 
Funduszu Sołeckiego – 347 057,15 złotych. 
Z kwoty tej przypadała najwyższa pozycja  w zakresie „transportu i łączności 53,07%. 

 
Wydatki w zakresie Funduszu Sołeckiego za 2019 rok  

Ogółem 368 047,15 %   

Transport i łączność - drogi 195 307,67 53,07   

Gospodarka mieszkaniowa 32 516,59 8,83   

Administracja publiczna 8 080,55 2,20   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa - OSP 

27 258,09 7,41 
  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 
oświetlenie 

21 212,12 5,76 

  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 344,48 8,24   

Kultura fizyczna i sport 53 327,65 14,49   

 
Obraz graficzny - Wydatki w zakresie Funduszu Sołeckiego za 2019 rok 
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Budżet Gminy za 2019 rok zamknął się deficytem w kwocie 3 808 249,91 złotych. 
Źródłem sfinansowania deficytu były przychody z tytułu: 
1. Kredytów i pożyczek – 3 313 333,31 złotych 
2. Wolnych środków – 494 916,60 złotych.  
 

Przychody 

L.p. Treść 
Klasyfikacja 

§ 

Kwota 

Plan Wykonanie 

1 2 3 4 5 

Przychody ogółem 5 967 854,66 6 689 190,13 

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

2. 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 6 ustawy 

950 326 541,50 1 099 410,44 

3. 
Przychody z zaciągniętych pożyczek i 
kredytów na rynku krajowym 

952 5 641 313,16 5 589 779,69 

3.1 Kwota wyłączeń z art. 243 uofp  0,00 0,00 

 

Obraz graficzny – Przychody 
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Rozchody 

Rozchody ogółem 1 548 000,00 1 548 000,00 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 
kredytów 

992 1 548 000,00 1 548 000,00 

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   

992 0,00 0,00 

 
 
 
Struktura długu na 31.12.2019 przedstawia się następująco: 
 
 

Struktura długu 

Zrealizowane dochody budżetu Gminy za 2019 
rok  29 887 391,05 

100 

Dług na dzień 31.12.2019 13 483 559,98 45,11 

 

Obraz graficzny – Struktura długu 

 

Struktura długu

Zrealizowane dochody budżetu Gminy za 2019 rok Dług na dzień 31.12.2019



 

 

 

Obsługa długu przez okres kredytowania 
Obsługa długu w latach   

  Wydatki 
Wydatki na 

obsługę długu 
% 

  

2019 33 695 640,96 283 251,67 0,84   

2020 40 125 421,61 495 000,00 1,23   

2021 28 756 981,03 460 000,00 1,60   

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

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

2024 23 201 338,62 400 353,02 1,73   

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

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

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

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

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

2030 23 748 421,87 65 000,00 0,27   

2031 24 185 466,37 47 497,89 0,20   

2032 24 379 323,52 11 134,00 0,05   

 

Obraz graficzny – Obsługa długu w latach 
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W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano spłatę długu, aż do jego całkowitej spłaty, t. j. 

do 2032 roku 

Rozchody budżetu Gminy na okres spłaty 

 

  Dochody 
Rozchody 
budżetu 

Wydatki na 
obsługę długu 

% 

2019 35 236 772,33 1 548 000,00 283 251,67 5,20 

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

2021 29 109 481,03 1 637 868,21 460 000,00 7,21 

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

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

2024 24 800 985,00 1 599 646,38 400 353,02 8,06 

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

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

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

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

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

2030 25 220 066,87 1 471 645,00 65 000,00 6,09 

2031 25 220 066,87 1 034 600,50 47 497,89 4,29 

2032 25 220 066,87 840 743,35 11 134,00 3,38 
 

Obraz graficzny - Rozchody budżetu Gminy na okres spłaty 

 

 



 

 

 

      Zadania inwestycyjne        

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego 

Planowane wydatki   Jednostka 
org. 

realizująca 
zadanie lub 

koordynująca 
program 

rok budżetowy 2019 
(7+8+9+10) 

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 

 

 
Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie    

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

1. 

400 40002 

Rozbudowa sieci wodociągowej na 
działkach nr 547/3, 547/5, 547/6 i 545 
przy ul. nad Zalew w Solcu-Zdroju 

24 000,00 14 000,00 24 000,00 14 000,00             Urząd Gminy  

2. Wykup sieci wodociągowej 1 700,00 1 608,00 1 700,00 1 608,00             Urząd Gminy  

3. 
Zakup ciągnika z osprzętem  

50 000,00 49 899,96 50 000,00 49 899,96                

4. 900 90001 50 000,00 49 899,96 50 000,00 49 899,96             Urząd Gminy  

5. 

600 60016 

Przebudowa drogi gminnejNr 384018 T 
ul. Polna w Solcu-Zdroju od km 0+205 
do km 0+487 dł. 282 mb (kanalizacja 
deszczowa i chodnik) 

455 080,01 303 361,22 151 700,01 151 681,22     151 700,00 151 680,00     Urząd Gminy  

6. 
Przebudowa drogi gminnej Nr 384014 
T Zborów - Janów od km 0+250 do km 
0+350 dł. 100 mb  

40 383,00 40 344,21 20 192,00 20 172,21     20 191,00 20 172,00     Urząd Gminy  
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7. 

60017 

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

57 009,00 56 789,50 35 000,00 34 780,50     22 009,00 22 009,00     Urząd Gminy  

8. 
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 
ew. 99 w m, Kików na dł. 330 mb 

65 532,20 65 493,41 32 766,20 32 747,41     32 766,00 32 746,00     Urząd Gminy  

9. 
700 70005 

Zakup działek  46 000,00 45 136,88 46 000,00 45 136,88             Urząd Gminy  

10. 
Zakup aparatu USG z głowicą 
endowaginalną 

29 400,00 29 400,00 29 400,00 29 400,00             Urząd Gminy  

11. 720 72095 
Szkolne pracownie informatyczne 
Województwa Świętokrzyskiego - e-
pracownie WŚ 

277 863,84 154 368,80 30 873,76 30 873,76     7 718,44 7 718,44 115 776,60 115 776,60 Urząd Gminy  

12 750 75023 
Montaż windy zewnętrznej w budynku 
Urzędu Gminy 

275 900,00 1 793,25 275 900,00 1 793,25             Urząd Gminy  

13. 
754 75412 

Elewacja i ocieplenie budynku świetlicy 
i osp w m. Zborów 

35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00             Urząd Gminy  

14. 
Elewacja i ocieplenie budynku świetlicy 
i osp w m. Piestrzec 

35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00             Urząd Gminy  

15. 
900 

90001 Wykup sieci kanalizacyjnej 1 200,00 1 000,00 1 200,00 1 000,00             Urząd Gminy  

16. 90005 
Zakup samochodu elektrycznego typu 
Melex 

16 500,00 16 200,00 16 500,00 16 200,00             Urząd Gminy  

17.     
Budowa oświetlenia ulicznego w m. 
Żuków 

80 000,00 70 848,00 80 000,00 70 848,00                

18. 

926 

92601 
Zakup kontenera socjalnego do m. 
Zagaje Kikowskie 

10 944,67 10 455,00 10 944,67 10 455,00             Urząd Gminy  

19. 92695 
Wyposażenie placu zabaw w m. 
Kolonia Zagajów 

11 205,64 11 205,30 11 205,64 11 205,30             Urząd Gminy  

Ogółem 1 562 718,36 991 803,49 937 382,28 641 701,45 0,00 0,00 234 384,44 234 325,44 115 776,60 115 776,60 x  



 

 

Obraz graficzny - Zadania  
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                                                        Wykonanie limitów wieloletnich wydatków na przedsięwzięcia za 2019 rok 
L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego  Osiagnięte efekty 

rzeczowe  
Rozdział 

klasyfikacji 
budżetowej 

Łączne nakłady finansowe Źródła finansowania wydatków Jednostka 
org. 

realizująca 
zadanie lub 

koordynująca 
program 

Od początku realizacji             
Plan               

…………………Wykonanie 

Roczne                                 
Plan               

……………     
Wykonanie 

dochody własne kredyty i 
pożyczki 

      

 

w 
tym:kredyty 

i pożyczki 
zaciągnięte 

na realizację 
zadania pod 
refundację 
wydatków 

dotacje i 
środki 
pochodzące 
z innych 
źródeł 

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

1. 
Wzmocnienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców Gminy Solec-Zdrój 

  

72095 

149 413,95 61 342,09       8 906,87 52 435,22 

Urząd Gminy 

  111 433,63 61 342,09       8 906,87 52 435,22 

2. 
Wsparcie kształcenia podstawowego w 
zakresie kompetencji kluczowych  - Pasje 
zaklęte w nauce  

  
80195 

530 900,63 388 137,67 0,00     15 775,55 372 362,12 
Urząd Gminy 

  271 189,50 295 983,45       12 026,97 283 956,48 

3. Rodzina - wspólna troska 

  

85295 

335 680,00 272 396,76 33 540,00     15 400,37 223 456,39 
GOPS Solec-

Zdrój 
  292 305,66 252 582,42 33 414,36     14 130,93 205 037,13 

Ogółem bieżące 
1 015 994,58 721 876,52 33 540,00 0,00 0,00 40 082,79 648 253,73 

X 

674 928,79 609 907,96 33 414,36 0,00 0,00 35 064,77 541 428,83 

1. 

Rozbudowa i moderniczacja systemu 
zaopatrzenia w wodę gminy Solec - Zdrój - 
zapewnienie zapotrzebowania na wodę 
dla terenu Gminy 

  
40002 

984 000,00 61 500,00 61 500,00         
Urząd Gminy 

  32 147,24 32 147,24 32 147,24         

2. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 095T 
Piasek Wielki - Zagajów - Chinków - 
Strażnik - Solec - Zdrój  od km 0+010 do 
km 7+000 długości 6990m 

 

60014 
600 000,00 600 000,00 600 000,00         

Urząd Gminy 
 600 000,00 600 000,00 600 000,00         

3. 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T 
Zborów-Włosnowice-Świniary-Trzebica od 
km 4+518 do km 4+702 długości 184m,  

  
60014 

30 443,00 30 443,00 30 443,00         
Urząd Gminy 

  0,00 0,00           
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4. 
Rewitalizacja przestrzeni publicznej 
miejscowości Solec-Zdrój  

ogłoszono konkurs na 
wykonanie koncepcji 
architektonicznej 
wybranych obiektów 
zadania. Wpłynęło 7 
prac konkursowych 

60016 

9 769 781,46 1 697 511,83 200 000,00 1 140 000,00   21 640,00 335 871,83 

Urząd Gminy 

769 372,45 626 257,66 200 000,00 426 257,66   0,00 0,00 

5. 

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

  60016 

2 412 500,00 0,00 0,00         

Urząd Gminy 

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

6. 

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

Zawarto umowę na 
świadczenie usług 
nadzoru. Trwają 
prace związane z 
przygotowaniem 
SIWZ na dostawę 
sprzętu oraz 
implementację 210 e-
usług 

72095 

1 253 260,60 1 015 347,88 246 821,40       768 526,48 

Urząd Gminy 

544 251,00 532 638,51 112 902,84       419 735,67 

7. Rozbudowa remizy OSP w  Świniarach 
  

75412 
60 498,99 43 350,00 43 350,00         

Urząd Gminy 

  
  

55 498,87 43 099,88 43 099,88         

8. 
Poprawa infrastruktury edukacyjno - 
sportowej w gminie Solec-Zdrój 

80195 
800 576,56 186 673,58 39 393,92     18 409,95 128 869,71 

Urząd Gminy 

  2 460,00 2 460,00 2 460,00         

9. 
Rozbudowa systemu wodno - 
kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój  - etap 
I 

wykonano 5477mb 
kanalizacji sanitarnej, 
29 przepompowni i 
14 przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
Roboty zapłacone w 
styczniu 2019 roku. 

90001 

5 072 115,44 4 841 156,45 1 114 848,77 1 853 313,16   0,00 1 872 994,52 

Urząd Gminy 

5 039 856,23 4 811 596,83 1 140 524,62 1 801 779,69   0,00 1 869 292,52 

10. 
Rozbudowa sieci sanitarnej gminy Solec-
Zdrój 

  
90001 

1 308 900,00 126 000,00 126 000,00         
Urząd Gminy 

    114 511,80 114 511,80 114 511,80         

11. 
Poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej  

opracowano studium 
wykonalności 
projektu, wykonanie 

90005 

7 537 373,50 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Urząd Gminy 

182 824,00 217,00 217,00 0,00 0,00     
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dokumentacji 
projektowej 

12. 
Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie 
gminy Solec-Zdrój skierowanej do 
mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy    

trwają prace 
budowlane  na 
budynku GCK. 
Zaawansowanie 
robót 50%. 
Przebudowa budynku 
sali sportowej na salę 
widowiskową w 
Solcu-Zdroju. 
Podpisana umowa na 
wykonanie i nadzór 
inspektorski 

92195 

12 752 034,74 5 761 629,16 1 033 629,16 1 100 000,00   226 750,00 3 401 250,00 

Urząd Gminy 

4 285 254,12 3 189 883,98 363 336,47 1 100 000,00   107 909,20 1 618 638,31 

Ogółem majątkowe 

42 581 484,29 14 364 611,90 3 496 986,25 4 093 313,16 0,00 266 799,95 6 507 512,54 

X 
11 633 415,71 9 952 812,90 2 609 199,85 3 328 037,35 0,00 107 909,20 3 907 666,50 

Ogółem limity 
43 597 478,87 15 086 488,42 3 530 526,25 4 093 313,16 0,00 306 882,74 7 155 766,27 

12 308 344,50 10 562 720,86 2 642 614,21 3 328 037,35 0,00 142 973,97 4 449 095,33 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Informacje o stanie mienia komunalnego 

Stan mienia komunalnego Urzędu Gminy na dzień 31.12.2019: 

Lp. Stan na dzień 31.12.2018 Powierzchnia 
gruntów  w ha 

Wartość  w tys. zł. 

1 grunty 200,72  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 2019 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 2019 roku nabyła 7 nieruchomości o łącznej powierzchni  0,5236 ha na realizację 
zadań własnych tj. następujące nieruchomości : 

     dz. nr ew. 533/2 o pow. 0,0515 ha w m. Zborów w celu regulacji stanu prawnego OSP 
Zborów 

     dz. nr ew. 314/6 o pow. 0,06 ha w m. Strażnik z przeznaczeniem pod drogę 
     dz. nr ew. 611 o pow. 0,32 ha w m. Świniary z przeznaczeniem uregulowania stanu wodnego 

sąsiadujących działek 
     dz. nr ew. 690/5 o pow. 0,0760 ha w m. Solec-Zdrój z przeznaczeniem na urządzenie drogi 

wewnętrznej   
dz. nr ew. 318/3 o pow. 0,0381 ha w m. Solec-Zdrój z przeznaczeniem na urządzenie  drogi                 
wewnętrznej  
dz. nr 690/10 o pow. 0,0227 ha w m. Solec Zdrój z przeznaczeniem na poszerzenie drogi 
wewnętrznej  
dz. nr 392/4 o pow. 0,0068 ha w m. Solec-Zdrój z przeznaczeniem na poszerzenie drogi 
publicznej 
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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                     
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 2019 roku:  

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

1. Magierów 153 0,14 Sprzedaż 
bezprzetargowa 

2. Zagajów  44/1 0,30 Sprzedaż przetargowa 

3. Zagajów 44/2 2,03 Sprzedaż przetargowa 

4. Piestrzec  1358 0,05 Sprzedaż 
bezprzetargowa 

5. Zborów 346/1 0,0516 Zamiana gruntów 

 
 
     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 nr 1/2017 z dnia 
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1.03.2017 

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

 
     W 2019 roku dochód z tytułu umów dzierżawy gruntów wyniósł 7243,63 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.  
 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. 01.01.2019 4,234 ha 

2. 31.12.2019 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 2019 roku z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł     
9 608,59 zł. 
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4. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii 

4.1  Gminna strategii rozwoju 

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

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

Misja 

Tworzenie korzystnych warunków społeczno-gospodarczych zapewniających wysoką jakość 
życia mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi gminy Solec-Zdrój. 
Do celów strategicznych zostały przyporządkowane działania priorytetowe, które wyznaczają 
obszary w ramach których będą realizowane zadania. 
Cel 1  

Rozwój nowoczesnej i efektywnej  infrastruktury technicznej zapewniającej wysoką jakość  
i dostępność lokalnych usług publicznych. 
Cel ten obejmuje m.in. takie cele szczegółowe jak  zwodociągowanie, skanalizowanie  
i gazyfikacja gminy, budowę dróg, ścieżek rowerowych, rewitalizację gminy.   
Cel  2  

Wspieranie lokalnego  rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym  uwzględnieniem 
usług uzdrowiskowych, turystycznych i rekreacyjnych 
W ramach celu głównego można wyróżnić m.in. takie cele szczegółowe jak  tworzenie 
korzystnych warunków dla nowych inwestorów oraz rozwoju działalności gospodarczej, ulgi 
podatkowe, 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. 
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Cel ten obejmuje m.in. takie cele szczegółowe jak promocja odnawialnych źródeł energii, 
działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej, prawidłową gospodarkę wodą oraz wsparcie 
funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, stworzenie kalendarza 
wydarzeń kulturalno-promocyjnych, ochronę i promocję dziedzictwa przyrodniczego  
i kulturowego m.in. poprzez działania infrastrukturalne i zabezpieczające. 
Cel 4 

Promocja ekskluzywnej, unikatowej marki  turystycznej „Solec-Zdrój” poprzez działania 
krajowe i międzynarodowe. 
W ramach celu głównego można wyróżnić m.in. takie cele szczegółowe jak  promocję 
produktów turystycznych, współpracę z innymi gminami uzdrowiskowymi,  aktywne działania 
w ramach Klastra Uzdrowiskowego, budowa wyrazistego, pozytywnego wizerunku Gminy 
Solec-Zdrój, jako unikatowego miejsca łączącego piękne, „nieodkryte” tereny przyrodnicze  
z najnowocześniejszą bazą wypoczynkowo-uzdrowiskową, wspólne projekty partnerskie 
dotyczące np. szlaku rowerowo-pieszego czy pakietu działań promocyjnych. 
 
Działania gminy w zakresie realizacji strategii w 2019r. obejmowały szereg zadań 
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz finansowanych ze środków własnych tj.: 
Ścieżka rowerowa 

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

Wodociąg  

Zaprojektowano sieci wodociągową na odcinku Włosnowice - Solec-Zdrój. Dokumentacja 
projektowa finansowana z środków własnych Gminy o wartości 31 857,00 zł.  

Kanalizacja  

Zaprojektowano sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żuków- przysiółek Sieradzka. Wartość 
dokumentacji projektowej finansowana z środków własnych  Gminy wyniosła 12 177,00 zł.  
Zlecono projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice i Piasek Mały, w 2019r. 
dokonano odbioru koncepcji wielobranżowej dla ww. kanalizacji o wartości 43 050,00 zł 
należność finansowana z budżetu Gminy. 
W 2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. Rozbudowa systemu wodno-
kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój- Etap I” w m. Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów, 
Kolonia Zagajów. 
W ramach realizacji inwestycji łącznie wybudowano:  
- sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 15390,5m w tym grawitacyjna 1920m i ciśnieniowa 13470,5m  
- 153 przepompownie przydomowe, 
- 14 przydomowych oczyszczalni ścieków, 
- wodociąg fi 110 w miejscowości Kolonia Zagajów i Strażnik o długości 2475m, 
Wartość inwestycji za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski wyniosła 4 786 425,87 zł  
w tym dofinansowanie z PROW 1 870 480,52 zł oraz WFOŚiGW w Kielcach 1 801 779,69 zł, 
pozostała kwota 1 114 165,66 zł finansowana z środków własnych budżetu Gminy.  
Ponadto wybudowano 4 przydomowe przepompownie w trzech miejscowościach gminy 
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Solec-Zdrój wraz z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej. Wartość inwestycji finansowana  
z środków własnych Gminy wyniosła 67 297,00 zł w tym nadzór inwestorski 1 000,00 zł. 

GCK, Sala widowiskowa 

W 2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. ,,Rozbudowa budynku Gminnego 
Centrum Kultury w Solcu-Zdroju” wartość realizacji projektu wyniosła 2 877 970,00zł w tym 
finansowanie z środków budżetu Gminy 1 337 713,71 zł, budżetu Państwa 96 266,02 zł, 
środków UE 1 443 990,27 zł.  
W 2019 roku zawarto umowę na roboty budowlane zadania pn. „Przebudowa budynku sali 
sportowej na salę widowiskową w Solcu-Zdroju”, na koniec roku stopień zaawansowania 
robót wyniósł 8%. 
 
Rewitalizacja  

Zorganizowano wystawę pokonkursową oraz dokonano wypłaty nagród dla autorów prac 
konkursowych, którym przyznano nagrody w konkursie na wykonanie koncepcji 
architektonicznej wybranych obiektów zadania „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja 
miejscowości Solec-Zdrój” o wartości 50 000,00 zł płatne z środków własnych Gminy Solec-
Zdrój. Wykonawcą dokumentacji projektowej została firma, której praca zajęła pierwsze 
miejsce w konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej. W 2019 roku zrealizowano 
komplet dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z załącznikami oraz 
uzyskano pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa 
rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”- wartość odebranej dokumentacji 585 000,00 zł 
finansowana z środków własnych Gminy w tym dotacja uzdrowiskowa 200 000,00zł. 

E-usługi 

W 2019r. rozpoczęto realizację projektu, którego celem jest podniesienie jakości obsługi 
mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę 
efektywności i dostępności e-usług.  Do końca 2019r. zrealizowano 43% projektu w zakresie 
dostawy licencji portalu interesanta, sprzętu komputerowego i wodomierzy z funkcją zdalnego 
odczytu. Wartość odebranych dostaw 528 948,51 zł brutto. 

Oświetlenie uliczne 

W gminie Solec-Zdrój rozpoczęto i zakończono w 2019 r. inwestycje dotyczącą budowy 
oświetlenia ulicznego w miejscowościach Żuków i Świniary. Roboty budowlane obejmowały 
montaż 19 słupów i opraw oświetleniowych typu LED oraz wykonanie zasilania z przewodów 
napowietrznych izolowanych.  Łączny koszt inwestycji poniesiony z środków własnych gminy 
wyniósł 70 848,00 zł w tym nadzór inwestorski 738,00 zł.  

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Złożony wniosek w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym 2014-
2020, po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach został przywrócony  
do ponownej oceny. W 2019 r. przeszedł pozytywnie ponowną ocenę przeprowadzoną przez 
Komisję Oceny Projektów i oczekuje na liście rezerwowej. 
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Rozbudowa sieci gazowej 

Zorganizowano spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowniczej celem 
przedstawienia możliwości gazyfikacji miejscowości Zielonki. Zebrano wstępne deklaracje od 
mieszkańców i przekazano je do PSG która na ich podstawie dokonała oceny rentowności 
inwestycji.   

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 2019 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.: 
1) dla Gminy Solec – Zdrój 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. 

2) dla sołectwa Solec – Zdrój 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.  

Natomiast 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 poprzednim zostało przeprowadzonych 
postępowań i wydanych 15 decyzji o warunkach zabudowy z czego 14 określało nowe warunki 
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zabudowy dla poszczególnych działek natomiast 1 decyzją odmówiono określenia nowych 
warunków zabudowy. 
W przypadku 1 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na wniosek inwestora 
postępowanie to zostało umorzone. 
Jak wyżej wspomniano Rada Gminy w roku 2019 (uchwała NR X/50/2019 ) przyjęła uchwałę 
dotyczącą zmiany mpzp a dotyczącą obszaru „planowanego cmentarza” na terenie sołectwa 
Strażnik.  
Zmiana ta miała na celu modyfikację zapisów planu, usystematyzowaniu granic obszarów 
zabudowy w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz istniejącą zabudową,  
a także na zmniejszeniu obszaru projektowanego cmentarza na rzecz terenu usług  
go obsługujących. W ustaleniach dopuszczono realizację obiektów towarzyszących 
cmentarnictwu, m.in. w zakresie usług pogrzebowych znajdujących się w strefie sanitarnej 
cmentarza. Pozostałe tereny objęte zmianą pozostają w dotychczasowym sposobie 
użytkowania. 

Ponad to 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. 2010r. 

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

Stale, do organu gminy wpływają wnioski od właścicieli nieruchomości dotyczące zmiany 
przeznaczenia w miejscowym planie poszczególnych nieruchomości. Na koniec 2019r ogółem 
takich wniosków wpłynęło 79 w tym dotyczących sołectwa Solec – Zdrój 52. 

Z uwagi na zakończenie prac nad zmianą planu dotyczącego gminy Solec – Zdrój podjęto 
działania dotyczące zmiany mpzp obejmujące sołectwo Solec – Zdrój. Przedstawiono podczas 
komisji Radzie Gminy analizę zasadności zmiany mpzp dla sołectwa Solec – Zdrój wraz  
z potrzebą zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
obejmującą cały teren gminy. Umożliwi to na zaproponowanie nowych obszarów pod 
zabudowę wynikające ze składanych wniosków a także doprowadzą do zaktualizowania 
zapisów obecnych aktów planistycznych do obecnie obowiązującego stanu prawnego. 
Pozwolą na objęcie opracowaniem obszarów i założeń wynikających z ustaleń nowych 
kierunków  
i uwarunkowań określonych najpierw w Studium a później ich doszczegółowienie w planach 
miejscowych tak by umożliwić dalszy rozwój miejscowości i gminy. 

 

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. 
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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 w 
Zborowie,  ul. Zwierzyniec 1 

38,23 2 c.o., gaz, woda, 
kanalizacja, łazienka, wc 

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. W 2019 roku dokonano 
oddzielenia części mieszkalnej od części szkolnej - założono osobną instalacje gazową.   

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. z 
2019r., poz. 1182 ze zm.). Ustala się następujące rodzaje czynszów: 

a) za lokale mieszkalne, 

b) za lokale socjalne, 

które opłacają najemcy lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób 
Gminy. 

W zasobie mieszkaniowym gminy na dzień 1 stycznia 2019 znajdowało się 4 mieszkania, na 31 
grudnia 2019 roku znajdowało się 3 mieszkania. Zmniejszenie liczby tych mieszkań związane 
było z przekształceniem mieszkania na gabinet lekarski.  

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, z tego w 2019 roku wykupiono 200 mb sieci.  
W 2019 roku wyprodukowano  284 153 m3 wody oraz zakupiono 71 346 m3 . Woda zakupiona 
od Gminy Stopnica sprzedawana jest mieszkańcom wsi Zagaje Kikowskie natomiast woda ze 
Związku Międzygminnego NIDA 2000 dostarczana jest do obiektów uzdrowiskowych.  
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W 2019 roku cena za dostawę wody ustalona taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków wynosiła 2,80 zł netto/ 1 m3. 

 

 

 

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, z tego w 2019 roku wybudowano 9,65 km sieci 
kanalizacji tłocznej.  
W 2019 roku cena za odbiór ścieków ustalona taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków wynosiła 3,55 zł netto/ 1 m3 .   

 
5.3  Gospodarka odpadami komunalnymi  

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

 
 

Całkowity tonaż odpadów w 2019 roku 
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Koszty i dochody w 2019 roku w ramach gospodarki odpadami 

 
 
Należności wg deklaracji 
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5.4  Drogownictwo 

Przez Gminę Solec-Zdrój przebiega droga krajowa o długości 5,83 km, drogi powiatowe mają 
długość 62,902 km, natomiast drogi gminne 101,004 km, w tym o nawierzchni bitumicznej 
55,158 km, tłuczniowej 15,879 km, gruntowej 27,058 km,  kostki brukowej 2,909 km. 

Sieć drogowa o nawierzchni bitumicznej daje szansę szybkiego dotarcia do każdej 
miejscowości na terenie Gminy i w związku z tym zwiększa atrakcyjność gospodarczą gminy 
oraz pozwala na jej rozwój.  

Zadania realizowane na infrastrukturze drogowej w 2019 roku obejmowały:  

− bieżące utrzymanie dróg 33.271,60 zł  

− remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego 162.406,50 zł, odmulanie                                 
i konserwacja rowów przy drogach gminnych 17.914,98 zł, zakupiono kręgi na remont 
przepustów w drogach gminnych 2.600 zł 

− modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piasek Mały dz. nr 
ewid 970, 994 i 1052 dł. 440 mb 49.384,50 zł   

− remont dróg destruktem na terenie gminy 23.616,98 zł 

− opracowano dokumentację projektową na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 
384014 T Zborów – Janów od km 0+809 do km 1+826 dł. 1017 mb za kwotę 12.999,99 zł 

− opracowano dokumentację projektową na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 
384029 T Zborów – Solec-Zdrój od km 0+000 do km 2+151 dł. 2151 mb za kwotę 12.999,99 
zł. Uzyskano pozwolenie na przebudowę od Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju   

− opracowano dokumentację projektową na zadanie pn; „Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych dz. nr  970, 994, 1052 w miejscowości Piasek Mały za kwotę 2.400 zł 

− wykonano przeglądy rozszerzone mostów w ciągach dróg gminnych w miejscowościach 
Strażnik, Ludwinów, Świniary, 2 szt Piasek Mały i Chinków, oraz wykonano analizę 
wojskowej klasy nośności dla mostów w miejscowości Piasek Mały, Świniary i Chinków za 
kwotę 6.600 zł 

Gmina partycypowała w kosztach poniesionych przez Powiat Buski na realizowanie inwestycji 
pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0095 T Piasek Mały – Zagajów-Chinków-Strażnik-Solec-
Zdrój od km 0+010 do km 7+000 dł. 6990 m realizowanej w ramach Funduszu dróg 
samorządowych – na terenie Gminy Solec-Zdrój od km 2+350 do km 7+000 w miejscowościach 
Kolonia Zagajów, Zagajów, Chinków, Strażnik dł. 4650 mb -  w wysokości 600.000 zł 

Wykonano „Przebudowę drogi gminnej nr 384018 T ul. Polna w Solcu – Zdroju od km 0+205 
do km 0+487 dł. 282 mb”. Wartość robót ogółem 303.400,01 zł, z tego dofinansowanie                    
z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 151.700 zł, środki z budżetu gminy 151.700,01 zł. 

Wykonano „Przebudowę drogi wewnętrznej działka nr ewidencyjny 199 w miejscowości 
Kików, dł. 330 mb”. Wartość robót ogółem 65.532,20 zł, z tego dofinansowanie z Funduszu 
Dróg samorządowych kwota 32.766 zł, środki z budżetu gminy 32.766,20 zł  

Wykonano „Przebudowę drogi gminnej nr 384014 T Zborów – Janów od km 0+250 do km 
0+350 dł. 100 mb. Wartość robót ogółem 40.383 zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych 20.191 zł, środki z budżetu gminy 20.192 zł   
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Wykonano remont drewnianego mostu w ciągu drogi gminnej nr 384081 T Strażnik przez wieś 
na działce nr 598 położonej w miejscowości Strażnik za kwotę 15.854,33 zł. Wynagrodzenie 
inspektora nadzoru 700 zł. Po wykonanym remoncie przeglądu mostu dokonała osoba                    
z uprawnieniami budowlanymi o specjalności mostowej za kwotę 700 zł. 

  

5.5  Transport 

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

W 2019 roku zakupiono wiatę przystankową za kwotę 4.392,30 zł.  Ogółem na terenie Gminy 
znajduje się 100 przystanków. 

5.6  Oświetlenie drogowe 

Gmina Solec-Zdrój posiada zmodernizowane oświetlenie drogowe. Oprawy sodowe i rtęciowe 
zostały wymienione na oprawy wyposażone w panel LED. Modernizacja oświetlenia poprawiła 
bezpieczeństwo ruchu i bezpieczeństwo mieszkańców a także mniejsze zużycie energii                    
i obniżenie kosztów eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego.  

5.7  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. 
 

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

W PGN wskazane zostały następujące zadania inwestycyjne w 5 sektorach.  

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

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

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

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

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

6. Sektor 5:  Transport – zadanie inwestycyjne: System wypożyczenia rowerów miejskich 
– zadanie realizowane w ramach zadania: Rewitalizacja przestrzeni publicznej 
miejscowości Solec-Zdrój. 

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 2019 r. rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego w miejscowościach Żuków i Świniary. 
Roboty budowlane obejmowały montaż 19 słupów i opraw oświetleniowych typu LED 
wyposażonych w układy redukcji mocy. 

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 
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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, który został oceniony negatywnie. W wyniku 
złożonego odwołania wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, jednak z uwagi na 
dostępność środków finansowych umieszczony został na liście rezerwowej. 

 
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. 

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 
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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.  
W 2019 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.  
2.  Budowa, modernizacja i rozbudowa dróg lokalnych co opisano w rozdziale 5.4.  

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 2019 r.  

Zaprojektowała sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żuków- przysiółek Sieradzka.  

Przystąpiła do opracowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Sułkowice i Piasek Mały.  

Dokonała odbioru końcowego zadania pn. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy 
Solec-Zdrój- Etap I” w m. Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów, Kolonia Zagajów. 
W ramach realizacji inwestycji łącznie wybudowano:  
- sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 15390,5m w tym grawitacyjna 1920m i ciśnieniowa 13470,5m  
- 153 przepompownie przydomowe, 
- 14 przydomowych oczyszczalni ścieków, 
Wybudowała 4 przydomowe przepompownie ścieków w trzech miejscowościach gminy Solec-
Zdrój wraz z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej. 
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.  
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W zakresie Gospodarki odpadami i zapobieganie powstawaniu  odpadów Gmina na bieżąco 
realizuje zadania  własne wskazane w POŚ:  

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

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

Gmina realizuje także na bieżąco zadanie koordynowane pn. Realizacja Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Solec-Zdrój. Wskaźnikiem monitoringu 
realizacji zadania jest masa wyrobów przekazanych do utylizacji, w roku 2019 ilość ta wyniosła 
58,256 Mg.  

 W zakresie zasobów przyrodniczych na etapie opracowania dokumentacji jest zadanie pn. 
Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej 
ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Zadanie to 
realizowane jest we współpracy z gminą Busko-Zdrój. Projekt polega m.in. na utworzeniu 
bezpiecznej ścieżki rowerowej o charakterze edukacyjno-dydaktycznym porządkującej ruch 
turystyczny  pomiędzy gminami uzdrowiskowymi Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Trasa szlaku                  
o nawierzchni bitumicznej długości 18,5 km przebiegać będzie przez tereny cenne 
przyrodniczo. 
Gmina realizuje także zadanie pn. Bieżące i zrównoważone utrzymanie zieleni na terenie gminy 
Solec-Zdrój. W wyniku realizacji zaplanowanych zadań w kolejnych latach przybędzie 
powierzchni zieleni urządzonej co jest wskaźnikiem monitorowania realizacji tego zadania.  
W zakresie edukacji ekologicznej wskazanym w POŚ jest zadanie pn. Prowadzenie działań  
edukacyjnych dotyczących edukacji ekologicznej.  Gmina od kilku lat corocznie realizuje tego 
rodzaju  zadanie w ramach Programów edukacji ekologicznej angażując dzieci i młodzież                 
z terenu gminy.  Wskaźnikiem monitorowania zgodnie z POŚ jest realizacja tego rodzaju 
zadania w danych roku i ilość akacji. W programie edukacji ekologicznej dotyczącym działań 
proekologicznych w gminie Solec-Zdrój w  2019 roku  brali udział uczniowie z terenu gminy, 
łącznie 303 uczniów. Celem tego rodzaju akcji jest wzrostu świadomości ekologicznej 
mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska. 

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

 
Zadania realizowane  przez ośrodki pomocy społecznej dzielą się na: 
 

• zadania własne – finansowane ze środków budżetu gminy  

• zadania zlecone – finansowane ze środków budżetu wojewody 
W  2019 r. pomocą Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej objął  548 osób z 258 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:  314 094,31 zł 

z czego:  
✓ wypłacono 8 zasiłków celowych  dla 8 osób na łączną kwotę:                    3 050,00  zł. 

- w tym 5 bezzwrotnych specjalnych zasiłków celowych dla 4 osób  

✓ 37 zasiłków okresowych  dla 17 osób na łączną kwotę:                              11 281,87 zł. 
 

✓ 178 zasiłki stałe dla 18 osób na łączną kwotę:                                             100 577,97 zł. 
✓ dla 18 osób  pobierających zasiłek stały opłacono 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie:                            8 911,13 zł. 
✓ 3 osobom opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej, 1 osobie  

w Domu dla Bezdomnych na łączna kwotę:                                                 69 812,48 zł. 
✓ 1 osobie wydano decyzję kierującą do Krajowego Ośrodka Mieszkalno- 

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

finansowanej ze środków publicznych, których obsługa wyniosła           630,00 zł. 
✓ 35 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 łącznie kwotę:       119 830,86 zł.   

w tym: 

             - na dożywianie 151 uczniów                                                                          86 306,00 zł. 

            - koszt wynagrodzenia kucharek proporcjonalny do liczby                     
                 dożywianych  uczniów finansowanych przez tut. GOPS                        11 821,86 zł. 
 
              - zasiłki celowe na żywność dla 102 osób                                                    21 703,00 zł. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także świadczenia wychowawcze 500+. Jest 
to program państwowy mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez 
comiesięczne świadczenia wychowawcze na dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych.   
Świadczeniem wychowawczym 500+ w 2019 r. objęte było 868 dzieci i młodzież w wieku do 
18 lat na co wydatkowano kwotę      3 894 195,70 zł.            

                                                
W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również program „Dobry Start”. 
Jest to świadczenie, które jest formą wyprawki szkolnej (przyznawane jest w okresie 
rozpoczęcia roku szkolnego), otrzymać go może rodzic dziecka, jego opiekun 
faktyczny, opiekun prawny, a także sama osoba ucząca się, jeśli jest to pełnoletni uczeń, który 
nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo 
do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową. Wniosek składa jeden z 
rodziców, a jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem 
rodziców – wsparcie otrzymuje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Świadczeniem „Dobry 
start” zostało objęte 585 uczniów na co wydatkowano kwotę:                                                                                          
175 500,00 zł. 
 

Tutejszy Ośrodek w 2019r.  realizował również  świadczenia rodzinne i alimentacyjne.                           

Świadczenie rodzinne to zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia 
opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), zapomoga wypłacana przez 
gminy oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), do których 
prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych. Poszczególne świadczenia rodzinne mają różny charakter: w większości 
wypłacane są na określony czas (okres zasiłkowy), ale również jednorazowo (dodatek z tytułu 
urodzenia dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka) lub raz w ciągu 
pewnego okresu (dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego). Część z świadczeń rodzinnych 
występuje samoistnie (zasiłek rodzinny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 
zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), natomiast otrzymanie dodatków do zasiłku 
rodzinnego uzależnione jest od posiadania prawa do zasiłku rodzinnego.  
W 2019 r.  wypłata świadczeń rodzinnych  dla  1 362 osób wyniosła                1 773 475,18 zł.           

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_szkolny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opiekun
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alimenty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyrok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ugoda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstwo_domowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasiłek_rodzinny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dodatki_do_zasiłku_rodzinnego
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Świadczenia_opiekuńcze&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Świadczenia_opiekuńcze&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasiłek_pielęgnacyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Świadczenie_pielęgnacyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dodatek_do_zasiłku_rodzinnego_z_tytułu_urodzenia_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dodatek_do_zasiłku_rodzinnego_z_tytułu_urodzenia_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednorazowa_zapomoga_z_tytułu_urodzenia_się_dziecka
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od 
rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 
jeżeli egzekucja jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują 
osobie uprawnionej do ukończenia 18. roku życia albo, w przypadku, gdy uczy się w szkole lub 
szkole wyższej, do ukończenia 25. roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o 
znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. 
W 2019 r.  wypłata świadczeń alimentacyjnych  dla 34 dzieci wyniosła          142 450,00zł.      
 
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. zobowiązała gminy do opracowania i 
realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie Gminy Solec- Zdrój została 
sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Solcu Zdroju uzyskane w toku bieżącej jego działalności, dane uzyskane z Powiatowego Urzędu 
Pracy w Busku Zdroju oraz instytucji i organizacji współpracujących z Ośrodkiem. Gmina Solec 
Zdrój poprzez tworzenie warunków harmonijnego rozwoju chce zapewnić swoim 
mieszkańcom jak najlepsze warunki życia, umożliwić im realizację planów osobistych, 
zawodowych i społecznych poprzez: - zapewnienie wszystkim potrzebującym odpowiedniej 
pomocy finansowej, rzeczowej lub usługowej, oraz szeroko pojętego poradnictwa, - integracje 
zawodową i społeczną różnych grup społecznych w tym osób niepełnosprawnych, wspieranie 
grup szczególnego ryzyka i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu, - aktywizacje 
społeczności lokalnych, - wspieranie inicjatyw lokalnych, - pomoc w zwalczaniu długotrwałego 
bezrobocia, - zapewnienie dostępu do poradnictwa i informacji. Wszelkie działania 
prowadzone są w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby osób i rodzin, zaś przy ich realizacji 
wykorzystywany będzie istniejący potencjał ludzki i instytucjonalny. Gmina Solec Zdrój stawia 
na szeroko pojętą profilaktykę oraz budowanie lokalnego partnerstwa przy rozwiązywaniu 
problemów społecznych. Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest doprowadzenie do 
życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich zaktywizowania do włączenia się w 
rozwiązywanie istniejących problemów. Uznaje się bowiem, że problemy indywidualne jak i 
społeczne mogą zostać rozwiązane przy współudziale osób zainteresowanych.  
Uwzględniając założenia strategii na lata 2016 – 2020 w 2019r. realizowane były następujące 
cele strategiczne:  
1. Zabezpieczenie środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb materialno - 
bytowych osób i rodzin. 
 2. Ulepszenie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 
negatywnych skutków istniejących problemów i motywowania ludzi do działania oraz 
zapobieganie marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans oraz włączanie 
zagrożonych środowisk w życie społeczne. 
 3. Zwiększenie skuteczności działań instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów 
społecznych, poprzez stworzenie zintegrowanego systemu pomocy skierowanego do rodziny 
oraz zwiększenie efektywności działań. 
                                                                   
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu –Zdroju od 01.04.2018 r. przystąpił do realizacji 
projektu konkursowego pn. „Rodzina Wspólna Troska" w ramach Osi Priorytetowej 9 
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Podziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 
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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 2019 r. wydatkowano ogółem kwotę 252 582,24zł., z tego wkład 
własny 33 414,36 zł. a środki z Ministerstwa Finansów 219 168,06 zł.  

                                                                                    
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadnia wynikające z ustawy o Przeciwdziałaniu 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Realizowany jest Gminny 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opracowany na lata 2017-2021. W ramach 
w/w ustawy działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny powołany przez Wójta Gminy Solec 
Zdrój, w skład którego wchodzą przedstawiciele Jednostek Organizacyjnych  Pomocy 
Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, 
Służby Zdrowia oraz Organizacji Pozarządowych. Ponadto powołane są również stałe Grupy 
Robocze zgodnie z rejonami działań pracowników socjalnych w celu rozwiązywania 
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny oraz 
Grupy Robocze diagnozują problemy przemocy w rodzinie jak również podejmują działania w 
środowiskach zagrożonych przemocą mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Wszyscy 
członkowie Zespołu i Grup Roboczych ukończyli szkolenia w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy. 
W 2019 r. założono 19 „Niebieskich Kart” w 11 rodzinach. Wszystkich prowadzonych 
„Niebieskich Kart” w 2018 r. było 34. Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, na 
których analizowano sytuację rodzin, w których została wszczęta procedura „Niebieskiej 
Karty”. Odbyły się 30 spotkania Grup Roboczych, na których zostały przygotowane  
Indywidualne Plany Pomocy dla tych rodzin. Przygotowane plany są realizowane przez 
członków Grup Roboczych, a w razie konieczności są aktualizowane. 
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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 zadnia w 2019 r. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej otrzymał dotację na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 15 471,00  
zł. Ze środków własnych przeznaczył kwotę 19 270,70zł.. Łączny koszt realizacji tego zadnia w 
2019 r. wyniósł : 34 741,70 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 45, 315 ton. Osoby potrzebujące 
otrzymały artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej- 
łącznie 21 artykułów.  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019r. wydał 820 decyzji bez względu na rodzaj i formę 
pomocy a także 950 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+ i świadczenia 
„Dobry start”. Tutejszy Ośrodek wydatkował łącznie  kwotę 7 214 218,98 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 52.000,00zł. 

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

W 2019 roku na realizację Programu wydatkowano kwotę 75.504,00 zł. 

Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w 
2019 roku sfinansowane zostały następujące wydatki: 

- 52.000,00 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, 

- 6833,00 zł – prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
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- 8.880,00 zł - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, 

- 6.501,00 zł zakup materiałów profilaktycznych i literatury fachowej oraz organizacja spektakli 
profilaktycznych, 

- 1.290,00 zł - szkolenie sprzedawców alkoholu. 

Na dzień 1 stycznia 2019 roku 28 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019 r. również 28 podmiotów. 

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 2019 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 2019 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 2019 roku w ramach realizacji programu zorganizowano występ 
kabaretu z elementami profilaktyki uzależnień 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. 
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W 2019 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. 
Umowa na udzielenie dotacji została podpisana z Caritas Diecezji Kieleckiej. 
Całkowity koszt zadania wyniósł: 723.745,00 zł. 

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

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

• upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 
✓ zorganizowanie imprezy pn. „SOBÓTKI 2019”. Dotacja dla Towarzystwa 

Przyjaciół Ziemi Soleckiej w wysokości 2.000,00 zł, 
✓ przygotowanie i udostępnienie cyklu wystaw: „Opowieści starego kufra – 

poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości poprzez organizację wystaw 
dotyczących Solca – Zdroju i jego mieszkańców”, „”Historia wsi, która kurortem 
się stała”, „Od pustych półek i szarości zaledwie pół kroku i nie więcej. 4 VI 
1989”, „Hafty, koronki, mereżki. Historia nitką pisana”. Dotacja dla 
Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC – ZDRÓJ w łącznej kwocie 
4.000,00 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”. Dotacja w wysokości 1.000,00 zł została 
przekazana Stowarzyszeniu Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu 
Pomocy Społecznej w Zborowie. 

 

7.5  Programy polityki zdrowotnej 

Jednostki samorządu terytorialnego opracowują, wdrażają, realizują i finansują programy 
polityki zdrowotnej. W 2019 roku Gmina Solec – Zdrój realizowała 2 programy polityki 
zdrowotnej, które uzyskały opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. 
Programy te obejmowały: 
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• szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie 

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

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

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

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

Koszt realizacji Programu w 2019 roku to 50.000,00 zł. 

 

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

Główny cel Programu to zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciwko grypie wśród 
populacji objętej programem, a co za tym idzie zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i 
wystąpienie powikłań pogrypowych. 
W 2019 roku w ramach udziału w Programie zostało zaszczepionych 106 osób. Całkowity koszt 
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realizacji wyniósł 5.962,50 zł i został w całości pokryty ze środków budżetu gminy. 
 
7.6  Ochrona zdrowia 

W 2019 roku w gminie funkcjonowały następujące podmioty ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej: 

- Przychodnia „ESKULAP” w Solcu – Zdroju, ul. 1 Maja 14, 28-131 Solec – Zdrój. 

W 2019 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 2019 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 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. 

 

Na terenie Gminy staraniami władz, Gminnego Centrum Kultury oraz innych jednostek 
organizowane są imprezy sportowe, m.in.: 
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- 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. Szkoła Filialna w Wełninie 
3. Samorządowe Przedszkole w Solcu-Zdroju 
4. Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Solcu-Zdroju (do 31 sierpnia 2019 roku) 

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

 
 

8.1  Opieka przedszkolna   
Informacja o przedszkolach na terenie Gminy Solec-Zdrój w 2019 roku 
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Liczba dzieci uczęszczająca do przedszkola  71 22 25 25 

W tym dzieci w wieku lat 6 0 22 25 0 

Liczba oddziałów 3 1 1 1 

Liczba etatów nauczycieli w tym: 4,5 1 1 1 

stażyści  0 0 0 0 

kontraktowi 0,18 0 0 0 

mianowani 1,16 0 0 0 

dyplomowani 3,16 1 1 1 

Średnia liczba dzieci na oddział 24 22 25 25 

Średnia liczba dzieci na 1 etat nauczyciela 16 22 25 25 

 
Do Samorządowego Przedszkola w Solcu-Zdroju w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 71 
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 
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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 4,00 zł dziennie.  

 
8.2  Szkoły podstawowe i gimnazjum 

 
Informacja o szkołach na terenie gminy Solec-Zdrój w 2019 roku 
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Liczba uczniów ogółem  197 15 88 154 

Liczba oddziałów 10 1 4 8 

Liczba etatów nauczycieli 
w tym: 

22,30 6,10 15,91 

stażyści  0 0 0 

kontraktowi 2,42 0,60 0,22 

mianowani 2,70 0,64 0,50 

dyplomowani 17,18 4,86 15,19 

Liczba etatów 
pracowników obsługi 

4 2,9 5 

Liczba etatów 
pracowników administracji 

3 0 1,5 

Średnia liczba dzieci na 
oddział 

20 15 22 19 

Średnia liczba dzieci na 1 
etat nauczyciela 

10 14 10 

Średnia liczba dzieci na 1 
etat admin. i obsługi 

30 30 24 

Świetlica 1 0 1 1 

Jadalnia 1 0 1 1 

Sala gimnastyczna 1 1 1 1 

Biblioteka 1 0 1 1 

Budżet szkoły 3.212.097,16 1.926.032,41 

Koszt utrzymania 1 ucznia 
w szkole 

10.706,99 12.506,70 
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Wszystkie placówki oświatowe na bieżąco wyposażane są w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne.  
Dzięki przystąpieniu Gminy do projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa 
Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju oraz Szkoła 
Podstawowa w Zborowie otrzymały wyposażenie pracowni informatycznych składające się z 
24 zestawów komputerowych z obsługą sieci radiowej Wi-Fi, systemem operacyjnym, 
pakietem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym. Wartość zestawów 
komputerowych to 154.368,80 złotych, z czego 30.873,76 zł to wkład własny Gminy Solec-
Zdrój.   
W roku 2019 w szkołach Gminy Solec-Zdrój kontynuowany jest 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 Szkole Podstawowej w Solcu-Zdroju w projekcie uczestniczy 158 uczniów w Szkole 
Podstawowej w Zborowie 113 uczniów z klas IV-VIII. Dzięki realizacji projektu uczniowie zyskali 
dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni przedmiotowych. Obie szkoły zyskały tablice 
interaktywne, pracownie komputerowe na 15 stanowisk, a szkoła w Zborowie wzbogaciła się 
o nowoczesną pracownię językową. Łącznie doposażono pracownie przedmiotowe w pomoce 
dydaktyczne na kwotę 128.488,19 zł oraz meble na kwotę 24.206,40 zł. 
W realizację projektu zaangażowanych jest 14 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Zborowie 
i Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju, którzy podnieśli swoje kwalifikacje uczestnicząc                      
w szkoleniach: ,,Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi” i ,,E-nauczyciel”. 
W ramach projektu odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania i wyrównujące braki 
edukacyjne z zakresu: informatyki, matematyki, przyrody oraz języka obcego                                           
z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania. Na zajęciach wykorzystuje się 
nowoczesne narzędzia edukacyjne (TIK). Projekt obejmuje również doradztwo edukacyjno – 
zawodowe oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów. Uczestnicy zajęć 
przedmiotowych korzystają z cateringu w formie drugiego dania i napoju. Projekt ,,Pasje 
zaklęte w nauce” jest szansą na doposażenie placówek, ale przede wszystkim podniesienie 
kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych  uczniów. 

 
 

8.3  Finansowanie oświaty  
Gmina Solec-Zdrój otrzymuje subwencję z budżetu państwa na działalność oświatową. 
Subwencja pokrywa 64 % rzeczywistych wydatków związanych z oświatą. 3% wydatków 
finansowana jest z dotacji celowej, 7% ze środków Unii Europejskiej. Pozostała część 
pokrywana jest 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 2019 

Źródła finansowania Kwoty 

Subwencja oświatowa 4.368.303 

Dotacje celowe 209.516 
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Dofinansowanie UE 445.094 

Środki własne gminy 1.807.459 

RAZEM 6.830.372 

 

 

 

 
 
Budżet Gminy Solec-Zdrój wydatkuje na cele oświatowe środki przede wszystkim na: 
wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych i hali 
sportowej, ogrzewanie, wodę i energię elektryczną w placówkach oświatowych. Otrzymywane 
przez samorząd środki w postaci subwencji oświatowej w wielkości uzależnionej od liczny 
uczniów uczęszczających do szkół pokrywają tylko około 64 % wydatków na oświatę. Gmina 
finansuje również dowozy dzieci do szkół, w tym również dzieci niepełnosprawnych do 
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,  dożywianie dzieci w szkołach, czy niezbędne 
wyposażenie i inwestycje. 
 
9. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

9.1  Gminne Centrum Kultury  

W 2019 r. Gminne Centrum Kultury uczestniczyło w organizacji poniższych wydarzeń: 

Wydarzenia plenerowe: 

- Kiermasz Wielkanocny 
- Magnoliowy Dzień Wiosny  
- Festyn Powitanie Wakacji 
- Festyn rodzinny pn. Soleckie Lato nad Zalewem 
- Festyn Solec-Zdrój na Kulinarnym Szlaku Ponidzia 
- Dożynki Gminne 
- Dzień Matki i Dzień Dziecka 
- Piknik rodzinny w Kikowie 
- Noc Kupały 
- Pożegnanie wakacji – Festiwal Kolorów  
 Wydarzenia sportowe: 

64%

3%

7%

26%

Źródła finansowania działalności oświatowej

subwencja oświatowa

dotacje celowe

dofinansowanie UE

środki własne gminy
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- Europejski Tydzień Sportu 
- Wyścig Kolarski im. A. Imosy  
-  Bieg Mikołajowy 
- Turniej FIFA 

 Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Solcu – Zdroju: 

- Udział w akcji „Noc Bibliotek” 
- Udział w akcji „Narodowe Czytanie” 
- Spotkania dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Solec – Zdrój ( lekcje biblioteczne) 
- Europejskie Dni Dziedzictwa 
- Wieczór poezji patriotycznej 
- Wystawa fotografii Grzegorza Kielesińskiego 

 Konkursy: 

- Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 
- Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej: ”Harmonia Zdrowia i Muzyki” 
  
Pozostałe: 
- Ferie zimowe w GCK 
- 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
- Gala operetkowa w ramach Festiwalu Krystyny Jamroz 
- Przedstawienie teatralne dla dzieci  
- Warsztaty wykonywania ozdób świątecznych 
- Mikołajki dla niepełnosprawnych 
- Spotkanie z Mikołajem w GCK 
- Spotkanie z podologiem 
- Dzień Kobiet „Fiesta latina” 
- Szkolenia komputerowe dla różnych grup wiekowych – przy współpracy z ZHP Chorągiew 
Kielecka 
- Festiwal Filmowy „Kinolub” 
- Warsztaty dla dzieci w świetlicach wiejskich 
- Bal Karnawałowy 
- Tydzień z Ameryką Łacińską 
- Warsztaty plastyczne we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Edukacji Plastycznej  
w Kielcach 
- Warsztaty i pokazy cyrkowe 
- Obchody Święta Niepodległości 
- Festiwal Bożonarodzeniowy 

Gminne Centrum Kultury w Solcu –Zdroju realizując swoje statutowe działania dąży do 
zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom 
pracownicy GCK stale podnoszą swoje kompetencje by móc ciągle wprowadzać nową ofertę.  

Aby przygotowana oferta była odpowiednia dla mieszkańców gminy, GCK stale prowadzi 
konsultacje z nimi. Wynikiem tych konsultacji są powstałe grupy tematyczne. Każda grupa 
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wiekowa w naszej ofercie znajduje coś dla siebie. Dla najmłodszych dzieci odbywają się zajęcia 
taneczne  (grupa wiekowa od 5-8 lat). Ta grupa liczy 30 osób. Grupa starszych tancerzy  wieku 
8-13 lat liczy 20 osób.  Zajęcia taneczne prowadzone są przez profesjonalną szkołę tańca 
Perfecta Dance, z którą Gminne Centrum Kultury nawiązało współpracę. W 2019r. Odbywały 
się także zajęcia taneczno- ruchowe, udział w zajęciach brało 35 dzieci. Dzieci uczęszczają 
również na zajęcia kreatywne/ plastyczno –techniczne. 
 
Z tej formy korzystają dwie grupy 6-8 lat – grupa liczy 15 osób oraz dzieci od 9 roku życia – 
grupa liczy 15 osób. Organizowane są także zajęcia kulinarne, z tej oferty korzystało 10 dzieci. 
Powstało także kółko historyczne w ramach którego odbywają się zajęcia „ Kocioł Bałkański”, 
w tych spotkaniach bierze udział grupa 40 dzieci. Z zajęć muzycznych również korzysta duża 
grupa odbiorców. W tej grupie jest różnorodność wiekowa. Są dzieci, młodzież oraz osoby 
dorosłe. Łącznie z zajęć muzycznych korzysta grupa 43 osoby.  Zajęcia muzyczne odbywają się 
indywidualnie, w zespołach i chórze. Dla dorosłych odbywają się zajęcia Fitness – 25 
uczestników. W 2019r. Odbywały się zajęcia jogi w których brało udział 8 osób. Po za stałą 
ofertą odbywają się również różne zajęcia, warsztaty o charakterze jednorazowym.  
Przy Gminnym Centrum Kultury działa Klub Seniora, który liczy 62 członków. Klub ten również 
w ramach swojej grupy spotka się i organizuje różne ciekawe wydarzenia. Członkowie klubu 
dwa razy w tygodniu ćwiczą. Raz w miesiącu spotykają się w GCK. Podczas spotkań ustalane 
są plany działań. Członkowie klubu spędzają czas bardzo aktywnie. Pracownicy GCK wspierają 
i koordynują działalność klubu.   
W okresie wolnym od nauki szkolnej GCK zapewniło dodatkową ofertę spędzania czasu 
wolnego. Z zajęć organizowanych w okresie ferii w 2019r. Skorzystało 45 dzieci,  
w okresie wakacji była to grupa 354 osób.  
Oferta GCK  w Solcu – Zdroju cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, jak 
i innych osób, które odwiedzają Solec – Zdrój. 
Gminne Centrum Kultury nawiązało współpracę  z różnymi organizacjami działającymi na 
terenie gminy Solec – Zdrój (stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi, liderami              
społecznymi). Gminne Centrum Kultury współpracuje z instytucjami kultury działającymi w 
pobliskich miejscowościach w celu wymiany doświadczeń, czerpania inspiracji z dobrych 
praktyk czy tworzenia wspólnej oferty. 
W Bibliotece Publicznej w Solcu – Zdroju zarejestrowano 502 czytelników, 12 207 wypożyczeń. 
Zakupiono 551 książek i 2 audiobooki (301 książek i 2 audiobooki ze środków własnych – 
wartość 5 511,57zł., a 250 książek z dofinansowania z Biblioteki Narodowej – wartość 
 5 509,00 zł.). Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2019r. wyniosła 131 760,87 zł. 
W Bibliotece działa również Punkt Informacji Turystycznej. 
 
10. Realizacja uchwał Rady Gminy 

W 2019 roku Rada Gminy Solec-Zdrój podjęła łącznie 66 uchwał, wśród nich kilka o 
szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania naszej Gminy i lokalnej społeczności: 
- Przyjęty został nowy  Statut Uzdrowiska, który ustala kierunki lecznicze dla Uzdrowiska Solec-
Zdrój, określa nowe granice stref ochrony uzdrowiskowej i zmiany wynikające z tworzenia 
zakładów  i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. Zgodnie ze Statutem Obszar Uzdrowiska 
Solec-Zdrój zawarty jest w granicach administracyjnych 10 sołectw: Solec-Zdrój, Chinków, 
Magierów, Piestrzec, Wełnin, Włosnowice, Strażnik, Zagórzany, Zborów i Żuków.  
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- W związku z reformą oświaty podjęta została uchwała zgodnie z którą  z dniem 31 sierpnia 
2019 roku zakończyło swoją działalność Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Solcu-
Zdroju. Ustalono nowy plan sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Solec-
Zdrój. 
 
- Podjęta została uchwała określająca szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 
tworzenia i promocji komitetów inicjatyw uchwałodawczych  oraz formalne wymogi jakim 
muszą odpowiadać składane projekty. 
 
- Rada Gminy przyjęła nowy Statut Gminy Solec-Zdrój, który reguluje zadania, strukturę 
organizacyjną i zasady działania naszej Gminy . 
 
- Przyjęte zostały nowe Statuty dla każdego z 19 sołectw, określające zasady działania tych 
jednostek,  z uwzględnieniem uwag mieszkańców zgłoszonych podczas przeprowadzonych 
konsultacji społecznych. 
 
- Gmina Solec-Zdrój  realizuje   program przywracania lokalnych połączeń autobusowych w  
ramach  „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej”.  Zgodnie z przyjętymi uchwałami w 2019 roku uruchomiono dwie linie 
autobusowe:  
- Włosnowice- Świniary- Zielonki- Wełnin- Solec-Zdrój,   
- Zborów-Piestrzec-Solec-Zdrój-Wełnin-Zielonki-Świniary-Włosnowice-Solec-Zdrój. 
 
 -  W celu zapewnienia  mieszkańcom Gminy większego dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz mając na uwadze fakt, iż świadczone dotychczas przez Gabinet Fizjoterapii  
usługi rehabilitacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem i uznaniem, przyjęto  na kolejne 
dwa lata  program polityki zdrowotnej pn. "Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców 
Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 – 2021".  
 
Część uchwał stanowią akty co do których istnieje obowiązek corocznego ich podejmowania. 
Są to:  
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Solec-Zdrój w 2019 roku”, 
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych  i doradców zawodowych. 
- w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 
przedszkolach,  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój, 
- przedłużająca działalność Punktu Przedszkolnego w Zborowie, 
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  oraz budżetu Gminy. 
Przyjęta uchwała  budżetowa gminy Solec-Zdrój na 2019r. w trakcie jej realizacji  wymagała 
wprowadzenia korekt. W tym celu podjęto dziewięć uchwał zmieniających jej zapisy. Niektóre 
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wprowadzone zmiany budżetowe wymagały również poprawek Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Uchwalono siedem uchwał zmieniających uchwałę w sprawie WPF na lata 2019 – 
2032.  
Radni podjęli uchwałę obniżającą wysokość ceny 1 q żyta, co pozwoliło obniżenie podatku 
rolnego. Uchwałą wskazali również inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 
oraz opłaty uzdrowiskowej. 
Wszystkie uchwały były realizowane zgodnie z ich zapisami. Uchwały podlegające publikacji 
zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
W 2019 roku Rada Gminy Solec-Zdrój podjęła następujące uchwały: 
 
1. Nr V/23/2019  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2019 roku” 
Zasady określone w Programie były stosowane w postępowaniu ze zwierzętami bezdomnymi 
na terenie Gminy w 2019 roku. 
 
2. Nr V/24/2019  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 
2019 – 2032 
Uchwała jest realizowana zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 
 
3. Nr V/25/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok 
Budżet w 2019 roku był realizowany zgodnie z zapisami uchwały. 
 
4. Nr VI/26/2019  w sprawie powołania Rady Programowej przy Gminnym Centrum Kultury 
w Solcu-Zdroju 
Na podstawie uchwały powołana została Rada Programowa , której zadaniem jest pełnienie 
funkcji organu doradczo – kontrolnego, określonego w Statucie Gminnego Centrum Kultury. 
 
5. Nr VI/27/2019  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w 
Zborowie 
Na mocy tej uchwały przedłużona została działalność Punktu Przedszkolnego w Zborowie do 
dnia 31 sierpnia 2020 roku. 
 
6. Nr VI/28/2019  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 
publicznych szkołach  podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój, 
Uchwała określa opłatę  w wys. 1 zł za każdą rozpoczętą ponadwymiarową godzinę zajęć w 
przedszkolu i dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 
 
7. Nr VI/29/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących 
funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 
zawodowych 
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Wprowadzono 25-godzinny tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli przedszkoli i 
innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 
młodsze. 
 
 
 
8. Nr VI/30/2019  w sprawie zmiany tekstu jednolitego Statutu Gminy Solec-Zdrój  
Zmiana dotyczy przyjęcia herbu dla Gminy Solec-Zdrój, określonego  uchwałą Rady Gminy 
Solec-Zdrój Nr XXXIX/222/2018. 
 
9. Nr VI/31/2019 w sprawie  uchwalenia statutu Uzdrowiska Solec-Zdrój. 
Statut stanowi podstawę do prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego oraz 
kształtowania czynników środowiskowych na obszarze Uzdrowiska Solec-Zdrój . 
 
10. Nr VI/32/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Solec-Zdrój 
Plan  został zaktualizowany w związku  z koniecznością modernizacji ujęcia wody w 
miejscowości Kików, budowy sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia i 
zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Solec-Zdrój oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Żuków.  
 
11. Nr Nr/33/2019  w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok 
Budżet był realizowany zgodnie z zapisami. 
 
12. Nr VII/34/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, 
leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso 
Inkasentami podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości są sołtysi poszczególnych sołectw. 
 
13. Nr  VIII/35/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych  szkół 
podstawowych od 1 września 2019 roku 
W związku z nowym ustrojem szkolnym obowiązującym od dnia 1 września 2019 r. ustalono 
plan sieci publicznych  szkół podstawowych i określono granice obwodów szkolnych. 
 
14. Nr VIII/36/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032 
Uchwała jest realizowana zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 
 
15. Nr VIII/37/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 r. 
Budżet był realizowany zgodnie z zapisami. 
 
16. Nr IX/38/2019  w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania 
Po zakończeniu debaty nad raportem Gminy Radni udzielili Wójtowi Gminy Solec-Zdrój  
wotum zaufania.  
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17. Nr IX/39/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z tytułu 
wykonania budżetu Gminy za 2018 rok 
Radni Gminy Solec-Zdrój udzielili Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Gminy za 2018 rok.  
 
18. Nr IX/40/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 
28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania w Gminie Solec-Zdrój „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 
Uchwała realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z jej zapisami. 
 
19. Nr IX/41/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso 
Pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości  realizowany jest przez inkasentów 
wyznaczonych przez Radę Gminy. Podwyższona została również do 10% prowizja od 
zebranych przez inkasentów należności podatkowych. 
 
20. Nr IX/42/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i 
restauratorskie zabytkowego kościoła w Świniarach 
Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. 
Św. Stanisława B.M. w Świniarach,  przekazano parafii  dotację w wysokości 36 tys. zł. na 
przeprowadzenie odnowy kościoła w Świniarach. Środki zostały wykorzystane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
 
21. Nr IX/43/2019 zmieniająca uchwałę  w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Solec-
Zdrój 
Zmiany wprowadzone do statutów sołectw były konsekwencją zmian ustawy o samorządzie 
gminnym.  
 
22. Nr IX/44/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 
Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Solcu-Zdroju 
Z dniem 31 sierpnia 2019 roku  przestało funkcjonować Samorządowe  Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Solcu-Zdroju. 
 
23. Nr IX/45/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej na lata 2019 – 2032 
Wieloletnia Prognoza Finansowa jest realizowana zgodnie z przyjętymi zapisami. 
 
24. Nr IX/46/2019  w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok 
Budżet był realizowany zgodnie z zapisami uchwały. 
 
25. Nr IX/47/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Solec-Zdrój 
oraz sołtysów 
Miesięczna dieta wypłacana sołtysom została podwyższona do wysokości 250 zł. 
 
26. Nr IX/48/2019 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków 
komunikacyjnych na terenie gminy Solec-Zdrój 
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Zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców zlokalizowano wstępnie nowe przystanki 
komunikacyjne: w Solcu-Zdroju przy ul. Nowowiejskiej, dwa przy drodze Włosnowice – 
Piestrzec Wójeczka i jeden w Zagórzanach. 
 
 
27. Nr IX/49/2019 w sprawie przekazania skargi 
Skarżącemu udzielono odpowiedzi na złożone pismo. 
 
28. Nr X/50/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój 
Po weryfikacji dokumentów  przez Wydział Nadzoru Prawnego Wojewody  Świętokrzyskiego 
uchwała weszła w życie z dniem 11 września 2019 roku. 
 
29. Nr X/51/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej na lata 2019 – 2032 
Wieloletnia Prognoza Finansowa jest realizowana zgodnie z przyjętymi zapisami. 
 
30. Nr X/52/2019  w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok 
Budżet był realizowany zgodnie z zapisami uchwały. 
 
31. Nr XI/53/2019 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  funkcjonują od dnia 20 września  2019 . 
 
32. Nr XI/54/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej Inicjatywy 
Uchwałodawczej w Gminie Solec-Zdrój 
Regulamin określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia 
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty . 
 

33. Nr XI/55/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 
Ustalono nowe stawki opłat  obowiązujące od dnia  1 października 2019 r.: 
- w wysokości 26,00 zł  miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli 
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,  
- w wysokości 12,00 zł  miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
- w wysokości 7,50 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. 

 
34. Nr XI/56/2019 w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i 

przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii 
elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 

Powiat Busko oraz Gminy: Tuczępy, Wiślica, Stopnica, Nowy Korczyn, Oleśnica, Solec-Zdrój  
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Pacanów podpisały  porozumienie,  na mocy którego  wspólnie przygotowały i przeprowadziły 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej  i 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.  
 
35. Nr XI/57/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok 
Budżet był realizowany zgodnie z zapisami uchwały. 
 
36. Nr XII/58/2019 w sprawie Statutu Gminy Solec-Zdrój  
W związku z licznymi zmianami wprowadzanymi do Statutu przyjęto nowy, jednolity tekst  
Statutu Gminy Solec-Zdrój. 
 
37. Nr XII/59/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad  ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia , mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego 
pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały 
na terenie Gminy Solec-Zdrój 
Uchwała realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z określonymi 
w niej zasadami.  
 
38. Nr XII/60/2019 w sprawie zapewnienia uruchomienia linii autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu rozwoju 
przewoźników autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” 
W ramach Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych Gmina podpisała umowę z 
operatorem na uruchomienie linii autobusowej na trasie Solec-Zdrój – Zagórzany, Zagórzany 
– Solec-Zdrój. 
 
39. Nr XII/61/2019 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 wyżej wymienionej linii. 
 
40. Nr XII/62/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej na lata 2019 – 2032 
Wieloletnia Prognoza Finansowa jest realizowana zgodnie z przyjętymi zapisami. 
 
41. Nr XII/63/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok 
Budżet był realizowany zgodnie z zapisami uchwały. 
 
42. Nr XIII/64/2019 w sprawie  opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości 
stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój   
Od 1 stycznia 2020 r. na terenie uzdrowiska Solec-Zdrój, obejmującego miejscowości: Solec-
Zdrój, Chinków, Magierów, Piestrzec, Wełnin, Włosnowice, Strażnik, Zagórzany, Zborów i 
Żuków, obowiązuje opłata uzdrowiskowa w wys. 3,50 zł.  za każdą rozpoczętą dobę pobytu w 
celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, pobieraną przez 
inkasentów określonych w załączniku do uchwały. 
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43. Nr XIII/65/2019  sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2020 rok 
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki podatku od środków transportowych. 
 
44. Nr XIII/66/2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 
  Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości. 
 
45. Nr XIII/67/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości 
podatku rolnego na 2020 rok   
Obniżona przez Radę Gminy cena żyta ma zastosowanie do podatku należnego w 2020 roku. 
Dzięki zastosowanej  przez Radę obniżce podatek rolny  wynosi 112,50 zł. od 1 ha przelicz. 
 
46. Nr XIII/68/2019  w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących 
dochody budżetu Gminy Solec-Zdrój instrumentem płatniczym   
Uchwała umożliwi mieszkańcom i podatnikom regulowanie podatków i opłat na rzecz Gminy 
przy pomocy karty płatniczej lub telefonu komórkowego. 
 
47. Nr XIII/69/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2018 Rady Gminy Solec – Zdrój z 
dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok w Gminie Solec – Zdrój” 
Pozyskane dodatkowe dochody  przeznaczone zostały na zwiększenie dotacji dla GCK w Solcu-
Zdroju. W ramach tych środków GCK zorganizowało między innymi   2-dniowy Festiwal 
Bożonarodzeniowy. 
  
48. Nr XIII/70/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032   
Wieloletnia Prognoza Finansowa jest realizowana zgodnie z przyjętymi zapisami. 
 
49. Nr XIII/71/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok   
Budżet był realizowany zgodnie z zapisami uchwały. 
 
50. Nr XIII/72/2019 w sprawie  przyjęcia statutów sołectw Gminy Solec-Zdrój 
Uchwała, podjęta po uprzednio przeprowadzonych konsultacjach społecznych, obowiązuje od 
dnia 25 grudnia 2019 r. Nowe statuty sołectw zostały dostosowane do obowiązującego prawa 
i potrzeb mieszkańców. 
 
51. Nr XIII/73/2019  w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku 
ekologicznego. 
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu  drogowego i pieszego na drodze Kików – Zagaje 
Kikowskie, przeprowadzono wycinkę drzew zagrażających temu bezpieczeństwu. Uzgodnienie 
odstępstw od zakazów było konieczne z uwagi na to, iż część drzew przeznaczonych do 
usunięcia znajdowała  się w granicach użytku ekologicznego pn. Wąwóz Kikowski. 
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52. Nr XIII/74/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Solec-Zdrój 
Gmina została zobligowana w terminie do dnia 25 stycznia 2020 r. ,  do wprowadzenia zmian 
w uchwale Nr XV/90/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych na terenie gminy Solec-Zdrój, w związku z ustawowym  obniżeniem 
maksymalnych stawek za zajęcie opasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej. 
 
 
53. Nr XIII/75/2019 w sprawie   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Solec-Zdrój 
Uchwała została dostosowana do obecnego stanu prawnego a przyjęty Regulamin utrzymania 
czystości i porządku obowiązuje od dnia 25 grudnia 2019 r .  
 
54. Nr XIII/76/2019 w sprawie przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2019 roku” 
Uchwała po uprzednim  opublikowaniu  w  Dzienniku Urzędowym Województwa weszła  w 
życie 25 grudnia  i obowiązywała do końca 2019 r.. 
 
55. Nr XIII/77/2019 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program 
rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 – 2021" 
W celu zwiększenie dostępności mieszkańców do  zabiegów rehabilitacyjnych przyjęty został 
kolejny "Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 – 2021" 
. Po przeprowadzeniu  konkursu ofert na realizację Programu w roku 2020 ponownie wybrano 
Prywatny Gabinet  Fizjoterapii.   
 
56. Nr XIV/78/2019 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2020 rok w Gminie Solec-Zdrój” 
Zapisy przyjętego Programu są podstawą wszystkich działań podejmowanych przez Gminę w 
2020 roku  w zakresie profilaktyki alkoholowej. 
 
57. Nr XIV/79/2019  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Solec-Zdrój 
Przyjęty na lata 2020 – 2026 Program  wskazuje kierunki gospodarowania lokalami będącymi 
własnością Gminy. 
 
58. Nr XIV/80/2019 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku 
komunikacyjnego na terenie Gminy Solec-Zdrój 
Zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców Wełnina,  zlokalizowano wstępnie nowy 
przystanek komunikacyjny.  
 
59. Nr XIV/81/2019 w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i pomieszczeń w 
placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój, 
sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój 
uprawnienia o stanowieniu ich wysokości 
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Zapisy uchwały określają zasady i tryb korzystania z pomieszczeń w placówkach oświatowych  
oraz prawa i obowiązki  użytkowników tych pomieszczeń. 
 
60. Nr XIV/82/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Solec-
Zdrój na rok szkolny 2019/2020 
Gmina została zobowiązana  do zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych 
do placówek oświatowo-wychowawczych. W tym celu określona została średnia cena paliwa, 
stanowiąca podstawę obliczenia kosztów dowozu dziecka. 
 
61. Nr XIV/83/2019 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 ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Gmina podpisała umowę z 
operatorem na uruchomienie linii autobusowej na trasie Solec-Zdrój – Zagórzany. Autobus 
kursuje od 1 stycznia 2020 roku w dni nauki szkolnej. 
 
62. Nr XIV/84/2019 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jak 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 wyżej wymienionej linii. 
 
63. Nr XIV/85/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032 
Wieloletnia Prognoza Finansowa jest realizowana zgodnie z przyjętymi zapisami. 
 
64. Nr XIV/86/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok 
Budżet był realizowany zgodnie z zapisami uchwały. 
 
65. Nr XIV/87/2029  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2032 
Wieloletnia Prognoza Finansowa jest realizowana zgodnie z przyjętymi zapisami. 
 
66. Nr XIV/88/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok 
Budżet zgodnie z zapisami jest realizowany w 2020 roku. 
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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. 

Miniony rok to okres efektywnego pozyskiwania środków unijnych na wsparcie inwestycji.           
Z sukcesem zrealizowano znaczące i trudne przedsięwzięcia m.in. wybudowano nowe                       
i przebudowano już istniejące wodociągi oraz sieć kanalizacyjną, powstały przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, zmodernizowano ujęcia wody. Intensywne działania skierowano na 
rozwój oświaty: Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju oraz Szkoła Podstawowa w Zborowie 
otrzymały wyposażenie pracowni informatycznych składające się z 24 zestawów 
komputerowych z obsługą sieci radiowej Wi-Fi, systemem operacyjnym, pakietem biurowym 
i oprogramowaniem antywirusowym , natomiast w dwóch placówkach (w szkole podstawowej 
w Zborowie i w Solcu – Zdroju) realizowany jest projekt  pn. „Pasję zaklęte w nauce”, w ramach 
którego uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach z psychologiem 
oraz doradztwie zawodowym. 

Zmiany na terenie Gminy to również zasługa Państwa. Koncepcja funduszu sołeckiego 
pozwoliła na realizację własnych pomysłów mieszkańców i tak powstały nowe place zabaw, 
altany, tereny rekreacyjne. Fundusze sołeckie zintegrowały społeczności wiejskie, które 
wspólnie decydowały o przeznaczeniu środków finansowych. Również działalność 
stowarzyszeń, która pozwala na spełnienie zainteresowań zarówno dzieci i młodzieży, jak              
i dorosłych, to efekt aktywności i zaangażowania mieszkańców. 

Mam nadzieję, że integracja społeczna, którą udało nam się w ciągu nie tylko minionego roku, 
ale ostatnich kilku lat wypracować zaowocuje kolejnymi dobrymi pomysłami, pomyślnymi 
inwestycjami, a tym samym wysoką jakością życia codziennego. Jestem przekonany, że 
fundusze zainwestowane w oświatę, kulturę, sport, drogi, ochronę środowiska pozwolą nam 
ze spokojem patrzeć w przyszłość, wierząc, że wspólnie stworzyliśmy miejsce, które daje 
mieszkańcom szansę na rozwój. 

Dziękuję za miniony czas, za pomysły, zaangażowanie i dbałość o nasze wspólne dobro – dobro 
naszej małej ojczyzny – Gminy Solec – Zdrój. 

Proszę o udzielenie wotum zaufania. 

         Adam Pałys 

            Wójt Gminy Solec - Zdrój 

 

 

 

 


