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Wstęp

Szanowni Państwo,

rok 2020 był dla wszystkich niezwykle trudny. Przez pandemię COVID-19 musieliśmy zrezygnować
z wielu rzeczy i niejako na nowo uczyć się funkcjonować w społeczeństwie. Koronawirus zmienił
nasz świat, nasze nawyki, sposób pracy i nauki. Mamy za sobą trudny czas pełen zmian i niepew-
ności. Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie zmiany są złe i wiele nas nauczyły. W naszej gminie
w roku 2020 działo się dużo dobrego. Pomimo pandemii, nasza Mała Ojczyzna staje się coraz bar-
dziej  atrakcyjna  na wielu  płaszczyznach,  a jej  mieszkańcy udowodnili,  że  potrafią troszczyć się
o siebie wzajemnie i wspierać w tych trudnych dla całego świata czasach.

Niniejszy raport jest skumulowaną dawką wiedzy o charakterze sprawozdawczym z wszystkich
istotnych dziedzin, którymi poprzez swoich pracowników i jednostki organizacyjne zarządza sa-
morząd miasta i gminy Staszów. W niniejszym opracowaniu chcemy przekazać Państwu infor-
macje, w jaki  sposób samorząd miasta i gminy Staszów realizował  zadania,  do których został
zobowiązany zarówno przez społeczeństwo, jak również przez przepisy ustroju prawnego Rzeczy-
pospolitej Polskiej. W dokumencie staramy się dokładnie i rzetelnie rozliczyć wszystkie podejmo-
wane przez nas działania w minionym, trudnym dla wszystkich, roku. W raporcie opieramy się
na danych dotyczących roku 2020 zgromadzonych w sprawozdaniach jednostek, spółek oraz wy-
działów merytorycznych podlegających gminie Staszów oraz sprawozdaniu finansowym z wyko-
nania budżetu, który jest załącznikiem do niniejszego raportu.

Pomimo przeszkód, zrealizowaliśmy wiele inwestycji. W 2020 roku został  oddany do użytku
największy park rekreacyjno-sportowy naszej gminy - Park Miejski im. Górników Siarkowych.
Na ponad 12,5 hektarach powierzchni znajduje się sad, setki drzew, ponad 2 km alejek, budki
lęgowe dla ptaków, domki dla jeży i owadów.  Udało się zrealizować projekt zagospodaro-
wania terenu, który od wielu lat był nieużytkiem, dzięki czemu powstało miejsce, gdzie czas
na świeżym powietrzu mogą spędzać bezpiecznie całe rodziny. 

Ten rok był także rokiem inwestycji w infrastrukturę w naszej gminie. Dbając o bezpieczeń-
stwo mieszkańców i wygląd  miasta,  wyremontowano między innymi  chodniki  przy  boisku
„Wembley”  w Staszowie,  przy  szkole  w Koniemłotach,  przy  ul.  Mickiewicza,  parking przed
szkołą w Mostkach,  a także długo wyczekiwany chodnik przy  ul.  Krakowskiej.  Tylko  w tym
roku  wyremontowano  600  m2 chodników  na terenie  naszej  gminy.  Dużo  dzieje  się  także
na strefie „A” w Grzybowie. Postęp prac budowlanych jest widoczny z miesiąca na miesiąc,
a infrastruktura budowlana naszych inwestorów nabiera kształtu. Dzięki remontowi odcinka
drogi wojewódzkiej 757 na odcinku Sielec – Grzybów, który ukończono w tym roku, znacznie
poprawił się komfort dojazdu ze Staszowa na tereny inwestycyjne w Grzybowie, co wpłynęło
na wzrost atrakcyjności naszej oferty dla przedsiębiorców, którzy coraz liczniej interesują się
budową swojej siedziby na staszowskiej strefie ekonomicznej.
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Nasz samorząd zadbał także o zaplecze sportowe. W tym roku, przy Publicznej Szkole Podsta-
wowej  nr  2  im.  I.  J.  Paderewskiego w Staszowie  powstała  nowoczesna sala  gimnastyczna
i przebudowano boiska przy PSP nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie oraz przy PSP im. Papieża
Jana Pawła II w Czajkowie. W 2020 r. gmina Staszów otrzymała certyfikat „Samorząd Promu-
jący  Zdrowie”  za  efektywne,  nowoczesne  i skuteczne  działania  na rzecz  rozwoju  ochrony
zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia i promocji aktywności fizycznej.

Ten rok otworzył nam także nowe drzwi i dał perspektywę długofalowego rozwoju. We wrze-
śniu 2020 r. podpisano porozumienie z Politechniką Warszawską, która będzie naszym sprzy-
mierzeńcem w tworzeniu koncepcji nowego intermodalnego portu przeładunkowego, który
ma powstać w Grzybowie. Kolejny krok milowy został wykonany w kwesDi budowy długo wy-
czekiwanych mieszkań w Staszowie. W listopadzie podpisano z Krajowym Zasobem Nierucho-
mości  porozumienie, które określa zasady i wstępny harmonogram współpracy.  W naszym
mieście  powstanie  około  60  nowych  mieszkań  w ramach  rządowego  programu  rozwoju
mieszkalnictwa  „Mieszkanie  Plus”.  Podpisano także  umowy pozwalające  w 2021 roku wy-
konać termomodernizację Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, Staszowskiego Ośrodka Kul-
tury  oraz  Ośrodka  Sportu  i Rekreacji  w Staszowie.  W 2020  roku  podpisano  także  list
intencyjny  między  gminą  Staszów  a Eneą  Elektrownią  Połaniec,  w sprawie  budowy  dużej
farmy  fotowoltaicznej.  Instalacja  o mocy  do 10  MW  może  powstać  na 27  ha  należących
do gminy Staszów. Dodatkowo, w trosce o ochronę wód i gleby, rozpoczęto projekt, który po-
lega na zainstalowaniu 63 kompletnych zestawów przydomowych oczyszczalni ścieków w Ko-
paninie, Poddębowcu, Dobrej, Woli Osowej oraz w Podmaleńcu. 

Najważniejsze  jednak  dla  mnie  jest  to,  że  pokazaliśmy jak  solidarni  potrafimy być  w tym
trudnym czasie. Podczas pandemii, wspierając nauczycieli i uczniów gmina Staszów zakupiła
i przekazała 41 komputerów do pracy zdalnej. Gmina wspomogła także lokalnych przedsię-
biorców kupując chryzantemy, które mogłyby nie zostać sprzedane w związku z zamknięciem
cmentarzy 1-go listopada. Użyto ich do dekoracji miasta i rozdano mieszkańcom. Przekazano
także  80 000,00 zł  z budżetu  miasta  i gminy  Staszów  z przeznaczeniem  na zakup  środków
ochrony  osobistej  dla  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej
w Staszowie, w związku z zakażeniami wirusem Sars-COV-2. Przedsiębiorcy i harcerze przeka-
zywali dla placówek oświatowych i Urzędu Miasta i Gminy maseczki oraz niezbędne środki
ochrony osobistej, konieczne w dobie pandemii.  Pomimo trudnych warunków, zdaliśmy ten
trudny egzamin jako społeczność lokalna.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom, sołtysom, przewodniczącym rad osiedla za zaangażowanie
i wkład w rozwój naszej gminy. Radnym Rady Miejskiej dziękuję za dobrą współpracę, repre-
zentowanie mieszkańców oraz ich potrzeb i rzetelną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Pra-
cownikom Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie dziękuję za profesjonalizm i rok ciężkiej pracy,
dzięki której między innymi udało się zrealizować tyle inwestycji i pozyskać niezbędne środki. 

Zachęcam do lektury Raportu. Jest to obszerny dokument, pokazujący nie tylko nasze suk-
cesy, ale i kierunki długofalowego rozwoju oraz potrzeb, którym będziemy się starali sprostać
w kolejnych latach.

Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów

Leszek Kopeć
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1. Zarządzanie gminą

1.1. Burmistrz, zastępca, sekretarz, skarbnik

Tabela 1. Władze miasta i gminy Staszów

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć

Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

dr Ewa Kondek

Sekretarz Gminy Sławomir Mikula

Skarbnik Gminy Henryka Skowron



6 | RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY STASZÓW 2020

1.2. Rada Miejska (kadencja 2018-2023)

Fot. 1. Posiedzenie Rady Miejskiej w Staszowie w sali konferencyjnej

Skład Rady Miejskiej w Staszowie kadencji 2018-2023

1. Ireneusz Kwiecjasz 
– Przewodniczący Rady Miejskiej

2. dr Beata Gajek–Dyl
– Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

3. Tomasz Klimek
– Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

4. Stanisław Altenberg

5. Kryspin Bednarczyk

6. Henryk Bryła (od 25.05.2020)

7. Mirosław Bernyś

8. Zdzisław Brzyszcz

9. Wojciech Charyga

10. Hubert Gawłowicz

11. Rafał Grabka

12. Anna Karasińska

13. Piotr Kasperkiewicz

14. Mariusz Łazarz

15. Anna Majczak (do 28.03.2019)

16. Ewa Marek (do 9.01.2020)

17. Jacek Maruszewski

18. Tomasz Otrębski

19. Jacek Piwowarski

20. Dominik Rożek

21. Artur Śliwa (od 14.05.2019)

22. Bonifacy Wojciechowski

23. Zbigniew Wojciechowski
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W ramach Rady Miejskiej działa 8 stałych komisji i jedna komisja doraźna:

Komisje stałe w     kadencji 2018-2023:  

� Komisja Rewizyjna

� Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

� Komisja Budżetu, Finansów Publicznych

� Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

� Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

� Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

� Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości

� Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

Doraźna Komisja Rady Miejskiej w     Staszowie   - Komisja Statutowa

1.3. Jednostki pomocnicze

W gminie Staszów funkcjonuje 6 osiedli i 35 sołectw.

Osiedla i     przewodniczący:  

Osiedle nr 1 "Północ" - Adam Koziński

Osiedle nr 2 "Ogrody" - Marcin Myśliwiec

Osiedle nr 3 "Stare Miasto" - Emilia Kaźmierczak

Osiedle nr 4 "Staszówek" - Andrzej Pawlik

Osiedle nr 5 "Wschód" - Leontyna Jakubik

Osiedle nr 6 "Oględowska" - Zbigniew Snopkiewicz
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Sołectwa i     sołtysi:  

Czajków Południowy - Leszek Gozdek Poddębowiec - Julian Prajs

Czajków Północny - Maria Gil Podmaleniec - Janusz Jędryka

Czernica - Robert Pawlik Ponik - Waldemar Kruzel

Dobra - Anna Majczak Sielec - Dominik Wesołowski

Gaj Koniemłocki - Mirosław Łukawski Smerdyna - Barbara Szewczyk

Grzybów - Alicja Sojda Stefanówek - Jacek Maruszewski

Jasień - Zbigniew Rak Sztombergi - Janina Wrona

Kopanina - Zdzisław Bolon Wiązownica Duża - Mariusz Jońca

Koniemłoty - Robert Widanka Wiązownica-Kolonia - Jacek Piwowarski

Kurozwęki - Anna Gozdek Wiązownica Mała - Edyta Jońca

Krzywołęcz - Henryk Strojny Wiśniowa - Grażyna Syska

Krzczonowice - Ryszard Gozdek Wiśniowa Poduchowna - Aldona Janicka

Lenartowice - Wanda Sikora Wola Osowa - AneQa Małas

Łaziska - Grażyna Dyrduł Wola Wiśniowska - Tomasz Klimek

Łukawica - Tomasz Kos Wólka Żabna - Anna Bednarska

Mostki - Wojciech Charyga Zagrody - Grzegorz Wasilewski

Niemścice - Barbara Suchorowska Ziemblice - Stanisław Macias

Oględów - Artur Śliwa

Mapa 1. Podział gminy Staszów na sołectwa
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Fot. 2. Staszów z lotu ptaka; Sławomir Rakowski

Fot 3: Rynek w Staszowie
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Urząd Miejski

Siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie jest budynek przy ul. Opatowskiej 31. 

Urząd pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Urząd jako gminna jednostka organizacyjna realizuje zadania należące do samorządu gminy
i działa w oparciu o:

� Ustawę o samorządzie gminnym,

� Ustawę o finansach publicznych,

� Statut Miasta i Gminy Staszów,

� Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

Pozostałe dokumenty programowe:

� Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2025,

� Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Staszów,

� Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2020,

� Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów,

� Program Ochrony Środowiska opracowany przez Ekologiczny Związek Gospodarki Od-
padami Komunalnymi w Rzędowie,

� Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

� Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,

� Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom
na lata 2018-2022 wśród dzieci poniżej drugiego roku życia zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Staszów,

� Program współpracy z organizacjami pozarządowymi,

� Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Staszów na lata 2019 – 2021,

� Gminny Program Rozwiązywania Problemów Społecznych.
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Diagram 1. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie
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2.  Demografia

Staszów  jest  gminą  miejsko-wiejską,  leżącą  w powiecie  staszowskim,  o powierzchni
225,86 km². W jej skład wchodzi 35 sołectw oraz miasto Staszów. Gmina Staszów sąsiaduje
z 7 innymi gminami i stanowi ponad 24% powierzchni powiatu. 

Według stanu bazy Rejestru Mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r.,  gminę Staszów za-
mieszkiwało 25 761 mieszkańców. To o siedemnastu zameldowanych mieszańców więcej, niż
w roku ubiegłym. Gęstość zaludnienia w 2020 roku w gminie wynosiła 114,05 osoby na km2 .
W samym mieście Staszowie, według danych z bazy Rejestru Mieszkańców, mieszka 14 717
osób. Na koniec roku 2019 miasto Staszów liczyło 14 755 mieszkańców, więc obserwujemy
niewielki spadek liczby ludności w mieście.

Niewielki,  lecz  sukcesywny spadek liczby ludności  następuje od roku 2010. Dla przykładu
gminę Staszów w 2013r. zamieszkiwało 26 436 osób, a na koniec 2017 roku liczba ta zmniej-
szyła się do 25 897 osób. W roku 2020 obserwujemy jednak niewielki wzrost liczy osób za-
mieszkujących na terenie gminy Staszów. Pod koniec roku 2019 gminę Staszów zamieszkiwało
25 744 osób, czyli odnotowano wzrost o 17 mieszkańców. Gęstość zaludnienia w gminie wy-
nosiła w 2013 roku 116 osób/km², a obecnie wynosi 114,05 osób/ km².

Liczba  urodzeń  w gminie  Staszów  w 2020  roku  wyniosła  220.  To  o 27  urodzeń  mniej  niż
w roku 2019. Urodzeń zarejestrowanych w USC w Staszowie w roku 2020 było 395. W 2020
roku w gminie Staszów zmarło 324 mieszkańców, a zgony zarejestrowane w USC w Staszowie
wyniosły 780. Liczba zawartych małżeństw w gminie Staszów 2020 roku wyniosła 92, a w sta-
szowskim magistracie zarejestrowano 102 związki małżeńskie.

Opierając się na zestawieniu informacyjnym o osobach z bazy Rejestru Mieszkańców, biorąc
pod uwagę stan bazy na dzień 31.12.2020 r, w gminie Staszów zamieszkuje 21 478 osób doro-
słych i 4 283 osób poniżej 18 roku życia. 

Tabela 1. Liczba mieszkańców, w przedziałach wiekowych

Wiek Liczba mieszkańców

K M

0 - 6 761 792

7 - 15 1087 1198

16 - 19 478 504

20 - 60/65 7013 8039

Pow. 60/ 65 3842 2049

Razem 13181 12582
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Na terenach wiejskich,  w sołectwach gminy Staszów zamieszkuje około 43% ogółu miesz-
kańców  gminy.  W 2020  roku  zameldowanych  w Czajkowie  Południowym  było  323  osoby,
w Czajkowie Północnym 580 osób, w Czernicy 190 osób. Dobrą zamieszkiwało 264 osoby, Gaj
Koniemłocki 78 osób, Grzybów 201, a Jasień 188. 705 osób zameldowanych było w Koniem-
łotach, 117 w Kopaninie, 255 w Krzczonowicach, 146 w Krzywołęczy, a 661 w Kurozwękach.
W Lenartowicach zameldowanych było 53 osoby, w Łaziskach 153, w Łukawicy 253, w Most-
kach 277, w Niemścicach 228, a w Oględowie 494. 124 osoby były zameldowane w Poddę-
bowcu,  526  w Podmaleńcu,  141  zamieszkiwało  Ponik,  428  Sielec,  731  Smerdynę,  158
Stefanówek, 325 Sztombergi, 736 Wiązownicę Dużą, 201 Wiązownicę Małą, 433 Wiązownicę-
Kolonię.  Natomiast  601  osób  w 2020  roku było  zameldowanych  w Wiśniowej,  331  w Wi-
śniowej Poduchownej, 315 zamieszkiwało Wolę Osową, 426 Wolę Wiśniowską, 139 Wólkę
Żabną, 137 Zagrody, a 124 Ziemblice.

Czajków Południowy
Czajków Północny

Czernica
Dobra

Gaj Koniemłocki
Grzybów

Jasień
Koniemłoty
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Lenartowice
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Liczba zameldowanych osób

Wykres 3. Miejscowości terenów wiejskich gminy Staszów pod względem liczby zameldowanych
mieszkańców w 2020 roku
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3. Finanse gminy Staszów

Polityka finansowa miasta i gminy Staszów realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową
corocznie uchwalaną przez Radę Miejską. Budżet określa źródła dochodów oraz kierunki wy-
datkowania środków. Istotnym dokumentem regulującym politykę finansową jest Wieloletnia
Prognoza Finansowa.

Budżet miasta i gminy Staszów na koniec 2020 roku prezentował się następująco:

Dochody budżetu ogółem 125 506 923,11 zł, 

w tym:

- dochody bieżące 114 001 125,95 zł,

- dochody majątkowe 11 505 797,16 zł.

Wydatki budżetu ogółem 114 770 568,26 zł, 

w tym:

- wydatki bieżące 109 257 827,35 zł,

- wydatki majątkowe 5 512 740,91 zł.

Tabela 2: Stan finansów miasta i gminy Staszów za 2020 rok – dochody i wydatki zrealizowane.

Dochody ogółem (w złotych) 125 506 923,11
Dochody własne (w złotych) 44 522 289,47
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem % 35,47
Wydatki ogółem (w złotych) 114 770 568,26
Wydatki majątkowe (w złotych) 5 512 740,91
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem % 4,80
Nadwyżka na 31.12.2020 r. 10 736 354,85
Wolne środki (w złotych) 3 067 204,40
Wydatki na obsługę długu (w złotych) 684 634,86
Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia 2 382 569,54

Ogólne zadłużenie (stan na 31.12.2020 r.) 40 850 000,00
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3.1. Wykonanie budżetu miasta i gminy Staszów za rok 2020

Tabela 3: Wykonanie budżetu miasta i gminy Staszów za 2020 rok.

Lp. Wyszczególnienie
Plan 2020 r.
(w złotych)

Wykonanie
na 31.12.2020 r.

(w złotych)

Wykonanie
w %

Wykonanie
31.12.2019 r.
(w złotych)

Dynamika
w %

2019/2020

1 23 4 5 6 7

A Dochody ogółem 120 168 786,72 125 506 923,11 104,4 118 576 284,38 105,84

I
Dochody bieżące 
z tego:

115 410 878,21 114 001 125,99 98,78 106 351 599,46 107,19

1

dochody z tytułu 
udziału we wpływach 
z podatku dochodo-
wego od osób fizycz-
nych

21 870 142,00 21 246 896,00 97,15 22 159 764,00 95,88

2

dochody z tytułu 
udziału we wpływach 
z podatku dochodo-
wego od osób praw-
nych

625 261,00 692 081,77 110,69 741 875,18 93,29

3 z subwencji ogólnej 30 674 170,00 30 674 170,00 100 28 574 706,00 107,35

4
z tytułu dotacji 
i środków przeznaczo-
nych na cele bieżące

40 355 498,62 40 221 167,27 99,67 34 510 586,38 116,55

5
pozostałe dochody 
bieżące, w tym:

21 885 806,59 21 166 810,91 96,71 20 364 667,90 103,94

5a
z podatku od nieru-
chomości

11 020 000,00 10 520 576,41 95,47 10 549 537,66 99,73

II
Dochody majątkowe, 
w tym:

4 757 908,51 11 505 797,16 241,82 12 224 684,92 94,12

1
dochody ze sprzedaży 
majątku

1 277 645,49 1 179 527,06 92,32 939 389,64 125,56

2
z tytułu dotacji oraz 
środków przeznaczo-
nych na inwestycje

3 370 263,02 10 176 027,97 301,94 11 221 111,70 90,69

B Wydatki ogółem 122 304 756,24 114 770 568,26 93,84 120 350 453,59 95,36
I Wydatki bieżące 114 823 767,95 109 257 827,35 95,15 100 101 861,85 109,15
II Wydatki majątkowe 7 480 988,29 5 512 740,91 73,69 20 248 591,74 27,23

C
Wynik Budżetu (nad-
wyżka+/deficyt) (I-II)

-2 135 969,52 10 736 354,85 -502,65 -1 774 169,21 -605,15

1
Różnica między docho-
dami bieżącymi a wy-
datkami bieżącymi

587 110,26 4 743 298,60 807,91 6 249 737,61 75,90

Dochody bieżące stanowią ok. 90,83 % dochodów ogółem. Z kolei z dochodów bieżących naj-
większą  część  stanowią  dochody  bieżące  z tytułu  dotacji  oraz  środków  przeznaczonych
na cele  bieżące,  a także  dochody  bieżące  z subwencji  ogólnej.  W przypadku  wydatków
ogółem, również zdecydowanie większą część stanowią wydatki bieżące.
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Realizacja dochodów budżetu

Dochody  budżetu  miasta  i gminy  Staszów  za  rok  2020  zostały  zrealizowane  w kwocie
125 506 923,11 zł,  co  stanowi  104,44 %  planu rocznego  wynoszącego  120 168 786,72   zł,
w tym:

• dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 114 001 125,95  zł, co stanowi 98,78
% planu rocznego wynoszącego 115 410 878,21  zł,

• dochody  majątkowe  zostały  zrealizowane  w kwocie  11 505 797,16 zł,  co  stanowi
241,82 % planu rocznego wynoszącego 4 757 908,51 zł.

Tabela 4: Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2020 r.

Lp. Nazwa działu
Plan po zmianach

(w złotych)

Wykonanie
na 31.12.2020 r.

(w złotych)
%

1. Rolnictwo i łowiectwo 452 900,78 452 860,70 99,99
2. Leśnictwo 0,00 4 410,65 -
3. Transport i łączność 41 235,35 40 762,77 98,85

4. Gospodarka mieszkaniowa 3 272 917,13 2 120 263,96 64,78

5. Działalność usługowa 10 000,00 10 000,00 100
6. Administracja publiczna 513 667,31 490 592,82 95,51

7.
Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są-
downictwa

239 173,00 239 173,00 100

8.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa

16 000,00 13 372,40 83,58

9.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nieposiadają-
cych osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem

37 463 087,08 36 259 353,59 96,79

10. Różne rozliczenia 31 088 580,70 38 308 126,24 123,22
11. Oświata i wychowanie 4 031 064,98 4 189 885,79 103,94
12. Ochrona zdrowia 3 430,00 2 730,00 79,59
13. Pomoc społeczna 2 672 469,15 2 711 106,75 101,45
14. Edukacyjna opieka wychowawcza 167 473,00 167 132,21 99,80
15. Rodzina 35 224 604,33 35 184 024,01 99,88

16.
Gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska

4 571 989,00 5 091 225,25 111,36

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 704,17 49 584,25 81,68
18. Kultura fizyczna 339 490,74 172 318,72 50,76
Ogółem dochody: 120 168 786,72 125 506 923,11 104,44
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Wykonanie wydatków budżetu

W  2020  roku  wydatki  budżetu  miasta  i gminy  Staszów  zostały  zrealizowane  w wysokości
114 770 568,26 zł, co stanowi 93,84 % planu rocznego, który wynosił 122 304 756,24  zł. 

Wydatki  bieżące  zostały  zrealizowane  w wysokości  109 257 827,35 zł,  co  stanowi  95,15%
planu wynoszącego 114 823 767,95 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5 512 740,91 zł, co stanowi 73,69 % planu
rocznego wynoszącego 7 480 988,29 zł. 

Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2020 rok ukształtował
się na poziomie 4,80 %. Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji  przed-
stawia poniższa tabela:

Wykres 4. Realizacja dochodów budżetu z podziałem na udział poszczególnych działów w ogólnych 
dochodach budżetu.
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Tabela 5. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.

Lp. Nazwa działu
Plan/po zmianach/

na 31.12.2020 r.
(w złotych)

Wykonanie
na 31.12.2020 r.

(w złotych)
%

1. Rolnictwo i łowiectwo 540 824,25 472 546,92 87,37

2. Leśnictwo 30 000,00 27 278,98 90,93

3. Transport i łączność 2 197 177,18 1 345 055,28 61,22

4. Turystyka 3 000,00 0,00 0,00

5. Gospodarka mieszkaniowa 1 641 645,00 537 045,90 32,71

6. Działalność usługowa 71 000,00 70 166,00 98,83

7. Informatyka 412 112,00 275 107,97 66,76

8. Administracja publiczna 10 682 982,48 9 812 174,15 91,85

9.
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej,  kontroli  i ochrony
prawa oraz sądownictwa

239 524,07 239 524,07 100,00

10.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

1 003 458,54 673 451,32 67,11

11. Obsługa długu publicznego 800 000,00 684 634,86 85,58

12. Różne rozliczenia 75 690,00 75 690,00 100,00

13. Oświata i wychowanie 41 200 875,92 39 674 972,27 96,30

14. Ochrona zdrowia 685 017,96 557 387,80 81,37

15. Pomoc społeczna 7 222 089,41 6 886 966,00 95,36

16. Edukacyjna opieka wychowawcza 3 365 129,19 3 208 711,46 95,35

17. Rodzina 36 527 006,04 36 246 038,46 99,23

18.
Gospodarka  komunalna  i ochrona
środowiska

11 324 898,16 9 793 329,25 86,48

19.
Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego

2 510 704,17 2 490 129,00 99,18

20. Kultura fizyczna i sport 1 771 621,87 1 700 358,57 95,98

Razem wydatki: 122 304 756,24 114 770 568,26 93,84
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Wykres 5. Realizacja wydatków inwestycyjnych miasta i gminy Staszów z podziałem na udział po-
szczególnych działów w ogólnych wydatkach inwestycyjnych.

Tabela 6. Wykonanie wydatków inwestycyjnych miasta i gminy Staszów w roku 2020.

Lp. Nazwa działu
Plan

(w złotych)

Wykonanie
na 31.12.2020 r.

(w złotych)
%

1. Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 0,00 0,00
2. Transport i łączność 870 150,09 441 410,23 50,73
3. Gospodarka mieszkaniowa 569 145,00 531 164,20 93,33
4. Informatyka 30 000,00 0,00 0,00
5. Administracja publiczna 129 346,80 123 000,00 95,09

6.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

179 425,26 0,00 0,00

7. Oświata i wychowanie 4 197 235,57 3 635 993,75 86 63
8. Rodzina 38 715,39 18 960,00 48,97

9.
Gospodarka  komunalna  i ochrona
środowiska

920 025,27 293 583,73 31,91

10.
Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego

358 704,17 338 629,00 94,40

11. Kultura fizyczna i sport 177 240,74 130 000,00 73,35
Ogółem: 7 480 988,29 5 512 740,91 73,69



RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY STASZÓW 2020 | 21

Wykres 6. Realizacja wydatków inwestycyjnych miasta i gminy Staszów z podziałem na 
udział poszczególnych działów w ogólnych wydatkach inwestycyjnych

3.2. Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r.

Przychody

W 2020 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 8 435 871,62 zł, w tym:
• z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicz-

nych – 3 067 204,40 zł,
• niewykorzystanych środków pieniężnych,  o których mowa w art.  217 ust.  2  pkt  8

ustawy o finansach publicznych w kwocie 168 765,12 zł,
• spłata udzielonych pożyczek 149 902,10 zł,
• zaciągniętych kredytów w kwocie 5 050 000,00 zł.

Rozchody

W 2020 roku rozchody zostały zrealizowane w kwocie 6 299 902,10 zł, w tym:
• z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 6 150 000,00 zł,
• udzielonych pożyczek w kwocie 149 902,10 zł.

3.3. Informacja o stanie zadłużenia gminy według stanu na 31.12.2020 r.

Gmina  Staszów na dzień  31.12.2020 roku  posiadała  zadłużenie  z tytułu  kredytów  ogółem
w kwocie 40 850 000,00 zł, w tym:

• Bank Spółdzielczy w Staszowie – 14 050 000,00 zł,
• Bank BGŻ PNB Paribas S.A. Warszawa – 1 100 000,00 zł,
• Bank Ochrony Środowiska w Kielcach – 17 200 000,00 zł,
• Bank PKO BP – 6 550 000,00 zł,
• Bank Spółdzielczy w Opatowie – 1 950 000,00 zł.
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4. Promocja

4.1. Kształtowanie wizerunku i promocja gminy Staszów

Działania promocyjne gminy Staszów mają na celu głównie budować pozytywny wizerunek
miasta  i gminy  Staszów oraz  tworzyć  markę  „Staszów”  z wykorzystaniem posiadanych  za-
sobów i potencjału. Działania promocyjne mają ukazywać i podkreślać, że gmina Staszów jest
miejscem atrakcyjnym zarówno dla turystów, jak i inwestorów, a przede wszystkim dla swoich
mieszkańców.

Jednostkami odpowiedzialnymi za prowadzenie polityki promocyjnej gminy Staszów jest Wy-
dział Promocji i Informatyki Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, a także jednostki organiza-
cyjne  gminy  Staszów,  takie  jak:  Staszowski  Ośrodek  Kultury,  Biblioteka  Publiczna  Miasta
i Gminy w Staszowie, czy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie.

Działania promocyjne przebiegają wielotorowo i polegają na wielu skoordynowanych działa-
niach. Ważnym elementem budowania marki jest między innymi właściwa identyfikacja wizu-
alna  Staszowa.  Polega  ona między  innymi  na wykorzystaniu  herbu miasta  jako  elementu,
którym oznakowane są wszelkie inicjatywy i przedsięwzięcia odbywające się pod patronatem
burmistrza Staszowa, między innymi na plakatach, banerach, czy rollupach promujących dane
wydarzenia. Dzięki temu mieszkańcy łatwo i szybko zostają poinformowani o formach aktyw-
ności i współpracy Gminy.

Promocja  miasta  i gminy  Staszów  wykorzystuje  najpopularniejsze  kanały  komunikacji.
Głównym elementem w sferze przepływu informacji jest funkcjonowanie strony internetowej
www.staszow.pl oraz aktywne prowadzenie profilu społecznościowego facebook. Gmina Sta-
szów  redaguje  i wydaje  w formie  drukowanej  pismo  samorządowe  „Monitor  Staszowski”.
Przepływ informacji  wspierany jest  poprzez współpracę z przedstawicielami mediów lokal-
nych, regionalnych i ogólnopolskich. 

Efektem tej  współpracy  są  liczne materiały  prasowe,  radiowe i telewizyjne  dotyczące  ini-
cjatyw społecznych, wydarzeń, a także inwestycji z terenu gminy Staszów, które ukazują się w:

• tytułach prasowych: Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański, Gazeta Wyborcza;

• rozgłośniach radiowych: Radio Kielce, radio Leliwa, radio FaMa;

• stacjach telewizyjnych: Oddział Regionalny TVP 3 Kielce, TVP 1, TVP Info, TV Lokalna,
Telewizji STV.PL;

• serwisach prasowych Polskiej Agencji Prasowej - redakcja Kielce.
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W 2020 roku Wydział Promocji i Informatyki UMiG w Staszowie wykonał następujące za-
dania w zakresie promocji:

Aktualizowano  stronę internetową  www.staszow.pl -  przygotowano  i opublikowano:  (499)
różne informacje (aktualizowano wersję anglojęzyczną strony) oraz publikowano informacje
na fanpage’u Urzędu Miasta i Gminy Staszów (185). 

• Aktualizowano mapy inwestycji zrealizowanych w roku 2019 przez gminę Staszów po-
wiązanej ze stroną www.staszow.pl.

• Przygotowano listy okolicznościowe, podziękowania, patronaty (290).

• Opracowano i wydano drukiem cztery numery Pisma Samorządowego „Monitor Sta-
szowski” o łącznym nakładzie 4800 egz. oraz kolportowano czasopismo, w tym rozsy-
łano egzemplarze obowiązkowe do największych bibliotek w Polsce. 

• Opracowano „Raport o stanie miasta i gminy Staszów za 2019 r.”

• Publikowano zdjęcia w gablocie w UMiG w Staszowie z aktualnych wydarzeń i prowa-
dzonych inwestycji (12). 

• Opracowano  list  zapraszający  do nawiązania  współpracy  międzynarodowej  z gminą
Marker w Norwegii.

• Przygotowano i złożono wnioski do konkursów i/lub o dofinansowanie wydarzeń: 
- XII edycje nagrody „Świętokrzyska Victoria” w kategorii „Samorządność”; 
- „Samorząd promujący zdrowie”;
- wnioski o sponsoring do firmy ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wybranych wydarzeń
sportowych i kulturalnych, których gmina Staszów jest organizatorem (4).

• Stworzono bazę adresów e-mail dla korespondencji własnej. 

Współpraca z mediami:

• rozsyłano  Biuletyn  Informacyjny  UMiG  w Staszowie  z materiałami  prasowymi  dla
dziennikarzy, przedstawicieli mediów regionalnych (11); 

• przygotowano  materiały  oraz  udzielono  pomocy  organizacyjnej  TVP  3  Kielce,
w związku z produkcją programu o mieście i gminie Staszów pn. „Akcja Lato”;

• opracowano artykuł promocyjny do dodatku „Echo Dnia” „Mała Ojczyzna” oraz wyku-
piono miejsce do jego publikacji w gazecie oraz na stronie internetowej; 

• autoryzowano wywiad z Burmistrzem MiG Staszów do „Tygodnika Nadwiślańskiego”;

• przygotowano do publikacji życzenia świąteczne do „Echa Dnia” i „Tygodnika Nadwi-
ślańskiego”;
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• produkcja i emisja billboardu, „A ja życzę ci ...” koncert kolęd z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia w TVP 3 Kielce. 

• Wykonano opracowania mulDmedialne, projekty graficzne: 

◦ plakat „Ferie 2020 w mieście i gminie Staszów”;

◦ plakat, zaproszenie, buQon „III Marsz Powstańców Styczniowych” Staszów – Kuro-
zwęki;

◦ ulotka na temat segregowania odpadów komunalnych;

◦ ulotki zachęcające do korzystania z aplikacji „Blisko”

◦ prezentacja  „Miasto  i Gmina  Staszów  2019”  -  o działaniach  samorządu  w mi-
nionym  roku.  Prezentacja  przedstawiana  była  przez  Burmistrza  MiG  Staszów
na wykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

◦ prezentacja „Staszowski ratusz – budzimy serce miasta” - konsultacje społeczne;

◦ prezentacja „V Staszowska Gala Sportu”;

◦ projekt  graficzny  nalepek  na kontenery  z surowcami  wtórnymi  rozstawionymi
na terenie miasta i gminy Staszów;

◦ projekt ulotki „Zostaw 1% w Staszowie”;

◦ zaproszenia i bilety na koncert z okazji Dnia Kobiet;

◦ prezentacja materiałów na spotkanie robocze w ramach porozumienia SOS; 

◦ materiały graficzne do studium wykonalności dla projektu „Staszowski ratusz, Bu-
dzimy serce miasta”;

◦ karty z życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych;

◦ opracowano materiały informacyjne w formie plakatów w związku z wystąpieniem
epidemii koronawirusa, które wywieszono na słupach informacyjnych i w gablo-
tach na terenie miasta i gminy oraz na placach zabaw;

◦ przygotowano karty z życzeniami i wysłano je w formie wiadomości e-mail;

◦ prezentacja mulDmedialna do „Raportu o stanie Gminy Staszów za 2019 rok”; 

◦ prezentacja „Raport o stanie miasta i gminy Staszów za 2019 r.”;

◦ prezentacja „Staszów tu warto inwestować”; 

◦ tablice ścieżki edukacyjnej do Parku im. Górników Siarkowych (12); 

◦ rollup (1);

◦ folder o Parku Miejskim im. Górników Siarkowych; 

◦ zaproszenie na otwarcie Parku im. Górników Siarkowych;

◦ dyplomy dla  laureatów,  opiekunów Wojewódzkich  Konkursów Przedmiotowych
oraz dla absolwentów szkół z najwyższą średnią ocen;

◦ plakat „Rekordowe wakacje”;

◦ życzenia na Dzień Edukacji,

◦ prezentacja „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Staszów – analiza planistyczna”;
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◦ wykonano projekt tabliczek na puchary na Hubertusa w Stajni „Mam Pasję”. 

◦ prezentacja  gospodarcza  „Staszów  –  tu  warto  inwestować”  na spotkanie
dot. planów budowy portu przeładunkowego w Grzybowie;

◦ tabliczka informacyjna dot. nasadzeń roślin miododajnych w Staszowie;

◦ grafika z życzeniami na dzień pracownika socjalnego;

◦ opracowano firmówkę projektu dla Funduszu Sprawiedliwości;

◦ czynności związane z opracowaniem projektów graficznych kalendarzy promocyj-
nych gminy Staszów;

◦ projekt naklejek na diamenty na „Diamentowe gody 2020”;

◦ projekt grawertonu na „Żelazne gody 2020”.

Wykaz imprez i wydarzeń, w organizację których była zaangażowana gmina Staszów

Pracownicy wydziału w 2020 r. zaangażowani byli w organizację następujących wydarzeń: 

Tabela 7: Wykaz imprez i wydarzeń, w które zaangażowana był gmina Staszów

Wydarzenia kulturalne Wydarzenia patriotyczne

• Koncert  Wojciecha  Baranowskiego
z okazji „Dnia Kobiet ”;

• Dzień Sołtysa podczas sesji Rady Miej-
skiej;

• 200. piesza pielgrzymka Staszów – Su-
lisławice;

• „Rekordowe  wakacje”  -  „Golejowski
półmetek”;

• Miejsko – Gminne Święto Plonów;
• Pożegnanie wakacji przed halą OsiR;
• Hubertus  jeździecki  w stajni  „Mam

Pasję” w Staszowie.

• „VI  Marsz  Szlakiem Powstania  Stycz-
niowego”  Wiązownica-Kolonia
„Dzięki” - Rytwiany;

• „III Marsz Powstańców Styczniowych”
Staszów – Kurozwęki;

• obchody  229.  rocznicy  uchwalenia
Konstytucji 3 Maja;

• obchody  85.  rocznicy  śmierci  mar-
szałka  Józefa  Piłsudskiego – Honoro-
wego Obywatela Staszowa;

• druga  wizyta  Prezydenta  Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Sta-
szowie;

• 100.  Rocznica  Bitwy  Warszawskiej
i Święta Wojska Polskiego;

• „Złote Gody”;
• 44.  rocznica  śmierci  ks.  Romana Ko-

tlarza;
• 81.  rocznica wybuchu II  wojny świa-

towej;
• rozpoczęcie roku harcerskiego;
• Narodowe  Święto  Niepodległości  –

obchody w Staszowie;
• „Niepodległa do hymnu”;
• oficjalne  odsłonięcie  tablicy  pamiąt-

kowej poświęconej bohaterom wojny
polsko-bolszewickiej,  obrońcom  nie-
podległości Polski i wolności narodów
Europy w Parku Legionów.
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Wydarzenia sportowe Konferencje/seminaria

• „Staszowska Gala Sportu 2020”;
• Gala  Sportu  Akademii  Piłkarskiej  Po-

goni;
• I  Runda  Pucharu  Polski  Południowej

w Cross  Country  motocykli  tereno-
wych Czajków Północny / Smerdyna;

• Biegi Leśne w Czernicy;
• Zawody  wędkarskie  o Puchar  Burmi-

strza.

• podpisanie  porozumienia  dot. współ-
pracy  między  gminą  Staszów,  a Poli-
techniką  Warszawską  –  Wydziałem
Transportu;

• konkurs  na logo  konsultacji  społecz-
nych w sprawie zmiany studium uwa-
runkowań  i kierunku
zagospodarowania  przestrzennego
gminy Staszów;

• zebranie  sprawozdawczo-wyborcze
Miejsko-Gminnego  Zrzeszenia  Ludo-
wych Zespołów Sportowych;

• spotkanie z sołtysami dot. zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania  przestrzennego  gminy
Staszów;

• konferencja  na temat  Programu
„Mieszkanie Plus” w Staszowie.

Wydarzenia edukacyjne Wydarzenia związane z promocją inwestycji

• obchody Dnia Edukacji Narodowej;
• inauguracja  nowego  roku  akademic-

kiego  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku
w Staszowie;

• projekt „Małe Miasto Staszów”.

• uroczystość  otwarcia  Parku  Miej-
skiego  im.  Górników  Siarkowych
w Staszowie  oraz  organizacja  stoiska
promocyjnego;

• oficjalny  odbiór  robót  na przebudo-
wanym  odcinku  drogi  wojewódzkiej
757 na odcinku Sielec – Grzybów.

Wykaz zakupionych materiałów promocyjnych w 2020 r.

Zakupiono:

• druk plakatów „Ferie 2020 w mieście i gminie Staszów”; 

• składniki spożywcze do przygotowania grochówki przez OSP Staszów dla uczestników
WOŚP;

• druk plakatów A2, 25 szt. dot. otwartych konsultacji  społecznych „Rewitalizacja bu-
dynku ratusza”; 

• „czek formatu A3” na płycie z tworzywa sztucznego dot. głównej nagrody 2. Staszow-
skiego FesDwalu Zespołów Muzycznych „Młoda Muzyka 2020”; 

• druk 200 szt ulotek „Zostaw 1% w Staszowie”; 



RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY STASZÓW 2020 | 27

• wykonanie: 100 szt. buQonów, 20 szt. plakatów, 100 szt. pocztówek, 100 szt. zapro-
szeń w związku z „VI Marszem Szlakiem Powstania Styczniowego Wiązownica-Kolonia
„Dzięki” - Rytwiany; 

• druk 250 szt. zaproszeń na „V Staszowską Galę Sportu”;

• druk 200 szt. zaproszeń i 35 szt. plakatów A2 dot. „III Marszu Powstańców Stycznio-
wych Staszów – Kurozwęki”;

• przejazd młodzieży na trasie Staszów – Czajków – Konary w związku z akcją „Narty
w Aktywnej Krainie”;

• znakowane materiały promocyjne gminy Staszów: głośniki bezprzewodowe (100 szt.);
smycze z nadrukiem (1000 szt.); pióra kulkowe (100 szt.); etui na długopis (100 szt.);
długopisy touch Bianco (500 szt.); zestawy kredek w etui (100 szt.); komin TUBO (200
szt.); kołatki w kształcie dłoni z logo (200 szt.); kubki ceramiczne (200 szt.); gwizdki od-
blaskowe - brelok (500 szt.); breloki metalowe Swag, czarne (150 szt.); saszetki spor-
towe na pas Ease, czarny/jasnozielony (150 szt.); worki na sznurkach (200 szt.); torby
papierowa ekokraY (brąz) (1 000 szt.); latarki teleskopowe (200 szt.); notatnik kratka
Forli czarny (150 szt.); bidony (150 szt.); torby papierowe (1000 szt.); 

• chryzantemy do dekoracji miasta i miejsc pamięci;

• druk kalendarzy promocyjnych na rok 2021 (B1- 150 szt. + 150 szt.; trójdzielne- 150
szt. + 150 szt., B2 przekładane – 200 szt.);

• szklane diamenty na „Diamentowe gody 2020”;

• kartki z życzeniami świątecznymi;

• ozdoby bożonarodzeniowe jako produkt regionalny. 

Działania podjęte ze względu na pandemię COVID-19 w 2020 roku 

W związku z panującą pandemią COVID-19 zrezygnowano z organizowania wielu wydarzeń
kulturalnych,  sportowych  i społecznych.  Niektóre  uroczystości  miały  jedynie  charakter
symboliczny i odbyły się z udziałem delegacji, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Gmina  Staszów  włączyła  się  w ogólnopolską  akcję  pomocy  producentom  i sprzedawcom
kwiatów,  w związku  z zamknięciem  cmentarzy  1  listopada.  Poprzez  wydział  Promocji
zakupiono  chryzantemy  do dekoracji  miasta  i miejsc  pamięci,  które  zostały  zakupione  od
lokalnych przedsiębiorców. Kwiaty pojawiły się m. in. w Parku Legionów, Parku im. Adama
Bienia, na staszowskim Rynku i ulicy Opatowskiej,  wzdłuż ul.  Konstytucji  3-go Maja,  przed
Urzędem  Miasta  i Gminy  oraz  przed  Biblioteką  Publiczną  Miasta  i Gminy  w Staszowie.
Następnie kwiaty zostały rozdane mieszkańcom.
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4.2. Zarządzanie informacją

Gmina Staszów realizuje politykę informacyjną z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań te-
leinformatycznych. Polityka ta jest zgodna z przepisami ustawy o dostępie do informacji pu-
blicznej  oraz  ustawą  o ochronie  danych  osobowych  i przepisami  RODO.  Sukcesywnie
wdrażane są kolejne rozwiązania informatyczne, których celem jest usprawnienie komunikacji
z mieszkańcami. 

W 2020 r.  gmina Staszów uruchomiła bezpłatny system komunikacji  z mieszkańcami. Apli-
kacja „BLISKO” to w pełni darmowy system powiadamiania i ostrzegania, który działa na urzą-
dzeniach  mobilnych.  Aplikacja  pozwala  w szybki  sposób  komunikować  mieszkańcom
najważniejsze lokalne informacje. Dzięki „BLISKO” użytkownicy otrzymują wiadomości o aktu-
alnych  sprawach  dotyczących  gminy  Staszów,  zbliżających  się  wydarzeniach  kulturalnych
i sportowych  oraz  awariach  i zagrożeniach.  W aplikacja  „BLISKO”  dostępny  jest  również
moduł SEGREGO, dający dostęp do: harmonogramów wywozu odpadów komunalnych, wy-
szukiwarki  miejsc  gdzie  można  wrzucić  konkretne  odpady  oraz  kompendium  wiedzy,
w którym znajdziemy wiele ciekawych informacji na temat segregacji odpadów. 

Z aplikacji można korzystać na smartphonie lub tablecie. Należy pobrać aplikację w sklepie
Google Play lub App Store, wpisać miejscowość, a aplikacja zaproponuje nadawców z tego
obszaru. Gmina Staszów za pomocą „BLISKO” dostarcza mieszkańcom:

• Informacje o ważnych sprawach dotyczących mieszkańców;

• Komunikaty o zagrożeniach i awariach;

• Powiadomienia o ciekawych wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

Serwisy internetowe:

• Strona internetowa www.staszow.pl – główna i oficjalna pla[orma informacyjna. Jej
celem jest informowanie o wydarzeniach i działaniach podejmowanych przez gminę
Staszów i jej jednostki;

• Biuletyn Informacji Publicznej bip.staszow.pl – serwis, gdzie publikowane są wszelkie
dokumenty związane z działalnością samorządu;

• Portal społecznościowy facebook – ma za zadanie tworzenie, inicjowanie i podtrzymy-
wanie kontaktu z mieszkańcami gminy. W tym miejscu publikowane są bieżące infor-
macje z życia gminy, zaproszenia i relacje z różnego rodzaju wydarzeń oraz konkursy
przeznaczone dla mieszkańców gminy Staszów;

• Kanał wideo na serwisie youtube, na którym transmitowane są relacje z najważniej-
szych uroczystości, imprez i wydarzeń.
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5. Nagrody i wyróżnienia

7  września  2020  roku  burmistrz  Leszek  Kopeć  odebrał  certyfikat  „Samorząd  Promujący
Zdrowie”. Gmina Staszów została nagrodzona w ogólnopolskim konkursie za efektywne, no-
woczesne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu
życia  promocji aktywności fizycznej.

Nagrody „Samorząd Promujący Zdrowie” przyznawane są samorządom za godne pochwały
inicjatywy proekologiczne albo przedsięwzięcia wspierające sport, turystykę i rekreację. Kon-
kurs organizowany przez Quality InsDtute jest częścią Ogólnopolskiego Programu Akredyta-
cyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Nasza gmina została doceniona i wyróżniona
za promocję i aktywne działania na rzecz ekologii  i zdrowia. Wniosek konkursowy dotyczył
działań w latach 2016 – 2019.

W 2020 roku Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów został odznaczony „Orderem
pomocnej dłoni”, wręczonym przez Akademię Piłkarską Pogoni Staszów. Wyróżnienie zostało
przyznane w podziękowaniu za zaangażowanie w rozwój młodych piłkarzy i wspieranie dzia-
łalności Akademii Piłkarskiej Pogoni Staszów.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie została Biblioteką Roku 2019 województwa
świętokrzyskiego. Kapituła Konkursu na najlepszą bibliotekę roku postanowiła wyróżnić także
Burmistrza  Miasta  i Gminy  Staszów,  Leszka  Kopcia,  za  zaangażowanie,  z jakim  włącza  się
w działania podejmowane na rzecz promowania bibliotek i czytelnictwa. 

We wrześniu 2020 roku w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie odbyły się tygo-
dniowe warsztaty projektu „Małe Miasto Staszów”. Podczas zajęć dzieci w wieku od 8 do 12
lat odwiedzały zaaranżowane na potrzeby warsztatów stoiska, poznawały tajniki różnych za-
wodów,  uczyły  się  współpracy,  planowania  oraz  zarabiania  i rozsądnego  wydawania  pie-
niędzy. W projekcie w sumie wzięło udział 105 uczniów z publicznych szkół podstawowych
w Staszowie oraz 30 wolontariuszy.  Całość przygotowała Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki
z Kielc  wraz  z Urzędem Miasta  i Gminy w Staszowie.  Organizatorem konkursu  grantowego
„Małe Miasto” jest Fundacja BGK imienia Jana Kantego Steczkowskiego.

Projekt „Małe Miasto Staszów” otrzymał wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej dla najlepszej
inicjatywy z zakresu edukacji  finansowej w roku 2020. Był  to jedyny projekt z cyklu „Małe
Miasto”, który odbył się w 2020 roku, w czasie pandemii. Projekt realizowany jest przez Fun-
dację BGK od 2017 roku we współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami, na terenie gmin od
25 tys. do 100 tys. mieszkańców. 



30 | RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY STASZÓW 2020

6. Oświata i wychowanie

Niezwykle istotną kwesDą dla miasta i gminy Staszów, jako organu prowadzącego, jest jakość
edukacji. Od lat samorząd kładzie nacisk zarówno na wysoki poziom nauczania, jak i dobre
warunki do nauki dla uczniów i podopiecznych z placówek naszej Gminy oraz odpowiednie
zaplecze dydaktyczne.

Miasto i Gmina Staszów ma obowiązek:

• zapewnić właściwe warunki działania szkół, w tym bezpieczne i higieniczne warunki
nauki, wychowania i opieki;

• wykonywać remonty oraz zadania inwestycyjne;

• zapewnić obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną;

• wyposażać w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów
nauczania, wychowania i innych zadań statutowych szkół.

Obowiązki te wynikają wprost z:

• Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz.
446),

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
z późn. zm.),

• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379
z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw.

W ramach placówek oświatowych w roku 2020 w gminie Staszów funkcjonowało 9 szkół pod-
stawowych, 9 przedszkoli i 2 oddziały przedszkolne w szkole podstawowej. 

Wykaz placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta i gminy Staszów:

1. Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie;
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2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie;

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie;

4. Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Most-
kach;

5. Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wią-
zownicy Dużej;

6. Zespół  Placówek Oświatowych -  Publiczna  Szkoła  Podstawowa im.  Stefana Żerom-
skiego i Przedszkole w Kurozwękach;

7. Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
i Przedszkole w Koniemłotach;

8. Zespół  Placówek Oświatowych -  Publiczna Szkoła  Podstawowa im.  Oddziału  Party-
zanckiego AK„Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie;

9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie;

10. Przedszkole nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie;

11. Przedszkole nr 8 im. Jana ChrisDana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Sta-
szowie. 

Placówki przekazane przez gminę Staszów w drodze umowy do prowadzenia przez osobę
fizyczną:

1. Przedszkole w Wiśniowej;

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Wiśniowej – obecnie nie pro-
wadzi działalności oświatowej.

Placówki  niepubliczne  wpisane do ewidencji  niepublicznych  szkół  i placówek  prowadzo-
nych przez gminę Staszów:

1. Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie,

2. Niepubliczny  Specjalny  Punkt  Przedszkolny  Stowarzyszenia  Pomocy  Niepełno-
sprawnym „My i Świat”.

Zatrudnienie nauczycieli

W placówkach przedszkolnych i szkolnych gminy Staszów przyznanych jest  312,66 etatów.
Prawie 79% nauczycieli w gminie Staszów to nauczyciele dyplomowani (246,5 etatów). Na-
uczyciele kontraktowi stanowili  12,2% (38,06 etatów), nauczyciele mianowani 7,1% (22,16
etatów).  Najmniej  licznymi  grupami  byli  stażyści  –  1,5%  (4,83  etatów)  i nauczyciele  bez
stopnia – 0,35% (1,1 etatu).
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6.1. Opieka nad dziećmi do lat 3

Łączna dostępna liczba miejsc w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Staszów
wynosi 111 miejsc. Natomiast opieką nad dziećmi do lat 3 w gminie Staszów w 2020 roku ob-
jętych było łącznie 78 dzieci. 

W ramach opieki nad dziećmi do lat 3 gmina Staszów w 2020 roku prowadziła następujące in-
stytucje:

1. Żłobek w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28-200 Staszów
- liczba miejsc – 58;
- liczba dzieci zapisanych – 29;

2. Klub Dziecięcy „Wesoły Pajacyk” w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17 a, 28-200 Staszów
- liczba miejsc: 30 (placówka nie prowadzi naboru dzieci);
 - liczba dzieci zapisanych – 0;

3. Żłobek „Świat Dziecka” w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17 a, 28-200 Staszów
- liczba miejsc – 26; 
- liczba dzieci zapisanych – 25;

4. Klub Dziecięcy „Świat Dziecka” w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17 a, 28-200 Staszów;
- liczba miejsc – 27;
- liczba dzieci zapisanych – 24.

6.2. Przedszkola

Na terenie gminy Staszów do przedszkoli uczęszcza 785 podopiecznych. Najwięcej przedszko-
laków uczęszcza  do Przedszkola  nr  3  im.  Jana  Pawła  II  w Staszowie  (187 podopiecznych),
a najmniej liczna jest grupa przedszkolna w Wiśniowej (20 podopiecznych).

Tabela 9. Wykaz przedszkoli wraz z liczbą podopiecznych

Nazwa placówki Liczba oddziałów Liczba wychowanków

Przedszkole nr 3 im. Jana Pawła II w Staszowie 8 187

Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie 7 164

Przedszkole  nr  8  im  Jana  ChrisDana  Andersena
z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie 

8 169

Przedszkole w Wiązownicy Dużej 2 40

Przedszkole w Kurozwękach 2 48

Przedszkole w Koniemłotach 2 44

Przedszkole w Smerdynie 2 35

Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie 

2 50

Przedszkole w Mostkach 2 28

Przedszkole w Wiśniowej 2 20

Ogółem 785
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Ponadto, dowóz 83 dzieci i uczniów do ZPO – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 i Przedszkole
nr 4 w Staszowie, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie i Przedszkola nr 3 w Sta-
szowie, realizowany był przez autobus należący do gminy Staszów.

Łącznie gmina Staszów realizowała dowóz 795 dzieci i uczniów do placówek oświatowych.

Dowozy do szkół dzieci niepełnosprawnych

W roku 2020 zawarte były 4 umowy z wykonawcami wyłonionymi  w przetargu nieograni-
czonym na dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Staszów do placówek
oświatowych,  na kwotę bruQo ogółem 220 496,84 zł.  Zapewnienie dowozów jest spełnie-
niem obowiązków określonych w art. 32 ust 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy prawo oświatowe.
W ramach zawartych umów, do placówek oświatowych w 2020 roku dowożono łącznie ok. 31
dzieci i uczniów niepełnosprawnych, w tym:

Tabela 12. Dowozy dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Nazwa placówki oświatowej Liczba dzieci

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Staszowie 3

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Staszowie 7

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Kurozwękach 6

Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie 4

Niepubliczny  Specjalny  Punkt  Przedszkolny  Stowarzyszenia  Pomocy  Niepełno-
sprawnym „MY I ŚWIAT” w Staszowie

1

Liceum Ogólnokształcące im. Wyszyńskiego w Staszowie 1

Szkoła Podstawowa Specjalna w Klimontowie 2

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu 7

Ponadto dowóz 24 dzieci  i uczniów niepełnosprawnych  do placówek oświatowych realizo-
wany był przez autobus należący do gminy Staszów. Uczniowie byli dowożeni do: Ośrodka Re-
walidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  w Staszowie  i Kurozwękach,  Przedszkola  nr  8
w Staszowie,  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  i Niepublicznego  Specjalnego  Punktu
Przedszkolnego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „MY I ŚWIAT” w Staszowie,.
Łącznie gmina Staszów w 2020 roku realizowała dowóz 55 dzieci i uczniów niepełnospraw-
nych do placówek oświatowych.

6.5. Programy realizowane w placówkach oświatowych podlegających Gminie

Zarówno szkoły,  jak i przedszkola, z terenu gminy Staszów realizują liczne programy i kam-
panie  tematyczne.  Poniżej  przedstawiono  programy  realizowane  przez  placówki  z terenu
Gminy w 2020 roku.
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Tabela 13. Programy i kampanie tematyczne realizowane przez placówki oświatowe

Lp. Nazwa programu Opis programu

PROGRAMY EKOLOGICZNE

1. „Zbieraj wygrywaj” Zbiórka baterii.

2. „Kubusiowi Przyjaciele Na-
tury”

W  ramach  programu  uczniowie  zdobywali  wiedzę  jak  dbać
o naturę i żyć ekologicznie.

3. Programy ZGOKu – zbiórka 
surowców wtórnych i baterii

Dzieci uczyły się zbiórki i segregacji odpadów.

4. Projekt Fundacji PKO BP 
„Dobro Procentuje”

W ramach projektu pt. „Pomoc w zakupie materiałów dydak-
tycznych”  szkoła  pozyskała  darowiznę  w kwocie  4 000  zł,  za
które zakupione zostały koszulki dla uczniów na lekcje W-F oraz
artykuły biurowe. 

7. Przygotujmy Lepszy Świat Program edukacyjny dla klas 1-3 szkół podstawowych, którego
celem jest pokazanie dzieciom, że ich codzienne wybory żywie-
niowe mają znaczenie dla nich i dla naszej planety.

8. Skąd się biorą produkty eko-
logiczne

Ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany
wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem pro-
gramu  jest  zwiększanie  świadomości  i wiedzy  na temat  rol-
nictwa  ekologicznego  oraz  budowanie  właściwych  nawyków
żywieniowych od najmłodszych lat.

PROGRAMY EDUKACYJNE I WSPIERAJĄCE ROZWÓJ

9. Mały miś w świecie wielkiej 
literatury

Ogólnopolskie  wydarzenie,  podczas  którego wychowawczynie
przedszkoli  i rodzice  czytają  dzieciom  książki.  Akcja  ma  cha-
rakter  niekomercyjny.  Organizowana  jest  przez  wydawnictwo
MAC.

6. ,,Tu#programujeMY” W ramach realizacji programu szkoła otrzymała 3 szt. Robotów
Dash + gry ScoQy Go.

5. Działanie w ramach Narodo-
wych Dni Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”

Apele i wycieczki do Miejsc Pamięci Narodowej. Wykonanie ga-
zetek, konkursy szkolne.

10. „English is fun !” Innowacja pedagogiczna w gr. młodszej przedszkola.

11. Czytające Przedszkolaki W ramach kampanii Cała Polska czyta Dzieciom.

12. Motyle książkowe Program czytelniczy.

13. Grajmy w szachy Program nauki gry w szachy.

14. Program profilaktyki logope-
dycznej

Zajęcia logopedyczne dla dzieci.

15. Przyjazna edukacja krokiem 
do przyszłości

Program  w ramach  akcji  KA  1  ,,  Międzynarodowa  mobilność
kadry edukacji  szkolnej” projekt ,,Przyjazna edukacja krokiem
do przyszłości”, który ma na celu podniesienie kompetencji me-
todycznych  nauczycieli  dotyczących  pracy  z dziećmi,  w tym
pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i posze-
rzenie  kompetencji  językowych  w zakresie  znajomości  języka
angielskiego.

16. Projekt POWER -,, Międzyna-
rodowa mobilność kadry edu-
kacji szkolnej”

Projekt  edukacyjny pod nazwą „ Kształcąca się kadra szkolna
podstawą  sukcesu  edukacyjnego  i zawodowego  młodzieży
Technikum  Ekonomicznego  Specjalnego”  został  zatwierdzony
do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ra-
mach  projektu  „Ponadnarodowa  mobilność  kadry  edukacji
szkolnej“.  Projekt jest  finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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PROGRAMY PROMUJĄCE ZDROWY STYL ŻYCIA I PROFILAKTYCZNE

17. Zachowaj Trzeźwy Umysł Kampania podejmująca problem profilaktyki uzależnień dla klas
I-VIII.

18. Bieg po zdrowie Celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości
palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tyto-
niowej  wśród  dzieci  i młodzieży.  Udział  w programie  biorą
uczniowie klas IV.

19. Znajdź właściwe rozwiązanie celem  programu  jest  zapobieganie  paleniu  tytoniu  wśród
uczniów  starszych  klas  szkół  podstawowych.  Udział  w pro-
gramie biorą uczniowie klas IV- VIII.

20. Nie pal przy mnie, proszę! Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilak-
tyki  antytytoniowej  inicjowanych  przez  Państwową  Inspekcje
Sanitarną we współpracy z resortem edukacji mającym, na celu
zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Udział
w programie biorą uczniowie klas I-III.

21. „Program dla szkół” - „Owoce
w szkole, szklanka mleka

To  unijny  program  polegający  na dostarczaniu  dzieciom
owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych.  W pro-
gramie biorą udział dzieci klas I-V.

22. SKS dla uczniów Partnerem jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kiel-
cach - Celem programu SKS jest organizacja i prowadzenie sys-
tematycznych  zajęć  sportowo-rekreacyjnych  dla  dzieci
i młodzieży z danej szkoły przez nauczyciela wychowania fizycz-
nego. Zajęcia prowadzone są dla II grup po 16 uczestników.

23. Czyste powietrze wokół nas Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antyty-
toniowych, ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim
ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony
własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni
kontakt z palącymi. Udział w programie biorą 5-6 latki.

24. „Roztańczone przedszkole” Program zajęć rytmicznych.

25. Trzymaj formę Ogólnopolski  Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" organizo-
wany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Fede-
rację  Producentów  Żywności  Związek  Pracodawców.  To
inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukie-
runkowym  podejściu:  promującym  zbilansowane  odżywianie
połączone z regularną aktywnością fizyczną.

26. Akademia Bezpiecznego Pu-
chatka

Ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I
szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpie-
czeństwem  dzieci  w czterech  sferach:  na drodze,  w domu,
w szkole oraz w Internecie.

27. Umiem pływać Projekt powszechnej nauki pływania.

28. Szkoła Promująca Zalecenia 
Europejskiego Kodeksu Walki 
z Rakiem

Celem działań jest poprawa jakości życia dzieci, kształtowanie
zdrowych nawyków i budowanie młodzieży świadomości onko-
logicznej przez stwarzanie warunków oraz kształtowanie moty-
wacji, wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu zdrowego stylu
życia na zapobieganie chorobom nowotworowym oraz kształto-
wanie postawy aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

29. Pierwszak bezpieczny 
w drodze do szkoły

Kampania informacyjna o zasadach ruchu drogowego i bezpie-
czeństwie w drodze do szkoły dla pierwszych klas szkół podsta-
wowych.
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6.6. Finanse

Subwencja oświatowa na 2020 r. wyniosła 20 390 842,00 zł. Wydatki budżetu miasta i gminy
Staszów za rok 2020, w dziale „Oświata wychowanie” wyniosła 4 189 885,79 zł. 

Dofinansowania (dotacje dla uczniów szkół i przedszkoli)

a) Zgodnie z art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty, wspomagano uczniów
w formie  stypendiów i zasiłków szkolnych.  Z  takiej  formy wsparcia  korzystali
uczniowie  szkół,  którzy  zamieszkują  na terenie  gminy  Staszów.  Stypendia
szkolne  przyznane  były  w I  półroczu  2020  roku  za  miesiące  IV–  VI  dla  115
uczniów. Zasiłki szkolne w tym okresie przyznane były dla 2 uczniów. W II pół-
roczu natomiast przyznano 111 stypendiów szkolnych za miesiące IX- XII oraz 5
zasiłków szkolnych. Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2020 roku
gmina Staszów otrzymała i wykorzystała dotację w kwocie 152 097,21 zł. 

b) Zgodnie  z Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z dnia  26  czerwca  2020  r.
w sprawie  szczegółowych  warunków  udzielania  pomocy  uczniom  niepełno-
sprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów eduka-
cyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku 2020 wykorzystano do-
tację w kwocie 15 035,00zł.

c) Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwicze-
niowe, wykorzystano dotację w kwocie 228 300,61 zł.

d) Dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła 857 878,37 zł.

e) Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji
w roku 2020 z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny
i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych w szko-
łach/placówkach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki sa-
morządu terytorialnego, dla PSP nr 2 wyniosła 30 000,00 zł.

f) Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji
w roku 2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne nie-
zbędne  do realizacji  podstawy  programowej  z przedmiotów  przyrodniczych
w szkołach podstawowych dla ZPO Smerdyna wyniosła 75 000,00 zł

g) Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji
w roku 2020 z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla
zwalnianych nauczycieli dla ZPO nr 1 , PSP nr 2 wyniosła 27 482,00 zł

h) Dotacja dla Przedszkola w Wiśniowej wyniosła 232 306,02 zł.

i) Dotacja  dla  Niepublicznego Przedszkola  Specjalnego „Promyk Słońca”  w Sta-
szowie wyniosła 483 066,47 zł.
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j) Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia
Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” wyniosła 476 543,40 zł.

k) Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na dofinanso-
wanie zakupu nowości wydawniczych wyniosła 8 000,00 zł, w tym:

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Czajkowie kwota 4 000,00 zł,

• Publiczna  Szkoła  Podstawowa w Zespole  Placówek Oświatowych  w Wią-
zownicy Dużej kwota 4 000,00 zł.

Stypendia i nagrody sportowe

W 2020 roku burmistrz miasta i gminy Staszów przyznał 43 stypendia sportowe na łączną
kwotę 6420,00 zł miesięcznie. Stypendia zostały przyznane na okres 3 m-cy, tj. kwiecień, maj,
czerwiec  2020  r.  Łącznie  na ten  cel  wydatkowano  19  260,00  zł.  Dodatkowo  wyróżniono
dwóch sportowców, którym przyznano nagrody sportowe na kwotę 1 900,00 zł. 

Umowy dotyczące zwrotu kosztów

W roku 2020 zawarto z rodzicami 6 umów na zwrot kosztów przejazdu dzieci i uczniów nie-
pełnosprawnych do placówek oświatowych, organizowanego przez rodziców, na łączną kwotę
12 031,03 zł. Rodzice dowozili swoje dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wy-
chowawczego w Staszowie oraz w Kurozwękach, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Sta-
szowie,  Niepublicznego  Przedszkola  Specjalnego  „Promyk  Słońca”  w Staszowie,  Publicznej
Szkoły Podstawowej w Mostkach oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie. 

W roku 2020 zawarto również 2 umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Pod-
stawowej Specjalnej „Radość Życia” w Sandomierzu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wy-
chowawczego „ZŁOTE SERCE” w Pińczowie na łączną kwotę 10 270,00 zł. 

6.7. Wpływ pandemii COVID-19 na pracę placówek oświatowych w 2020 r.

Z powodu pandemii COVID – 19 w placówkach oświatowych w okresie od 11 marca 2020 r.
do 26 czerwca 2020 r. edukacja była prowadzona w formie zdalnej. Placówki podejmowały
szereg  działań  edukacyjnych,  wychowawczych  i informacyjnych  w różnorodnych  formach
z wykorzystaniem  narzędzi  informatycznych.  W związku  z zagrożeniem  epidemicznym,  za-
pewniono w szkołach, przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych podstawowe środki hi-
gieny  osobistej.  Dyrektorzy  zostali  zobowiązani  do szczególnego  dbania  o czystość
w placówkach i dezynfekcję pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych. Do celów profilaktycz-
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nych i edukacyjnych zalecono wykorzystanie dostępnych materiałów Ministerstwa Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego, zadbania o odpowiednią informację na temat zagrożeń,
o właściwą profilaktykę w zakresie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

1 września 2020 r. uczniowie wrócili do szkół. Wprowadzono nowe rozwiązania prawne i wy-
tyczne, które pozwoliły dyrektorom placówek oświatowych na elastyczną organizację pracy
szkół i przedszkoli w zależności od lokalnej sytuacji epidemiologicznej. Sytuacja w podległych
placówkach  oświatowych  była  na bieżąco  monitorowana  oraz  podejmowano  adekwatne
do niej decyzje.

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem oraz liczbę zachorowań na COVID – 19, od
14 października  2020 r.,  uczniowie klas  IV-VIII  szkół  podstawowych przeszli  na kształcenie
zdalne. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych funkcjonowały bez zmian do 8 listopada
2020 r. z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

Od 9 listopada 2020 r. zawieszone zostały również zajęcia stacjonarne dla uczniów kl I-III szkół
podstawowych. Tym samym do 29 listopada 2020 r. a następnie do 3 stycznia 2021 r. przedłu-
żono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych. Przed-
szkola pracowały nadal bez zmian. 

Nauczanie zdalne na skutek panujących warunków stało się elementem szkolnego funkcjono-
wania.  W szkołach  podstawowych  funkcjonowała  świetlica  szkolna.  W czasie  całkowitego
ograniczenia funkcjonowania szkół istniała możliwość organizacji zajęć dla uczniów w trybie
stacjonarnym, m. in. zapewnienia opieki uczniom, których rodzice byli bezpośrednio zaanga-
żowani w walkę z pandemią COVID – 19 oraz prowadzenie konsultacji indywidualnych i gru-
powych dla uczniów, którzy będą przystępować do egzaminów zewnętrznych.

Zadania statutowe w okresie pandemii w 2020 r. realizowane były bez zakłóceń. Nauczyciele
wzbogacili swój warsztat pracy poprzez udział w licznych szkoleniach on-line. Modyfikowali
swoją pracę, aby sprostać oczekiwaniom dzieci i rodziców oraz osiągnąć swój cel.  Podczas
nauki zdalnej kontynuowana była pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Od  12.03.2020r.  do 13.05.2020r  zawieszono  sprawowanie  opieki  oraz  prowadzenie  zajęć
opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w żłobkach prowadzonych przez gminę Staszów.
W okresie od 30.11.2020r. do 07.12.2020r. w Żłobku przy ul. Kolińskiego w Staszowie zostało
zawieszone sprawowanie opieki oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edu-
kacyjnych.
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7. Gospodarka

Gospodarka gminy Staszów w ogromnej mierze została zbudowana na przemyśle siarkowym
i rozpoczęciu wydobycia siarki w latach 60. ubiegłego wieku w miejscowości Grzybów. Sukces
ówczesnych  inżynierów,  którzy  eksperymentalnie  wykorzystali  metodę  Hermana  Frascha
(opatentowaną w USA w 1894 roku), do eksploatacji złóż siarki dał impuls do dynamicznego
rozwoju wydobycia tego surowca nową, bardziej wydajną, bardziej ekonomiczną i mniej szko-
dliwą dla środowiska technologią. Był to również jeden z najważniejszych momentów w hi-
storii Staszowa, który spowodował szybki rozwój miasta i całego regionu.

7.1. Przedsiębiorstwa

Rok 2020 był rokiem specyficznym. Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno na wszystkich
dziedzinach życia, w tym także na gospodarce i przedsiębiorcach. Ze względu na obostrzenia
wielu przedsiębiorców, z wielu branż nie mogło prowadzić swojej działalności lub prowadziło
ją w sposób znacznie ograniczony.

Największym  w gminie  przedsiębiorstwem  i największym  pracodawcą  zarazem,  są  nie-
zmiennie Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” w Grzybowie, wchodzące w skład
potentata branży chemicznej – „Grupy Azoty”.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2020 roku na terenie gminy Sta-
szów funkcjonowało 1 945 aktywnych działalności gospodarczych. Na terenie miasta Staszów
było to1 313 przedsiębiorstwa, a na terenie sołectw 632.

Według danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w okresie od
01.01.2020 – 31.12.2020 rozpoczęto prowadzenie 132 nowych działalności gospodarczych,
które zostały zarejestrowanie w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. Liczba wykreślonych
z rejestru działalności gospodarczych wyniosła 87. Przedsiębiorca może skorzystać z dowol-
nego  urzędu  by  zarejestrować  lub  wyrejestrować  działalność  z CEIDG,  jednak  zazwyczaj
przedsiębiorcy korzystają  z urzędu na terenie  którego prowadzona jest  działalność gospo-
darcza.  Według danych  rejestru  GUS w 2019  roku w gminie  Staszów powstały  173  nowe
firmy, a 108 firm zakończyło swoją działalność. W porównaniu z rokiem 2020, ogólna aktyw-
ność przedsiębiorców polegająca  na otwieraniu  i zamykaniu działalności  gospodarczej  jest
więc mniejsza niż w roku 2019.

7.2. Rynek pracy

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec grudnia 2020 roku było 823 bez-
robotnych zarejestrowanych ogółem z terenu gminy Staszów, w tym 141 kobiet i 409 męż-
czyzn. To o 80 osób bezrobotnych zarejestrowanych więcej,  niż  na koniec roku 2019. 390
osób było sklasyfikowanych jako osoby stale bezrobotne. Według GUS, osób bezrobotnych do
25 roku życia pod koniec 2020 roku zarejestrowanych było 139, do 30. roku życia bezrobot-
nych było 270, a powyżej 50. roku życia zarejestrowało się 207 osób.

Na terenie gminy Staszów główną jednostką pośredniczącą w zatrudnianiu jest Powiatowy
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Urząd Pracy. Jednostka ta współpracuje z przedsiębiorcami, upowszechnia oferty pracy oraz
prowadzi  programy  aktywizujące  osoby  bezrobotne.  Główne  formy  aktywizacji  to:  staże,
praktyki, kursy zawodowe, szkolenia, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, środki
na wyposażenie stanowiska pracy, projekty skierowane do kobiet, osób w wieku 30+, 45+,
50+, a także osób niepełnosprawnych. 

Innymi podmiotami wspierającymi rynek pracy w gminie Staszów są Krajowe Stowarzyszenie
Wspierania Przedsiębiorczości oraz Lokalna Grupa Działania Białe Ługi. Obie instytucje wspie-
rają zakładanie własnej działalności gospodarczej,  prowadzą różnego rodzaju szkolenia dla
osób chcących podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności, a także świadczą usługi z zakresu
doradztwa.

Na rynek pracy w gminie Staszów duży wpływ ma także szkolnictwo zawodowe. W Staszowie
funkcjonują trzy placówki kształcące uczniów w kierunkach zawodowych, a organem prowa-
dzącym jest dla nich Starostwo Powiatowe w Staszowie:

� Zespół Szkół im. Stanisława Staszica przy ul. Koszarowej w Staszowie,

� Centrum Kształcenia Praktycznego, przy ul. Koszarowej w Staszowie,

� Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.

Samorząd gminy Staszów prowadzi aktywną współpracę z tymi placówkami. Współpraca ta
polega między innymi na pośrednictwie w kontaktach pomiędzy szkołami a firmami, promocji
inicjatyw takich jak targi pracy, a także promocja szkół średnich i oferty edukacyjnej podczas
spotkań z potencjalnymi inwestorami pod kątem planowanego zatrudnienia.

7.3. Tereny inwestycyjne

Gmina  Staszów posiada  w swojej  strukturze  kompleksowo  uzbrojone tereny inwestycyjne
w Grzybowie (Strefa „A”), włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. „Pod-
strefa  Staszów”  działająca  w ramach  SSE  Starachowice  obejmuje  grunty  o powierzchni
11,1847 ha. 

Dla potrzeb inwestorów oddano tereny z dostępem do pełnej infrastruktury technicznej, ta-
kiej jak: linie kablowe nN – 0,4 kV i sN – 15 kV, stacja transformatorowa sN-nN 15/0,4 kV; ga-
zociąg  s/c;  sieć  wodociągowa,  kanalizacja  sanitarna,  deszczowa  i teletechniczna,  a także
wyposażone w sieć dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej ze zjazdami na działki inwe-
stycyjne.

Tereny SSE Starachowice w Grzybowie dają inwestorom nie tylko atrakcyjne i bardzo dobrze
przygotowane  grunty,  ale  także  specjalne  profity,  w ramach  podejmowania  działalności
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Tym, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działal-
ności w „Podstrefie Staszów” przysługiwać będą zwolnienia od podatku dochodowego. Po-
dzielono  je  na  dwie  kategorie.  Inwestorzy  mogą  skorzystać  z ulgi  z tytułu  wydatków
inwestycyjnych – od 35% do 55% wartości poniesionej inwestycji lub z tytułu poziomu zatrud-
nienia – od 35% do 55% dwuletnich kosztów pracy. 

Samorząd gminy Staszów podejmując działania na rzecz włączenia terenów do SSE Staracho-
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wice przygotował ofertę inwestycyjną zachęcającą do lokowania biznesu właśnie w gminie
Staszów. Oferta ta obejmuje zwolnienie z podatku od nieruchomości. Podstawą do tego jest
przyjęta w styczniu 2016 roku, uchwała Rady Miejskiej w Staszowie. Na jej podstawie inwe-
storzy mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków
lub ich części, budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i po-
łożonych w Strefie „A”:

� na okres 1 roku, za utworzenie min. 4 nowych miejsc pracy;

� na okres 2 lat, za utworzenie min. 15 nowych miejsc pracy;

� na okres 3 lat, za utworzenie min. 40 nowych miejsc pracy.

W roku 2019 przychody gminy Staszów ze sprzedaży działek uzbrojonych przeznaczonych pod
inwestycje na strefie „A” zamknęły się kwotą 633 573,00 złotych bruQo.

W 2020 roku staszowskie tereny inwestycyjne stały jeszcze bardziej atrakcyjne. 24.09.2020 r.
odbył się oficjalny odbiór robót na przebudowanym odcinku drogi wojewódzkiej 757 na od-
cinku Sielec – Grzybów. Dzięki wyremontowanej nawierzchni, znacznie poprawił się komfort
dojazdu  do  terenów  inwestycyjnych  w Grzybowie.  Prace  objęły  m.in.  przebudowę  na-
wierzchni  jezdni,  wybudowanie  ścieżki  pieszo-rowerowej  oraz  przebudowanie  zjazdów
i skrzyżowań  z drogami  bocznymi.  W  ramach  zadania  poprawiono  również  odwodnienie,
przebudowano zjazdy indywidualne i publiczne oraz wykonano oznakowanie pionowe i po-
ziome. Inwestycja znacznie poprawiła bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców. Był to już
drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 757, łączącej Staszów z Grzybowem. W 2018
roku przebudowano 3 km, a w roku 2020 udało się oddać prawie 2,5 km drogi. Świętokrzyski
Zarząd Dróg Wojewódzkich jest w trakcie procedury przetargowej kolejnego, trzeciego etapu,
który obejmie 700-metrowy odcinek drogi przebiegający przez Grzybów. 

Inwestorzy

Na koniec 2020 roku na staszowskiej strefie prace budowlane prowadziły trzy firmy, które po-
stanowiły inwestować w Grzybowie:

• firma  CASS,  w którym  produkowane  będą  elementy  konstrukcji  stalowych.  To
pierwszy inwestor strefy w Grzybowie. Spółka realizuje duże projekty inwestycyjne dla
podmiotów  krajowych  i zagranicznych,  głównie  w Niemczech,  Belgii,  Holandii  oraz
Wielkiej  Brytanii.  W zakładzie znajdzie zatrudnienie 50 osób.  Do końca 2020 roku
spółka miała zainwestować na strefie „A” w Grzybowie prawie 5 milionów złotych. Fa-
brykę dla firmy CASS buduje „GWT” w Grzybowie;

• firma ANGEL-INVEST działająca w branży meblarskiej. Zajmuje się między innymi pro-
dukcją mebli biurowych, kuchennych, salonowych i łazienkowych, a także wszelkiego
rodzaju usługami dla innych podmiotów w branży (kompleksowe zaopatrzenie pod-
miotów w materiały i akcesoria do produkcji mebli, a także cięcie i oklejanie płyt me-
blowych). Spółka swoją siedzibę ma w miejscowości Góra, w gminie Tuczępy. Działkę
na strefie nabyła w 2018 roku. W Grzybowie planuje zainwestować na początku około
1 miliona złotych i zatrudnić co najmniej 10 osób.
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• firma SIEJESIE – spółka zajmującą się między innymi uprawą ziół i produkcją przypraw. Za-
kupiła działkę na strefie w 2019 roku. Na terenie o powierzchni ponad 2 hektarów,  wybu-
duje  Centrum Badawczo-Rozwojowe SIEJESIE w zakresie innowacyjnych metod hodowli
roślin, między innymi z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych modułów LED.
Na działce wykonano już pierwsze prace geodezyjne i przystąpiono do wyrównania te-
renu, aby przygotować go pod budowę zakładu. Ten ma powstać do końca 2020 roku,
a wybuduje go konsorcjum firm: DTKS Budownictwo Sp. z o.o. i Instal-Tech S.C. Robert
Wydrzyński. SIEJESIE na swój innowacyjny projekt badawczy pozyskała ponad 7 milionów
złotych dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju. Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie
zajmowało się hodowlą roślin z wykorzystaniem innowacyjnej technologii WHSH (Werty-
kalnego  Hydroponicznego  Systemu  Hodowli).  Będzie  to  pierwszy  ośrodek  badawczy
w Polsce, który będzie realizował projekt w oparciu o innowacyjną technologię wielopo-
ziomowej uprawy roślin przy wykorzystaniu modułów LED chłodzonych cieczą (opraco-
wanych i wyprodukowanych przez spółkę SIEJESIE). Prace prowadzone przez Centrum
Badawczo-Rozwojowe SIEJESIE będzie ściśle współpracowało między innymi z ośrodkami
naukowymi: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Uniwersytetem Rolniczym w Kra-
kowie. Na terenie strefy „A” spółka chce zainwestować w sumie 16 milionów złotych.
W Grzybowie SIEJESIE planuje zatrudnić ok. 50 osób. 

Mapa 2. Zagospodarowanie STREFY A
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Fot 4. Budowa spółki Siejesie Sp. z o.o. w Strefia A 
na wczesnym etapie w 2020 r.

   

Fot 5.  CASS Sp. z o.o. buduje zakład produkcyjny 
w Strefie A w Grzybowie

   

Strefa „A” w Grzybowie to nie jedyne tereny, którymi gmina Staszów chce zachęcić inwe-
storów. W pobliżu strefy „A” na przedsiębiorców czeka dodatkowe 35 hektarów atrakcyjnych
gruntów ulokowanych przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 757 Opatów – Stopnica i drogi
powiatowej Sielec-Grzybów, a oznaczonych jako strefa „B” i „C”. Samorząd złożył wniosek do
SSE Starachowice o włączenie kolejnych 30 hektarów gruntów w strefie inwestycyjnej „B” do
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

7.4. Wsparcie biznesu

Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości

Spółka, której 100% udziałowcem jest gmina Staszów. Jej zadaniem jest efektywne pozyski-
wanie nowych inwestorów oraz kompleksowa obsługa i pomoc w realizacji inwestycji na te-
renie gminy Staszów. 

Mapa 3: Tereny inwestycyjne: Strefy „B” i „C” w Grzybowie.
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Inne działania

Gmina Staszów aktywnie wspiera i współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, takimi jak:

� Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości utworzone przez LGD Białe Ługi,

� Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie,

� Staszowski Ośrodek Integracji i Wspierania Przedsiębiorczości SIG,

� Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie.

W strukturze organizacyjnej urzędu funkcjonuje Zespół ds. Obsługi Inwestora, który pomaga
inwestorom  i przedsiębiorcom  w sprawnej  realizacji  zadań  administracyjnych,  związanych
między innymi z udzielaniem różnego rodzaju pozwoleń czy opinii.

Gmina Staszów jest również inicjatorem i organizatorem spotkań i konferencji biznesowych,
poświęconych między innymi kwesDom finansowania ciekawych i innowacyjnych projektów
czy możliwościami tworzenia i rozwoju lokalnego biznesu w oparciu o środki krajowe i unijne.
Spotkania te są nie tylko pla[ormą wymiany doświadczeń i inicjowania współpracy, ale rów-
nież przyczyniają się do integracji środowiska przedsiębiorców. Z powodu pandemii koronawi-
rusa, w roku sprawozdawczym nie zorganizowano jednak tego typu spotkań.

W roku 2020 przedsiębiorcy z powodu trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawi-
rusa, mogli korzystać z Tarcz Antykryzysowych. Informacje o rozwiązaniach - m.in. dla przed-
siębiorców - przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej były zamieszczane na stronie Urzędu
Miasta i Gminy Staszów - www.staszow.pl. Z pomocą staszowskim przedsiębiorcom przyszedł
także samorząd miasta i gminy Staszów. W związku z ówczesną sytuacją, przedsiębiorcy, ma-
jący problemy z terminową zapłatą należności podatkowych na rzecz gminy Staszów, mogli
występować o:

• umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

• odroczenie  lub  rozłożenie  na raty  zapłaty  podatku lub  zaległości  podatkowej  wraz
z odsetkami za zwłokę.

Działania były realizowane w ramach pomocy de minimis. Szczegółowych informacji  udzielał
Wydział Finansowy Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.
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8. Mienie komunalne*

*Wszystkie kwoty w części dotyczącej mienia komunalnego podane są w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mieniem komunalnym jest własność i inne prawa ma-
jątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób
prawnych, w tym przedsiębiorstw. 

Mieniem komunalnym gospodaruje Rada Miejska w Staszowie, za pośrednictwem burmistrza
Staszowa, nadzorującego pracę poszczególnych jednostek i instytucji samorządowych zarzą-
dzających poszczególnymi składnikami majątku.

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Staszów na dzień 31.12.2020:

1. Zespół Placówek Oświatowych nr 1 im. T. Kościuszki, Publiczna Szkoła Podstawowa nr
1 im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4  im. T. Kościuszki w Staszowie;

2. Zespół  Placówek  Oświatowych  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  im.  S.  Żeromskiego
i Przedszkole w Kurozwękach;

3. Zespół  Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Most-
kach;

4. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązow-
nicy Dużej;

5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie;

6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. I.J. Paderewskiego w Staszowie;

7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie;

8. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki i Przed-
szkole w Koniemłotach;

9. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanc-
kiego AK „Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie;

10. Przedszkole nr 8 im. J. Ch. Andersena w Staszowie;

11. Przedszkole nr 3  im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie;
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12. Żłobek w Staszowie;

13. Żłobek „Świat Dziecka” w Staszowie;

14. Klub dziecięcy „Świat Dziecka” w Staszowie;

15. Klub dziecięcy „Wesoły Pajacyk” w Staszowie;

16. Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”;

17. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie;

18. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie;

19. Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie;

20. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie.

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy
Staszów według stanu na dzień 31.12.2020 r.:

• „Grunty” – obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. grunty rolne,
leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacja, drzewostany
itp. Podstawowym składnikiem mienia gminy Staszów są nieruchomości gruntowe tj.
grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane oraz tereny komuni-
kacyjne.  Według  stanu  na  dzień  31.12.2020  r.  Gmina  Staszów  posiadała  751  ha
gruntów o łącznej wartości 62 952 tys. zł.

Największy udział w ogólnej powierzchni gruntów Gminy Staszów stanowią tereny ko-
munikacyjne 286 ha o wartości 22 089 tys. zł, zabudowane i zurbanizowane 234 ha
o wartości  37 649 tys.  zł,  następnie  grunty rolne 192 ha o wartości  2  818 tys.  zł,
grunty leśne 38 ha o wartości 330 tys. zł oraz tereny różne 1 ha o wartości 66 tys. zł.
w stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost wartości gruntów o kwotę 2 247 tys. zł (spo-
wodowany nabyciem gruntów).

• „Budynki  i lokale,  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu  mieszkalnego oraz
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego” obejmuje wszystkie budynki oraz znaj-
dujące się w nich lokale,  spółdzielcze  własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Gmina Staszów posiadała 328 budynków i lokali
o wartości 62 281 tys. zł.

Największy udział w stanie ilościowym i wartościowym budynków stanowią m.in. lo-
kale mieszkalne w ilości 200 lokali o wartości 6 557 tys. zł oraz inne budynki miesz-
kalne w ilości 67 budynków o wartości 6 075 tys. zł. w 2020 roku wykonano remonty
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budynków i lokali mieszkalnych na terenie gminy Staszów polegające na wykonaniu
elewacji, obróbek blacharskich, zakupie pieców, przebudowie instalacji c.o., wymianie
stolarki. w stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost wartości budynków i lokali o kwotę
8 834 tys. zł.

• „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”- obejmuje obiekty budowlane naziemne i pod-
ziemne o charakterze stałym niesklasyfikowane jako budynki. Według stano na dzień
31.12.2020  r.  Gmina  Staszów  była  właścicielem  608  obiektów  inżynierii  lądowej
i wodnej o wartości 114 369 tys. zł. Największy udział w tej liczbie stanowią drogi (za-
równo dotyczy to ulic, parkingów i dróg na terenie wiejskim) – ich wartość wynosiła
64 332 tys. zł, mosty, przejścia naziemne o wartości 251 tys. zł, kanalizacje deszczowe,
sieci  wodociągowe,  przyłącza  elektroenergetyczne  i przydomowe  oczyszczalnie
ścieków o wartości 17 733 tys. zł oraz obiekty sportowe i rekreacyjne o wartości 32
063 tys. zł.

W stosunku do roku 2019 nastąpił  spadek m.in.  ilości   obiektów infrastruktury lą-
dowej i wodnej o 93 szt. spowodowany zbyciem garaży. w wyniku zakończenia i od-
dania do użytkowania inwestycji drogowych nastąpił wzrost ich wartości o kwotę 224
tys. zł, obiektów sportowych i rekreacyjnych, a obiektów inżynierii lądowej i wodnej
pozostałych gdzie indziej niesklasyfikowanych o kwotę 720 tys. zł.

• „Kotły i maszyny energetyczne” -  na dzień 31.12.2020 r. Gmina Staszów posiadała
środki trwałe o łącznej wartości 3 840 tys. zł, w tym: jeden kocioł c.o. o wartości 4 tys.
zł oraz 194 szt. instalacji fotowoltaicznych o wartości 3 836 tys. zł.

• „Maszyny,  urządzenia  i aparaty  ogólnego  zastosowania” -  na  dzień  31.12.2020 r.
Gmina Staszów posiadała 223 maszyny i urządzenia o łącznej wartości 5 195 tys. zł,
przy czym największy udział w tej liczbie stanowią urządzenia komputerowe, miejskie
sieci światłowodowe oraz instalacje solarne wykonane w ramach projektu pn. „Bu-
dowa,  przebudowa  i modernizacja  infrastruktury  służącej  do  wytwarzania  energii
elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym – Sło-
neczne dachy dla mieszkańców miasta i gminy Staszów”.

W porównaniu do roku 2019 wartość maszyn i urządzeń zmniejszyła się o 167 tys. zł
w wyniku likwidacji zużytego sprzętu komputerowego.

• „Środki transportu” - na dzień 31.12.2020 r. Gmina Staszów posiadała 18 szt. środków
transportu o łącznej wartości 3 356 tys. zł. Są to specjalistyczne samochody Ochotni-
czych Straży Pożarnych w liczbie 5 szt i wartości 1 215 tys. zł, samochody osobowe
w liczbie 11 szt. o wartości 723 tys. zł oraz 2 autobusy o wartości 1 418 tys. zł.
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• „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” - na 31.12.2020 r. Gmina Staszów
posiadała narzędzia,  przyrządy i wyposażenie  o wartości  17 526 tys.  zł.  Największy
udział w tej grupie stanowi wyposażenie. w porównaniu do roku 2019 nastąpił wzrost
narzędzi przyrządów i wyposażenia o kwotę 548 tys. zł. 

Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie

Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 3 852 tys. zł. Porównując rok
2020 do analogicznego okresu roku 2019, nastąpił spadek wartości inwestycji rozpoczętych
o kwotę 3 664 tys. zł, spowodowany zakończeniem inwestycji.

Dane o nieruchomościach we władaniu gminy Staszów

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Staszów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 62 952
tys. zł. Łączna powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 751 ha. Wartość budynków sta-
nowiących własność oraz będących we władaniu Gminy Staszów wyniosła kwotę 51 119 tys.
zł. Wartość lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność oraz będących we wła-
daniu Gminy Staszów stanowi kotę 11 162 tys. zł.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw mająt-
kowych oraz wykonywania posiadania

W  roku  2020  wydzierżawiono  grunty  na  następujące  cele:  pod  lokalizację  garaży  oraz
obiektów gospodarczych o pow. 364 m. kw., działalność handlową lub usługową o pow. 1 740
m.kw., na cele rekreacyjne i ogródki przydomowe o pow. 8 077 m. kw.

Długoterminowe aktywa finansowe

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Gmina Staszów była właścicielem następujących jed-
noosobowych spółek:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Sta-
szowie - wartość udziałów i akcji  – rok 2020 – 28 768 tys. zł  (28 768 udziałów po
1 000,00 zł);
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2. Zakład Energetyki Cieplnej Spółka  z o. o. w Staszowie – wartość udziałów i akcji – rok
2020 – 6 054 tys, zł (12 108  udziałów po 500,00 zł);

3. Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej w Staszowie Spółka z  o.  o.  -  wartość
udziałów i akcji – rok 2020 – 6 816 tys. zł (13 632 udziałów po 500,00 zł);

4. Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z o. o. - wartość udziałów i akcji – rok
2020 – 1 260 tys. zł (2 520 udziałów po 500,00 zł).

Wartość udziałów i akcji w pozostałych spółkach gminy Staszów na koniec 2020 roku oraz
dochody z tego mienia:

1. „Staszowskie  Centrum Medyczne”  Sp.  z  o.  o.  w Koniemłotach  -  wartość  udziałów
i akcji – rok 2020 – 49 400 zł (494 akcje po 100,00 zł);

2. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego- wartość udziałów i akcji – rok 2020 – 5
tys. zł (10 udziałów po 500,00 zł);

3. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Sp. z o. o. - wartość udziałów
i akcji – rok 2020 – 3 530 500 zł (7 061 udziały po 500,00 zł);

4. „Zdrowie Koniemłoty „ Sp. z o. o. - wartość udziałów i akcji – rok 2020 – 1 311 300 zł
(13 113 udziałów po 100,00 zł).

Wartość majątku Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Staszowie wynosił na koniec 2020 roku:

• Aktywa trwałe – 637 819,71 zł

• Aktywa obrotowe – 5 362 713,52 zł.
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9. Gospodarka przestrzenna

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy.  Jest to dokument planistyczny o charak-
terze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy zawierający zestaw podstawowych informacji
na temat środowiska przyrodniczego i kulturowego, stanu zagospodarowania przestrzennego,
a także funkcjonowania systemów komunikacyjnych i infrastruktury przestrzennej. Istotą stu-
dium jest określenie polityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania prze-
strzennego,  w oparciu  o diagnozę  uwarunkowań  zagospodarowania  przestrzennego.  Pełni
istotną rolę jako niezbędny dokument planistyczny w procesie tworzenia aktów prawa miej-
scowego. Określane są w nim kierunki zmian w przeznaczeniu terenów, ustalenia szczegóło-
wych wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Staszów dysponuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego  gminy,  uchwalonym  uchwałą  Nr  XIV/139/99  Rady  Miejskiej  w Staszowie  z dnia
21 grudnia 1999 roku. Aktualnie trwają prace projektowe nad zmianą ww. dokumentu plani-
stycznego. 

W roku 2019 kontynuowano prace zmierzające do opracowania oceny aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów uchwalonego
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W dalszym ciągu trwają prace pro-
jektowe nad zmianą ww. dokumentów. W 19 lutego 2020 roku została  podpisana umowa
z wykonawcą dotycząca opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania  przestrzennego  gminy  Staszów.  Przedmiotem umowy było  „Opracowanie  zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów” w ra-
mach zadania  „Zmiana studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzen-
nego  oraz  opracowania  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego”.
Zamówienie  obejmuje  również  prognozę  oddziaływania  na środowisko oraz  sporządzenie
opracowania ekofizjograficznego. 

Uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów następuje w miejscowych planach zago-
spodarowania  przestrzennego.  Obowiązującymi  miejscowymi  planami  zagospodarowania
przestrzennego objęto łącznie 236,48 ha, co stanowi 1,0321% powierzchni gminy.
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• Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  zespołu  zabudowy  przy  ulicy
PKWN w Staszowie – Uchwała Nr XVIII/171/2000 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia
28 marca 2000 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego Nr 26,

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Wschód” w Sta-
szowie -  Uchwała Nr X/98/03 Rady Miejskiej  w Staszowie  z dnia 10 września 2003
roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 235,
poz. 2206 z dnia 24 października 2003 roku,

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zbiorników wodnych małej
retencji na rzece Deście, w miejscowości Wólka Żabna i Kopanina – Uchwała Nr XXIV/
233/2000 Rady Miejskiej  w Staszowie  z dnia 26 września 2000 roku opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 66 z dnia 20 listopada
2000 roku,

• Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  położonego  w miejsco-
wości Grzybów na obszarze gminy Staszów – Uchwała Nr XXIX/237/08 Rady Miejskiej
w Staszowie  z dnia  30  maja  2008  r.  opublikowana  w Dzienniku  Urzędowym Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Nr 174 z dnia 14 sierpnia 2008 r. poz. 2319.

Mapa 4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów
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W przypadku, gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, przedsięwzięcia są realizowane w drodze ustalenia warunków zabu-
dowy i zagospodarowania  terenu.  W roku  2020 wydano łącznie  219 decyzji  o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 184 decyzje o warunkach zabudowy, a pozo-
stałe 35 dotyczyły lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Gmina  Staszów  nie  posiada  obowiązującego  gminnego  programu  rewitalizacji,  o którym
mowa w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398).

W 2019 roku gmina Staszów,  w wyniku przeprowadzonego konkursu  grantowego, została
włączona do programu „Partycypacja w Planowaniu”. Program realizowany w partnerstwie
WiseEuropa – Fundacją Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich pomaga
gminom w realizacji projektów dotyczących planowania przestrzeni. Projekt ma za zadanie
wsparcie lokalnych samorządów w procesie przeprowadzania konsultacji społecznych w pro-
jektach  dotyczących  planowania  i  zagospodarowania  przestrzennego,  poprzez  organizację
szkoleń i warsztatów. Grant przyznany uczestnikom projektu wyniósł 33 000,00 zł.

Gmina rozpoczęła realizację zadania pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania  przestrzennego  oraz  opracowanie  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego”. Zadanie rozpoczęto w 2020 roku, a termin zakończenia prac przewidywany
jest na 25.11.2021 r. W 2020 roku zostały zorganizowane pierwsze konsultacje społeczne de-
dykowane Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sta-
szów, w ramach których mieszkańcy naszej małej Ojczyzny mieli okazję aktywnie uczestniczyć
w kreowaniu otaczającej nas przestrzeni oraz wziąć udział w procesie tworzenia dokumentu
strategicznego dla miasta i gminy Staszów, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego. Taka forma procesu projektowania pozwoli  mieszkańcom
realnie wpłynąć na kształt naszej gminy i wyrazić swoje potrzeby dotyczące przestrzeni miej-
skiej, którą na co dzień użytkują. Konsultacje będą kontynuowane także w 2021 roku. Przed
przeprowadzeniem konsultacji,  w ramach realizacji  projektu "Partycypacja w planowaniu",
gmina Staszów ogłosiła  konkurs na stworzenie logotypu,  który został  znakiem charaktery-
stycznym dla konsultacji społecznych w zakresie zmiany studium i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Staszów. 
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10. Gospodarka nieruchomościami

10.1. Struktura gruntów na obszarze gminy Staszów

Powierzchnia gminy Staszów wynosi 225,86 km2, w tym teren miasta zajmuje 26,88 km2, a te-
reny wiejskie 198,98 km2. Na terenie gminy przeważają użytki rolne, które stanowią 57,7%,
a tereny leśne stanowią 35,8% powierzchni gminy. 

Wykres 10. Struktura gruntów gminnych

10.2. Ewidencja nieruchomości gminy Staszów

Ewidencja  nieruchomości  obejmuje  zasób  nieruchomości  oraz  nieruchomości  stanowiące
własność Gminy oddane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom. 

Zasób nieruchomości gminy Staszów, zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy, stanowią nierucho-
mości, które stanowią przedmiot własności Gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wie-
czyste  oraz  nieruchomości  będące  przedmiotem  użytkowania  wieczystego  Gminy.
Podstawowym składnikiem zasobu nieruchomości  gminy  Staszów są  nieruchomości  grun-
towe tj. grunty rolne i grunty leśne oraz grunty zabudowane i zurbanizowane oraz tereny ko-
munikacyjne.  Łączna  wartość  gruntów  w zasobie  gminnym  na dzień  31  grudnia  2020  r.
wynosi 50 576 032,88 złotych, zaś ich łączna powierzchnia wynosi 697,6409 ha.



RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY STASZÓW 2020 | 57

Tabela 14. Informacja o zasobie nieruchomości gminy Staszów na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp. Grupa Jednostka miary
Art. 267 § 1 pkt 3 lit.

a u.o.f.p
Prawo własności

Art. 267 § 1 pkt 3 lit.
b u.o.f.p

inne niż własność
prawa majątkowe tj.

użytkowanie wie-
czyste, posiadanie

Ilość [j.m.]
Wartość [w

tys. zł]
Ilość
[j.m.]

Wartość
[w tys. zł]

1. Grunty rolne, w tym: ha 189,2432 2 758 205,14 0,1446 1 485,76

- grunty orne ha 137,2283 662 306,49 0,1446 1 485,76

- łąki trwałe ha 29,4679 1 617 599,51 --- ---

- pastwiska trwałe ha 7,7356 57 737,30 --- ---

- grunty rolne zabudo-
wane

ha 10,2850 326 160,88 --- ---

- grunty pod stawami ha 1,5500 400,00 --- ---

- grunty pod rowami ha 0,9396 11 840,96 --- ---

- nieużytki ha 2,0368 82 160,00 --- ---

2. Grunty leśne, w tym: ha 37,9763 329 576,89 --- ---

- lasy ha 37,1104 298 640,89 --- ---

- grunty zadrzewione 
i zakrzewione

ha 0,8659 30 936,00 --- ---

3. Grunty zabudowane 
i zurbanizowane, w tym:

ha 182,2071 24 006 882,98 2,4768 1 359 619,65

- tereny mieszkaniowe ha 16,1235 2 878 390,24 0,9632 91 866,51

- tereny przemysłowe ha 7,4144 1 767 661,00 --- ---

- inne tereny zabudo-
wane

ha 26,0414 3 237 749,37 0,2983 535 238,84

- zurbanizowane tereny 
niezabudowane lub 
w trakcie zabudowy

ha 57,1625 7 478 408,27 1,2153 732 514,30

- tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe

ha 74,2153 8 569 674,10 --- ---

- użytki kopalne ha 1,2500 75 000,00 --- ---

4. Tereny komunikacyjne,
w tym:

ha 266,6887 21 130 765,56 18,9042 989 496,90

- drogi ha 258,1720 18 879 697,49 12,0329 505 341,22

- inne tereny komunika-
cyjne

ha 3,3318 570 550,69 6,8583 483 458,88

- grunty przeznaczone 
pod budowę dróg pu-
blicznych lub linii kolejo-
wych

ha 5,1849 1 680 517,38 0,0130 696,80

RAZEM ha 676,1153 48 225 430,57 21,5256 2 350 602,31
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Ponadto, poza gminnym zasobem nieruchomości pozostają jeszcze nieruchomości,  których
właścicielem jest  gmina  Staszów,  a które  zostały  oddane  w użytkowanie  wieczyste  innym
podmiotom. Są to nieruchomości, w stosunku do których gmina Staszów nie posiada prawa
do dysponowania gruntem, ale jest ich formalnym właścicielem.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku łączna wartość gruntów stanowiących własność gminy Sta-
szów,  oddanych  w użytkowanie  wieczyste  innym  podmiotom  wyniosła  10  474  783,80  zł.
Łączna powierzchnia tych gruntów wyniosła 36,4181 ha.

Informacja o stanie ewidencji mienia gminy Staszów na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Tabela  15.  Dane  o nieruchomościach  stanowiących  własność  gminy  Staszów,  oddanych w użytko-
wanie wieczyste innym podmiotom

Lp. Grupa
Jednostka

miary

Nieruchomości stano-
wiące własność Gminy

Staszów, oddane w użyt-
kowanie wieczyste innym

podmiotom

Ilość
[j.m.]

Wartość
[w tys. zł]

1. Grunty rolne, w tym: ha 3,6556 59 194,92

- grunty orne ha 3,1283 39 672,62

- łąki trwałe ha --- ---

- pastwiska trwałe ha --- ---

- grunty rolne zabudowane ha 0,5273 19 522,30

- grunty pod stawami ha --- ---

- grunty pod rowami ha --- ---

- nieużytki ha --- ---

2. Grunty leśne, w tym: ha --- ---

- lasy ha --- ---

- grunty zadrzewione i zakrzewione ha --- ---

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym: ha 32,7625 10 415 588,88

- tereny mieszkaniowe ha 1,6789 842 730,38

- tereny przemysłowe ha 1,2369 202 074,87

- inne tereny zabudowane ha 15,1165 4 148 577,89

- zurbanizowane tereny niezabudowane lub 
w trakcie zabudowy

ha 0,3113 175 590,74

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ha 14,4189 5 046 615,00

- użytki kopalne ha --- ---

4. Tereny komunikacyjne, w tym: ha --- ---

- drogi ha --- ---

- inne tereny komunikacyjne ha --- ---

- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicz-
nych lub linii kolejowych

ha --- ---

RAZEM ha 36,4181 10 474 783,80



RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY STASZÓW 2020 | 59

Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi
W 2020 roku zbyto następujące nieruchomości:

1. w drodze ustnego przetargu nieograniczonego:
• 3  działki  położone  w Staszowie  przy  obwodnicy  pomiędzy  ul.  Krakowską  i ul. Ko-

ściuszki o łącznej powierzchni 2350 m2.
• działki przy ul. Mickiewicza o łącznej powierzchni 952 m2.
• działkę przy ul. Wiśniowej o powierzchni 418 m2;

2. w drodze bezprzetargowej – działki  przylegające do działek budowlanych położone
w Staszowie : 

• przy ul. Żeromskiego (7 działek) o powierzchniach od 37 m2 do 47 m2,
• przy ul. Sienkiewicza (4 działki) o powierzchniach od 94 m2 do 256 m2,
• przy ul. Dąbrowskiej 4 działki o łącznej powierzchni 263 m2,
• przy ul. Rzeszowskiej o powierzchni 20 m2,
• przy ul. TrauguQa o powierzchni 11 m2,
• przy ul. Partyzantów o powierzchni 47 m2.

3. w drodze bezprzetargowej prawo użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wie-
czystego:

• działki położonej w Sielcu o powierzchni 700 m2,
• działki położonej w Staszowie przy ul. Opatowskiej o powierzchni 119 m2,
• działki przy ul. Kilińskiego o powierzchni 121 m2.

4. sprzedano  dwa lokale  mieszkalne,  położone  w Staszowie,  przy  ul.  Sienkiewicza  1A
o powierzchni użytkowej 32,10 m2 oraz 46,60 m2.

5. sprzedano 102 garaże położone w Staszowie, przy ul. Targowej o powierzchni od 19
m2 do 39 m2 na rzecz ich najemców.

Ustanowiono trwały zarząd na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Paderew-
skiego w Staszowie oznaczonymi numerami ewidencyjnymi: 5856/11 i 1621/1.

Podpisano 47 umów dzierżaw na grunty nierolnicze.

Informacja o nabywaniu gruntów na rzecz gminy Staszów za rok 2020:

Aktem Notarialnym Repetorium A 3723/2020 z dnia 02.07.2020 (umowa przeniesienia wła-
sności) Gmina Staszów nabyła prawo własności działek położonych w Staszowie o łącznej po-
wierzchni 1,7043 ha, które nie zostały wykorzystane na budowę obwodnicy miasta Staszowa,
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764-Kielce-Suków-Raków-Staszów-Połaniec.

W drodze dobrowolnych umów nabyto nieruchomości od osób fizycznych przeznaczone pod
budowę dróg gminnych w: Staszowie, przy ul. Adamówka, działkę nr 3571/2 o pow. 85 m2 za
kwotę  3  673,98  zł  oraz  w Wiązownicy-Kolonii  działkę  nr  154/4  o pow.  323  m2 za  kwotę
3 986,70 zł.
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11. Infrastruktura techniczna

11.1. Wodociągi i kanalizacja

Zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków wykonuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
z siedzibą w Staszowie, będąca w 100% własnością gminy Staszów.

W 2020 roku Przedsiębiorstwo realizowało dostarczanie wody pitnej poprzez eksploatację
czterech ujęć wód podziemnych: dwóch w Staszowie oraz po jednym w Sztombergach i Woli
Osowej, w skład których wchodzi 9 studni głębinowych, 15,6 km magistrali wodociągowych,
69,7 km sieci rozdzielczej w mieście, 135,1 km sieci rozdzielczej na wsi oraz 71,7 km przyłączy
wodociągowych. Łączna długość sieci wodociągowej w gminie Staszów na koniec 2020 roku
wynosi 205,8 km. Wyniki badań produkowanej wody potwierdzają spełnienie wymagań doty-
czących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w Rozporządzeniu Mi-
nistra Zdrowia.

Gospodarka ściekowa realizowana jest poprzez system kanalizacji sanitarnej. Długość sieci ka-
nalizacyjnej na terenie gminy Staszów na koniec 2020 roku wyniosła 159,5 km. 

Wyniki  dokonywanych analiz  fizyko-chemicznych ścieków nie wykazują przekroczeń w sto-
sunku  do dopuszczalnych  wartości  wskaźników  zanieczyszczeń  określonych  w pozwoleniu
wodnoprawnym Nr Oś 6341.13.2012.III.A z dnia 14.02.2013 roku. 

Procentowa wartość dostępności sieci wodociągowej w 2020 roku wyniosła 98%, a procen-
towa wartość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Staszów wyniosła 90%.

Pod względem finansowym dochody zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej  i Mieszkaniowej  w Staszowie  na dzień  31.12.2020  roku wyniosły  26  287 287,48 zł,
z czego przychody ze sprzedaży wyniosły 25 085 942,27 zł, pozostałe przychody operacyjne
1 154 501,72zł, a koszty finansowe 46 843,49 zł. Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020
roku  wyniosły  23975 148,98  zł,  z czego  koszty  działalności  operacyjnej  wyniosły
23 300 922,12 zł, pozostałe koszty operacyjne 459 484,67, a koszty finansowe 214 742,19 zł.
Zysk neQo spółki wyniósł 998 250,00 zł, natomiast zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów
na koniec 2020 roku wyniosły 16 305 378,89 zł.
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11.2. Elektroenergetyka

Zasilanie w energię elektryczną odbywa się poprzez sieci przesyłowe najwyższych napięć (NN)
400 i 220 kV, którymi energia elektryczna z elektrowni zawodowych przesyłana jest do stacji
systemowych, gdzie po zredukowaniu poziomu napięcia, przesyłana jest dalej liniami wyso-
kich napięć (WN) 110 kV. Energia przesyłana na poziomie 110 kV rozprowadzana jest, po ob-
niżeniu napięcia (w stacjach GPZ — Głównych Podstacjach Zasilających) do poziomu 15 kV
i dostarczana tymi liniami do stacji transformatorowych redukujących średnie napięcie (SN)
do poziomu napięcia niskiego (nn) — stacje SN/nn. Do odbiorców indywidualnych energia
elektryczna doprowadzona jest poprzez sieć niskich napięć, podwieszoną na słupach. W mia-
stach, ze względu na ograniczenie przestrzenne stosuje się linie kablowe ułożone w ziemi oraz
stacje transformatorowe wnętrzowe (w  terenie otwartym stacje trafo wykonywane są jako
zewnętrzne, na słupach energetycznych).

Najbliższym punktem węzłowym sieci  NN dla  gminy Staszów,  jest  stacja  400/220/110 kV
w Połańcu.

Sieciami elektroenergetycznymi na terenie gminy Staszów zarządza PGE Dystrybucja, Rejon
Energetyczny Staszów. Łączna długość sieci średniego napięcia wynosi ok. 200 km, z czego
154,8 km, sieci napowietrzne, a 44,9 km stanowią sieci kablowe.

11.3. Gazownictwo

Dystrybutorem  gazu  na  terenie  miasta  i gminy  Staszów  jest  Polska  Spółka  Gazownictwa
Sp. z o.o., Zakład Gazowniczy w Kielcach, która poprzez system sieci i urządzeń gazowniczych
dostarcza gaz ziemny dla celów komunalno-bytowych oraz grzewczych mieszkańców, usług,
handlu, przemysłu oraz budynków użyteczności publicznej.

Zaopatrzenie w gaz miasta i gminy Staszów oparte jest na zasilaniu z gazociągu wysokiego ci-
śnienia poprzez dwie stacje redukcyjno-pomiarowe I°:  Staszów (przepustowość techniczna
3000 nm3/h) i Koniemłoty (przepustowość techniczna 3000 nm3/h).

Na koniec 2020 roku długość sieci gazowej (przesyłowej i rozdzielczej) na terenie gminy Sta-
szów wynosiła:

• na terenie miasta Staszowa – 66,4 km (1 902 szt. przyłączy gazowych, w tym 1 664 szt.
do budynków mieszkalnych);

• na terenie gminy Staszów 51,3 km (594 szt. przyłączy gazowych do budynków miesz-
kalnych).

Stan sieci gazowej na terenie miasta i gminy Staszów jest dobry. Trwają prace przy rozbu-
dowie i modernizacji  sieci gazowej na terenie miasta i terenach wiejskich.  Gmina Staszów
współpracuje z Polską  Spółką Gazową organizując spotkania z mieszkańcami zainteresowa-
nymi zamianą dotychczasowych źródeł ciepła na gaz ziemny i przyłączenie do sieci gazowej.
W Urzędzie Miasta i Gminy Staszów funkcjonuje punkt informacyjno-kontaktowy Polskiego
Górnictwa NaYowego i Gazownictwa, dla obecnych i potencjalnych klientów spółki.
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11.4. Ciepłownictwo

Działaniem sieci ciepłowniczej w Staszowie oraz systemem przesyłu i dystrybucji  ciepła dla
pokrycia potrzeb mieszkańców znacznej części miasta zarządza Zakład Energetyki Cieplnej Sp.
Gminy z o.o. ZEC zajmuje się produkcją i sprzedażą mocy cieplnej i ciepła oraz usług związa-
nych z przesyłem i dystrybucją ciepła dla odbiorców. Spółka świadczy również usługi związane
z rozliczaniem kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale.

Według  informacji  zarządu  ZEC  w Staszowie  z działalności  w 2020  roku  działalność  spółki
ukierunkowana  była  głównie  na  zapewnieniu  odbiorcom  ciągłości  dostaw  ciepła  zgodnie
z obowiązującymi  standardami  wynikającymi  z zawartych  umów,  opracowaniem  wniosku
o zatwierdzenie XIX Taryfy dla ciepła, jak również na przeprowadzeniu kampanii remontowej
i realizacji inwestycji ujętych w planie działalności ZEC. Prognoza w obszarze działalności ope-
racyjnej  spółki  za  rok  2020  zamknęła  się  dodatnim  wynikiem  finansowym  w kwocie
243 539,91 zł. Wynik ten jest większy od planowanego o kwotę 181 095,10 zł oraz większy
w stosunku do ubiegłego roku. Na dzień 31.12.2020 roku zadłużenie tytułem pożyczek i kre-
dytów ZEC wyniosło 3 905 438,00 zł.  Spółka w 2020 roku osiągnęła 9 782 332,20 zł  przy-
chodów ze sprzedaży, w tym:

• 7 302 626,04 zł ze sprzedaży energii cieplnej;

• 1 615 100,88 zł ze sprzedaży energii elektrycznej;

• 360 871,71 przychody z tytułu premii gwarantowanej;

• 503 733,57 zł z pozostałej sprzedaży (wynajem pomieszczeń, komina, gruntu, opłata
rozliczeniowa, koszt tworzenia świadczeń na własne potrzeby – robocizna).

Nakłady inwestycyjne spółki na 31.12.2020 roku stanowią kwotę 669 359,33 zł:

1. Przebudowa sieci ciepłowniczej WP od ul. Langiewicza do PSP nr 2 – 177 041,98 zł;

2. Przyłącze do budynku przy ul. Opatowskiej 22, – 2 019,64 zł;

3. Zakup  i montaż  urządzenia  do uzdatniania  CW  na  W6  przy  ul.  Kołłątaja  1  –
28 834,53 zł;

4. Wykonanie  wizualnego  monitoringu  wymiennikowi  W1,W2,  W3,  W4,  W5,  W6  –
21 959,52 zł;

5. Zintegrowany system informatyczny ERP – 134 739,00 zł;

6. Wykonanie komputerowego systemu monitoringu budynków zasilanych z W1 przy ul.
Mickiewicza 2, 16, 20 i Kilińskiego 3, 4, 6, 8, 12, 14 – 58 188,76 zł;

7. Przyłącze do budynku przy ul. Rytwiańskiej 5 – 2 063,63 zł;
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8. Przebudowa sieci ciepłowniczej WP od komory przy ul.  Langiewicza ul.  Spokojna –
157  529,13 zł;

9. Przyłącze do budynku przy ul. Rytwiańskiej 16 – 1 836,14 zł;

10. Modernizacja kotłowni lokalnej przy ul. Szpitalnej – 37 517,43 zł;

11. Zakup środków trwałych – 47 629,57 zł.

Głównym odbiorcą ciepła systemowego jest zasób mieszkaniowy Spółdzielni Mieszkaniowej
w Staszowie. Ponadto ciepło dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
na terenie miasta i gminy Staszów wytwarzane jest w lokalnych systemach grzewczych, ko-
tłowniach lokalnych oraz  ogrzewaniach indywidualnych.  Lokalny system grzewczy posiada
Szpital Miejski, ul. 11-go Listopada 78 w Staszowie.

Na obszarze miasta i gminy funkcjonuje kilkadziesiąt lokalnych kotłowni, z których największe
są w obiektach: 

• fabryka BTBB Sp. z o.o. w Grzybowie,

• fabryka STREFA-GLASS Sp. z o.o. w Grzybowie,

• Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, 

• Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie

• Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie,

• PKS w Staszowie.

W ostatnich latach prowadzone są inwestycje i realizowane programy proekologiczne mające
na celu wykorzystanie energii odnawialnej, w szczególności fotowoltaiki oraz termomoderni-
zacje, mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.

11.5. Telekomunikacja

Dostęp do sieci  telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz Internetu obejmuje całą
powierzchnię gminy Staszów. Możliwe jest także skorzystanie z łączy światłowodowych wybu-
dowanych w ramach projektu e-świętokrzyskie. Pokrycie zasięgiem sieci komórkowych jest
dobre. Dostępna jest także szeroka oferta firm komercyjnych oferujących dostęp do łączy in-
ternetowych zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych.

Na terenie Staszowa zlokalizowana jest także sieć darmowych hotspotów umożliwiających
dostęp do sieci internetowych.
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Mapa 5: Schemat Regionalnej Korporacyjnej Sieci Komputerowej

Mapa 6: Zasięg i lokalizacja bezpłatnych hotspotów
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12. Inwestycje

Inwestycje  stanowią  o sile  gminy.  W 2020  roku  najwięcej  zainwestowaliśmy  w kulturę  fi-
zyczną, przeznaczając na zadania z tego działu aż 5 070 710,00 zł. Duże środki finansowe zo-
stały przeznaczone także na inwestycje w dziale Oświata i Wychowanie – 3 634 836,86 zł.

Tabela 16. Wybrane inwestycje zakończone lub rozpoczęte w 2020 roku

L.
p.

D
ział

R
o

zd
zia

ł

P
lan

W
yko

n
an

ie

Nazwa Zadania Zaawansowanie

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1

0
1

0

1
0

1
0

10 000,00 0,00 Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie 
Gminy Staszów

Zadanie zrealizowane przez IKOŚ

2

0
1

0

1
0

1
0

1 000,00 0,00 Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na te-
renie Gminy Staszów

Przygotowano i złożono wniosek 
o dofinansowanie realizacji za-
dania. Przygotowano i złożono 
wniosek o przeprowadzenie postę-
powania przetargowego na udzie-
lenie zamówienia publicznego 
na zadanie :Budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków na te-
renie Gminy Staszów. Realizacja 
zadania w 2021 roku.

Dział 600 Transport i łączność

3

6
0

0

6
0

0
1

3

0,00 0,00 Budowa kładki nad rz. Ka-
canka przy drodze woje-
wódzkiej nr 757 
w mejscowości Mostki

Trwa realizacja zadania pn. „Bu-
dowa kładki nad rz. Kacanka przy 
drodze wojewódzkiej nr 757 w m. 
Mostki – opracowanie dokumen-
tacji projektowo- kosztorysowej”. 
Wartość: 84 870,00 zł. Termin reali-
zacji zadania: 15.11.2021 r.

4

6
0

0

6
0

0
1

3

43 000,00 0,00 Opracowanie koncepcji pro-
gramowo-przestrzennej roz-
budowy ulicy Targowej na 
odc. od ul. T. Kościuszki 
do mostu na rz. Czarnej 
w Staszowie

Trwa realizacja zadania. Wartość: 
43 000,00 zł. Trwa procedura od-
biorowa.
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5

6
0

0

6
0

0
1

4

0,00 0,00 Przebudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 0791T Sztom-
bergi – Sulisławice od km 
12+170 do km 12+970

Przygotowano uchwałę i aneks 
do umowy zmieniające termin 
udzielenia dotacji dla zadania pn.: 
„Remont odcinka drogi powiatowej
nr 0791 T Sztombergi-Sulisławice 
od km 12+170 do km 12+970”
Termin udzielenia dotacji: 2021 rok.

6

6
0

0

6
0

0
1

4

0,00 0,00 Przebudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 0835 T 
Grzybów – Wymysłów od 
km 2+510 do km 3+360

Przygotowano uchwałę i aneks 
do umowy zmieniające termin 
udzielenia dotacji dla zadania pn.: 
„Przebudowa odcinka drogi powia-
towej nr 0835T Grzybów-Wymy-
słów od km 2+510 do km 3+360.”
Termin udzielenia dotacji : 2021 
rok.

7

6
0

0

6
0

0
1

6

125 000,00 111 000,00 Budowa kanalizacji desz-
czowej drogi gminnej zlokali-
zowanej w Staszowie 
na działce nr 1510/30

Zakończono realizację zadania pn.: 
„Budowa kanalizacji deszczowej 
drogi gminnej zlokalizowanej w Sta-
szowie na działce nr 1510/30”
Wartość: 109 000, 00 zł
Nadzór inwestorski: 2 000, 00 zł
Odbiór końcowy zadania w dniu: 
06.07.2020r.

8

6
0

0

6
0

0
1

6

73 000,00 0,00 Przebudowa ulicy Kościuszki 
i Towarowej w Staszowie

Trwa realizacja zadania pn.: „Prze-
budowa ulicy Kościuszki i ulicy To-
warowej w Staszowie – 
opracowanie dok. proj. koszt”.
Wartość : 79 000,00 zł. 
Termin realizacji zadania: 
15.05.2021r.

9

6
0

0

6
0

0
1

6

0,00 0,00 Budowa ulic wraz z infra-
strukturą towarzyszącą 
na Osiedlu Małopolskie 
w Staszowie III etap

Realizacja w latach następnych
Przygotowano wniosek o dofinan-
sowanie realizacji przedmiotowego 
zadania.

10

6
0

0

6
0

0
1

6
20 000,00 10 000,00 Budowa drogi gminnej 

w miejscowości Wiśniowa 
Poduchowna – dz. nr 423/2

Zakończono realizację zadania pn.: 
„Budowa drogi gminnej w miejsco-
wości Wiśniowa Poduchowna – dz. 
nr 423/2 – opracowanie dokumen-
tacji projektowo – kosztorysowej”.
Wartość: 10 000, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 02.10.2020r.

11

6
0

0

6
0

0
1

6

500,00 0,00 Rozbudowa i przebudowa 
ulicy Słonecznej w Staszowie

Przygotowano wniosek o dofinan-
sowanie realizacji przedmiotowego 
zadania. Realizacja zadania w latach
następnych.

12

6
0

0

6
0

0
1

6

118 000,00 0,00 Rozbudowa drogi we-
wnętrznej w Staszowie od 
ul. Krakowskiej do działki nr 
5838/13

W trakcie wykupy gruntów pod re-
alizację zadania.
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13

6
0

0

6
0

0
1

6

150 000,00 119 173,90 Przebudowa chodników 
i parkingów na terenie 
miasta

1) Zakończono realizację zadania 
pn: „Przebudowa chodników i par-
kingów na terenie miasta - utwar-
dzenie terenu- chodnik na dz nr 
ewid. 5802/2, 5802/6, 5802/1 
w Staszowie”.
Wartość: 46 125,00 zł.
 Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 11.12.2020r.
2) Zakończono realizację zadania 
pn.: „Przebudowa chodników i par-
kingów na terenie miasta – utwar-
dzenie terenu – utwardzenie terenu
- chodnik przy Przedszkolu nr 8 
w Staszowie”
Wartość: 12 000, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 04.11.2020r. 
3) Zakończono realizację zadania 
pn.: „Przebudowa chodników i par-
kingów na terenie miasta - utwar-
dzenie terenu- chodnik ul. 
Mickiewicza 42 w Staszowie dz. nr 
ewid. 5917/13”
Wartość: 31 000,00 zł.
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 04.11.2020 r.
4) Zakończono realizację zadania 
pn.: „Wykonanie utwardzonych 
miejsc postojowych na działkach nr 
5921/40, 5920/216 w Staszowie”.
Wartość: 30 048, 90 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 01.10.2020r.

14

6
0

0

6
0

0
1

6

15 000,00 15 000,00 Utwardzenie pobocza przy 
drodze gminnej nr 0037305 
(nowy nr 3850185 ulica 
Szkolna) – sołectwo Koniem-
łoty

Zakończono realizację zadania pn.: 
„Utwardzenie pobocza przy drodze 
gminnej Nr 0037305 nowy numer 
3850185 T ul. Szkolna w Koniemło-
tach”
Wartość: 15 000, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 14.07.2020r.

15

6
0

0

6
0

0
1

6

70 000,00 44 736,33 Przebudowa ciągu pieszego 
ul. Krakowskiej w Staszowie 
na odcinku 160m od skrzy-
żowania z ul. Oględowska/
Kościuszki

Zakończono realizację zadania pn.: 
„Przebudowa chodników i par-
kingów na terenie miasta – przebu-
dowa chodnika ulica Krakowska 
w Staszowie”
Wartość: 44 736, 33 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 29.12.2020r.
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93 659,58 Przebudowa drogi we-
wnętrznej zlokalizowanej 
w Staszowie na działce ozna-
czonej numerem 5801/8

Zakończono realizację zadania pn.:
„Przebudowa drogi wewnętrznej 
zlokalizowanej w Staszowie 
na działce oznaczonej numerem 
5801/8”.
Wartość: 90 000, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 29.12.2020r.
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10 000,00 8 500,00 Przebudowa drogi zlokalizo-
wanej w Staszowie 
na działce oznaczonej nr 
417/54 na odcinku od km 
0+000 do km 0+290

Zakończono realizację zadania pn.: 
„Przebudowa drogi zlokalizowanej 
w Staszowie na działce oznaczonej 
numerem 417/54 na odcinku od 
km 0+000 do km 0+290 – opraco-
wanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej”
Wartość: 8 500, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano: 15.05.2020r.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa
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7 000,00 3 350,00 Budowa, przebudowa i mo-
dernizacja infrastruktury słu-
żącej do wytworzenia 
energii elektrycznej 
i cieplnej ze źródeł odna-
wialnych w budownictwie 
indywidualnym 

Zakończono realizację zadania pn.: 
”Wykonanie audytu energetycz-
nego ex-post obejmującego 194 in-
stalacji fotowoltaicznych i 56 
instalacji solarnych na terenie 
gminy Staszów wykonanych w ra-
mach zadania pn.: „Dostawa wraz 
z montażem urządzeń i instalacji fo-
towoltaicznych oraz kolektorów sło-
necznych na budynkach 
mieszkalnych na terenie Miasta 
i Gminy” realizowana w ramach za-
dania pn.: „Budowa, przebudowa 
i modernizacja infrastruktury słu-
żącej do wytworzenia energii elek-
trycznej i cieplnej ze źródeł 
odnawialnych w budownictwie in-
dywidualnym”
Wartość: 3 350, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 28.12.2020r.
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200 00,00 179 448,20 Przebudowa budynków sta-
nowiących zasób mieszka-
niowy gminy

Zadanie realizowane przez Wydział 
GNR

Dział 750 Administracja Publiczna
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129 346,80 123 000,00 Termomodernizacja bu-
dynku UMiG w Staszowie

Trwa realizacja zadania pn.: „Termo-
modernizacja budynku UMiG 
w Staszowie” realizowana w ra-
mach projektu pn.: „Głęboka ter-
momodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie 
Miasta i Gminy Staszów” w sys-
temie „Zaprojektuj i Wybuduj”.
Wartość:1 696 723, 50 zł
Wartość nadzoru inwestorskiego: 
20 418, 00 zł
Termin realizacji zadania: 
30.04.2021r.
W roku 2020 został zakończony I 
etap ww. zadania na kwotę: 123 
000, 00 zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa
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179 425,26 0,00 Budowa budynku remizy 
OSP w Czajkowie Połu-
dniowym 

Trwa realizacja zadania pn.: „Bu-
dowa budynku remizy OSP w Czaj-
kowie Południowym”
Wartość: 690 000, 00 zł
Termin realizacji zadania: 
28.04.2023r.
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Dział 801 Oświata i wychowanie
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3 030 113,80 2 824 285,75 Budowa sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem i łączni-
kiem przy Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Sta-
szowie”.

1) Zakończono realizację zadania 
pn.: ”Budowa sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem i łącznikiem przy 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
w Staszowie”.
Wartość: 6 737 000, 00 zł (w 2020 
roku wydatkowano środki w kwocie
2 746 180,75 zł)
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 12.03.2020r. 
2) Zakończono realizację zadania 
pn.: „Wykonanie nadzoru autor-
skiego nad realizowanym zadaniem
pn.: „Budowa sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem i łącznikiem przy 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
w Staszowie”.
Wartość: 8 610, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 25.05.2020r.
3) Zakończono realizację zadania 
pn.: „Wykonanie zamówienia pole-
gającego na powtórzeniu podob-
nych robót budowlanych 
do zamówienia podstawowego pn.:
„Budowa sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem i łącznikiem przy Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 2 
w Staszowie na działkach oznaczo-
nych w ewidencji gruntów nr 
5856/2, 5856/4, 5856/11, 1621/1, 
5856/1, 5856/6, 5856/7, 5856/12 
i 1623”.
Wartość: 69 495, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 15.09.2020r.
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539 044,47 414 018,00 Rozbudowa infrastruktury 
sportowej przy Zespole Szkół
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Papieża Jana 
Pawła II w Czajkowie

Zakończono realizację zadania pn.: 
„Rozbudowa infrastruktury spor-
towej przy Zespole Szkół Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Papieża 
Jana Pawła II w Czajkowie”
Wartość: 408 483, 00 zł
Nadzór inwestorski: 5 535, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu : 03.09.2020r.
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576 875,50 355 500,00 Modernizacja boiska przy 
Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Staszowie

Zakończono realizację zadania pn.: 
„Modernizacja infrastruktury spor-
towej przy Szkole Podstawowej nr 3
w Staszowie”.
Wartość: 348 000, 00 zł
Nadzór inwestorski: 7 500, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 25.03.2020r.
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14 700,99 14 700,99 Wykonanie utwardzenia te-
renu z przeznaczeniem 
na miejsca postojowe w ra-
mach rozbudowy budynku 
Zespołu Placówek Oświato-
wych – Publiczna Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole 
w Mostkach – sołectwo 
Mostki

1) Zakończono realizację zadania 
pn: „Wykonanie utwardzenia te-
renu w ramach rozbudowy bu-
dynku Zespołu Placówek 
Oświatowych – Publiczna Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole w Most-
kach”- z wykorzystaniem funduszu 
sołeckiego sołectwo Mostki 
i Sztombergi w ramach „Rozbu-
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dowy budynku Zespołu Placówek 
Oświatowych Publiczna Szkoła Pod-
stawowa i Przedszkole w Most-
kach”
Wartość zadania: 17 800,00 zł. 
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu:24.11.2020r.
2) Zakończono realizację zadania 
pn.: „Wykonanie utwardzenia te-
renu z przeznaczeniem na miejsca 
postojowe w ramach rozbudowy 
budynku Zespołu Placówek Oświa-
towych – Publiczna Szkoła Podsta-
wowa i Przedszkole w Mostkach” 
w ramach funduszu sołeckiego 
na rok 2020 w miejscowości Mostki
i Sztombergi.
Wykonawca: BRUK – MAR Mariusz 
Stróż, Glinka 33, 28-114 Gnojno
Wartość: 21 500, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 13.11.2020r.
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14 832,12 14 832,12 Wykonanie utwardzenia te-
renu z przeznaczeniem 
na miejsca postojowe w ra-
mach rozbudowy budynku 
Zespołu Placówek Oświato-
wych – Publiczna Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole 
w Mostkach – sołectwo 
Sztombergi
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7 268,69 7 100,00 Zagospodarowanie terenu 
przy Zespole Placówek 
Oświatowych Publiczna 
Szkoła Podstawowa i Przed-
szkole w Koniemłotach – so-
łectwo Gaj Koniemłocki

Zakończono realizację zadania pn 
„ Zagospodarowanie terenu przy 
ZPO Koniemłoty w ramach fun-
duszu sołeckiego Koniemłoty, Gaj 
Koniemłocki”
Wartość zadania: 11 500,00 zł. 
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 07.12. 2020r.28
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4 400,00 4 400,00 Zagospodarowanie terenu 
przy Zespole Placówek 
Oświatowych Publiczna 
Szkoła Podstawowa i Przed-
szkole w Koniemłotach – so-
łectwo Koniemłoty

Dział 855 Rodzina
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21 000,00 18 320,00 Termomodernizacja bu-
dynku świetlicy „Jutrzenka” 
w Staszowie z siedzibą przy 
ul. Szkolnej 14 – wykonanie 
robót o podobnym charak-
terze – wykonanie audytu 
energetycznego ex-post

1) Zakończono realizację zadania 
pn.: „Wykonanie zamówienia pole-
gającego na powtórzeniu podob-
nych robót budowlanych 
do zamówienia podstawowego pn: 
„Termomodernizacja budynku świe-
tlicy „Jutrzenka” w Staszowie z sie-
dzibą przy ul. Szkolnej 14” 
realizowana w ramach projektu 
pn.: „Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie 
Miasta i Gminy Staszów”
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3 000,00 320,00 Termomodernizacja bu-
dynku filii świetlicy „Ju-
trzenka” z siedzibą w Sielcu 
– wykonanie audytu energe-
tycznego ex-post
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Wartość: 18 000, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu 30.12.2020r.
2) Zakończono realizację zadania 
pn.:„Wykonanie audytów energe-
tycznych ex-post dla budynków uży-
teczności publicznej: filii świetlicy 
„Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu, 
świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie 
z siedzibą przy ul. Szkolnej 14, filii 
świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą 
w Wiązownicy Kolonii 90”.
Wartość: 960, 00, w tym: 
- audyt dla filii świetlicy „Jutrzenka”
z siedzibą w Sielcu - kwota bruQo: 
320, 00 zł 
- audyt dla świetlicy „Jutrzenka” 
w Staszowie z siedzibą przy ul. 
Szkolnej 14 - kwota bruQo: 
320,00 zł,
- audyt dla filii świetlicy „Jutrzenka”
z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90 
- kwota bruQo: 320, 00zł.
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu:10.11.2020r.
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3 000,00 320,00 Termomodernizacja bu-
dynku filii świetlicy „Ju-
trzenka” z siedzibą 
w Wiązownicy Kolonii 90 – 
wykonanie audytu energe-
tycznegoex-post

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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11 940,00 11 940,00 Modernizacja oświetlenia 
ulicznego na energoosz-
czędne na terenie Miasta 
i Gminy Staszów

Zadanie realizowane przez Wydział 
IKOŚ
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75 000,00 236,16 Zmiana studium uwarun-
kowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
oraz opracowanie miejsco-
wych planów zagospodaro-
wania przestrzennego

Trwa realizacja zadania pn.: „Opra-
cowanie zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Staszów” w ramach zadania 
„Zmiana studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz opracowanie 
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego”
Wartość: 93 480, 00 zł
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25 000,00 24 419,86 Rewitalizacja Rynku i Sta-
rego Miasta w Staszowie – 
Modernizacja budynku Ra-
tusza

1. Zakończono realizację zadania 
pn.: „Wykonanie aktualizacji doku-
mentacji projektowo – kosztory-
sowej dla zadania pn.: 
Modernizacja budynku Ratusza 
w Staszowie”
Wartość: 4 920, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 24.03.2020r.
2. Zakończono realizację zadania 
pn.: „Rewitalizacja Rynku i Starego 
Miasta w Staszowie – Modernizacja
budynku Ratusza – roboty rozbiór-
kowe poddasza”. 
Wartość: 5 500, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 04.12.2020r.
3. Zakończono realizację zadania 
pn.: „Opracowanie studium wyko-
nalności dla projektu pn.: „Sta-
szowski Ratusz – budzimy serce 
miasta” w ramach zadania budżeto-
wego pn. Rewitalizacja Rynku i Sta-
rego Miasta w Staszowie – 
Modernizacja budynku Ratusza”
Wartość: 13 999, 86 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 04.07.2020r.
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204 550,00 74 974,34 Kompleksowe zagospodaro-
wanie obszarów zielonych 
na terenie miasta Staszów

1. Zakończono realizację zadania 
pn.: „Wykonanie zamówienia pole-
gającego na powtórzeniu podob-
nych robót budowlanych 
do zamówienia podstawowego pn:
„Kompleksowe zagospodarowanie 
obszarów zielonych na terenie 
miasta Staszów”.
Wartość: 69 997, 76 zł
Planowany termin odbioru końco-
wego zadania: 14.07.2020r.
2. Trwa realizacja zadania pn:” 
Kompleksowe zagospodarowanie 
obszarów zielonych na terenie 
miasta Staszów” - opracowanie do-
kumentacji projektowo-kosztory-
sowej na oczyszczenie jeziorek 
Golejowskich z wymianą pomostów
oraz powiększeniem plaży”.
Wartość: 123 000,00 zł
3. Wykonanie tablic informacyjnych
na terenie Parku im. Górników Siar-
kowych w Staszowie - 4 976,58 zł
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29 508,60 16 049,12 Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego na działkach 
o nr ewidencyjnych 465/3 
i 465/7 w miejscowości Wi-
śniowa – sołectwo Wiśniowa

1. Zakończono realizację zadania 
pn.: „Zagospodarowanie terenu re-
kreacyjnego na działkach o nr ewid.
465/3 i 465/7 w miejscowości Wi-
śniowa” w ramach funduszu sołec-
kiego na rok 2020.
Wartość: 4 000, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 09.06.2020r.
2.Trwa realizacja zadania pn.: „Za-
gospodarowanie terenu rekreacyj-
nego na działkach o nr ewid. 465/3 
i 465/7 w Wiśniowa” w ramach 
funduszu sołeckiego na rok 2020.
Wartość: 12 049, 12 zł
Termin realizacji zadania: 
30.06.2020r.
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65 000,00 54 624,30 Termomodernizacja 
obiektów użyteczności pu-
blicznej

„Wykonanie kompleksowej doku-
mentacji technicznej i aplikacyjnej 
niezbędnej do uzyskania dofinanso-
wania ze środków zewnętrznych 
w ramach przedsięwzięcia pn.: „Ter-
momodernizacja obiektów użytecz-
ności publicznej” na terenie miasta 
i gminy Staszów.
Wartość: 54 624, 30 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 16.11.2020r.
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3 000,00 2 995,00 Dokumentacja projektowo –
kosztorysowa na budowę 
placu zabaw – sołectwo Gaj 
Koniemłocki

Zakończono realizację zadania pn: 
„Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej na bu-
dowę placu zabaw” w ramach 
funduszu sołeckiego na rok 2020 
w miejscowości Gaj Koniemłocki. 
 Wartość zadania: 2 995,00 zł. 
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 2 950, 00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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18 704,17 18450 Termomodernizacja bu-
dynku Staszowskiego 
Ośrodka Kultury

Trwa realizacja zadania pn.: „Termo-
modernizacja budynku Staszow-
skiego Domu Kultury” realizowana 
w ramach projektu pn.: „Głęboka 
termomodernizacja obiektów uży-
teczności publicznej na terenie 
Miasta i Gminy Staszów” w sys-
temie „Zaprojektuj i Wybuduj”
Wartość: 992 881, 17 zł
Wartość nadzoru inwestorskiego: 
12 054, 00 zł
Termin realizacji zadania: 
30.04.2021r.
Zakończono i odebrano I etap reali-
zacji zadania. W roku 2020 zafaktu-
rowano prace na kwotę 18 
450,00 zł.
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40 000,00 25 225,00 Renowacja Pałacu w Wi-
śniowej etap III

1) Zakończono realizację zadania 
pn: „Wykonanie aktualizacji doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania pn: „Renowacja Pałacu 
w Wiśniowej – etap III”.
Wartość: 9 225,00zł.
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 04.12.2020r.
2) Zakończono realizację zadania 
pn.:„Rozbudowa instalacji c.o. 
w pomieszczeniach przedszkola 
w budynku Pałacu w Wiśniowej”, 
realizowana w ramach zadania pn.: 
„Renowacja Pałacu w Wiśniowej”
Wartość: 16 000, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 23.12.2020r.

Dział 926 Kultura Fizyczna
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32 990,14 0,00 Przebudowa boiska do piłki 
nożnej i zaplecza sporto-
wego w Staszowie

Przygotowano i złożono wniosek 
o przeprowadzenie postępowania 
przetargowego o udzielenia zamó-
wienia publicznego na realizację za-
dania pn.:„Przebudowa boiska 
do piłki nożnej i zaplecza sporto-
wego w Staszowie” realizowana 
w ramach zadania pn: Przebudowa 
boiska do piłki nożnej w Wiązow-
nicy Kolonii oraz przebudowa bo-
iska do piłki nożnej i zaplecza 
sportowego w Staszowie”. Reali-
zacja zadania w 2021 roku .
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144 250,00 130 000,00 Termomodernizacja bu-
dynku OSIR w Staszowie ul. 
Adama Mickiewicza

1) Trwa realizacja zadania pn.: „Ter-
momodernizacja budynku OSiR 
w Staszowie ul. Adama Mickie-
wicza” realizowana w ramach pro-
jektu pn.: „Głęboka 
termomodernizacja obiektów uży-
teczności publicznej na terenie 
Miasta i Gminy Staszów” w sys-
temie „Zaprojektuj i Wybuduj”
Wartość:1 330 000,00 zł
Wartość nadzoru inwestorskiego: 
15 990, 00 zł
Termin realizacji 
zadania:30.04.2021r.
Zakończono i odebrano I etap reali-
zacji zadania. W roku 2020 zafaktu-
rowano prace na kwotę 
130 000,00 zł

Pełna treść z realizacji inwestycji Gminy w 2020 roku znajduje się w załączeniu do niniejszego
Raportu. Poniżej przedstawiono omówienie wybranych inwestycji.
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12.1. Inwestycje w środowisko

Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej

W 2020 roku rozpoczęła się realizacja dużej inwestycji -  trzy budynki użyteczności publicznej
w Staszowie  zostaną  zmodernizowane.  Prace  budowlane  obejmują  budynki:  Urzędu  Miasta
i Gminy, Staszowskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie. Umowy na po-
szczególne zadania podpisano 25 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. Ich
łączna wartość to ponad 4 miliony złotych, a pozyskane przez gminę dofinansowanie wyniesie
ponad 3 miliony złotych. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Głęboka termomoder-
nizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”. 

Początkowa wartość projektu wynosiła ponad 2,5 miliona złotych, jednak ze względu na duży
zakres  robót i wzrost  wartości  poszczególnych prac,  staszowski  magistrat  wystąpił  z wnio-
skiem o zwiększenie  puli  dofinansowania.  Zabieg okazał  się  skuteczny  i zamiast  niespełna
dwóch milionów złotych, pozyskano 3 036 599,27 złotych, ze środków unijnych w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jest
to kolejny, duży pro-ekologiczny projekt realizowany przez gminę Staszów. Jego celem jest
przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem energii ze źródeł
odnawialnych. Ze względu na obszerny zakres prac, podzielono go na trzy zadania, które zo-
staną zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

W budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie ekipy zajmą się między innymi wymianą do-
tychczasowej  instalacji  c.o.,  budową  instalacji  wentylacji  mechanicznej  nawiewno-
wywiewnej, z odzyskiem ciepła pracującej z centralą wyposażoną w nagrzewnicę wodną oraz
rekuperator  umożliwiający odzysk ciepła  z powietrza wywiewanego.  W całym obiekcie  za-
montowane zostanie energooszczędne oświetlenie typu LED. Na dachu Urzędu zostanie za-
montowana kompletna instalacja fotowoltaiczna. Jej zadaniem będzie zaspokojenie potrzeb
energetycznych budynku w zakresie energii elektrycznej.

Ponadto w zakresie prac przewidziano także przebudowę schodów zewnętrznych wraz z za-
daszeniem  przed  wejściem  na salę  konferencyjną.  Wykonawcą  zadania  jest  spółka  GMC,
a wartość podpisanej umowy wynosi 1 696 723,50 złotych.

W budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa ścian
fundamentowych wraz z ich dociepleniem. Ekipy wykonają również docieplenie ścian a budynek
zyska nową, estetyczną elewację. Docieplony zostanie również stropodach oraz wymieniona sto-
larka okienna i drzwiowa, a także pokrycie dachowe. Termomodernizacja obejmie również moder-
nizację  wewnętrznej  instalacji  c.o.,  wymianę  oświetlenia  na energooszczędne  typu  LED,  oraz
budowę kompletnej elektrowni słonecznej, opartej o panele fotowoltaiczne, która będzie pokry-
wała zapotrzebowanie na energię elektryczną. Przed budynkiem pojawią się nowe schody i zada-
szenia.  Termomodernizację  budynku  SOK  wykona  Zakład  Remontowo  -  Budowlany  Zbigniew
Dziuba, a koszt prac określono na 992 881,17 złotych.

Dużo zmian będzie dotyczyć również obiektu hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mickiewicza.
Tutaj głównym elementem prac będzie wymiana stolarki okiennej na obiekcie hali widowiskowo-
sportowej przy ul. Mickiewicza, wymiana świetlików dachowych oraz gruntowna modernizacja
istniejącej wentylacji mechanicznej. Na obiekcie zostaną zamontowane rekuperatory do odzysku
ciepła z wywiewanego powietrza, a także pompy ciepła i kompletna instalacja fotowoltaiczna, za-
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daniem której będzie zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Koszt prac wyniesie
1 330 000,00 złotych, a wykonawcą inwestycji jest firma Instal-Tech.

10 listopada 2020 r. podpisano kolejną umowę przybliżającą gminę Staszów do wykonania
termomodernizacji  budynków UMiG, SOK i OSiR. Umowę na wykonanie nadzoru inwestor-
skiego nad trzema zadaniami w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów
użyteczności  publicznej  na terenie  Miasta  i Gminy  Staszów”  podpisał  burmistrz  miasta
i gminy Staszów Leszek Kopeć z Zakładem Obsługi Inwestycji Eko INWEST Krystyna Wiorek.
Nadzór inwestorski obejmuje m.in. sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi, opinio-
wanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej, nadzorowanie robót oraz wspieranie gminy
Staszów we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z realizacją
zadań inwestycyjnych.  Wykonawca  umowy ma także  sprawować  kontrolę  ilości,  termino-
wości  i poprawności  wykonywanych  robót,  potwierdzenie  realizacji  prac  oraz  usunięcie
ewentualnych wad powstałych podczas budowy i kontrolę nad finansowaniem projektu. Tak
szerokiego zakresu zobowiązań podjęła się kielecka firma, która za wykonanie całości przed-
miotu niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie 48 462,00 złotych bruQo.

W 2020 roku realizowano także zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie
ul. Adama Mickiewicza”. Zakończono i odebrano I etap realizacji zadania. W roku 2020 zafak-
turowano  prace  na kwotę  130  000,00  zł,  a wartość  nadzoru  inwestorskiego  wyniosła
15 990,00 zł. Rozpoczęto także termomodernizację budynku UMiG w Staszowie. W roku 2020
został zakończony I etap ww. zadania na kwotę: 123 000,00 zł. Wartość całej inwestycji to
1 696 723,50 zł, a wartość nadzoru inwestorskiego: 20 418,00 zł.

Fot. 6. Termomodernizacja 
Urzędu Miasta 
i Gminy w Staszowie    

Fot. 7. Termomodernizacja Staszowskiego
OśrodkaKultury       

Fot. 8. Termomodernizacja Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Staszowie
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Termomodernizacje strażnic

Wiele zmian zaszło w strażnicach OSP w Koniemłotach, Łukawicy oraz Niemścicach. Budynki
Ochotniczych Straży Pożarnych zostały poddane termomodermizacji, na którą przeznaczono
ponad milion złotych.

Strażnice  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  w Koniemłotach,  Łukawicy  i Niemścicach  zyskały
nowy blask i lepszą funkcjonalność. We wszystkich trzech budynkach wykonano lub zmoder-
nizowano instalacje centralnego ogrzewania. W ramach zadań zamontowano także instalacje
fotowoltaiczne, wymieniono drzwi zewnętrzne i okna oraz docieplono stropy i ściany. Dzięki
wykonaniu nowej elewacji, budynki oprócz izolacji termicznej osiągnęły także estetyczny wy-
gląd. Wartość łączna trzech projektów wyniosła ponad 1 250 000,00 zł.

W Koniemłotach wymieniono także źródła światła na nowe w technologii LED, a luksfery za-
stąpiono  oknami.  Koszt  ogółem  przedsięwzięcia  w Koniemłotach  wyniósł  482  447,20  zł,
z czego 95% środków pochodziło z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa  Świętokrzyskiego  2014-2020.  W Niemścicach,  w ramach  zadania  wartego
317 875,55 zł ogółem, przebudowano także kotłownię na biomasę oraz wymieniono bramę
garażową. 85% środków na termomodernizację budynku OSP w Niemścicach pochodzi z dofi-
nansowania RPO. W Łukawicy termomodernizacja wyniosła 452 590,29 zł, z czego dofinanso-
wanie to 78,14% kosztów kwalifikowalnych.

Fot. 9. Budynek OSP w Łukawicy       Fot. 10. Budynek OSP w Niemścicach

Fot. 11. Budynek OSP w Koniemłotach
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Inwestycje w tereny zielone

W  2020  roku  zakończono  projekt  kompleksowego  zagospodarowania  terenów  zielonych
w Staszowie. Projekt dotyczył 16 ha terenów w różnych częściach miasta. Park Miejski im.
Górników Siarkowych to setki nowych drzew, tysiące krzewów, ponadto rozległe łąki kwietne
przyjazne  dla  pszczół,  domki  dla  jeży  i budki  lęgowe  dla  ptaków.  To  wszystko  powstało
na ponad 12 ha terenów pomiędzy osiedlami Wschód i Ogrody. Do tego nowocześnie oświe-
tlone alejki, place zabaw, pomosty i boiska. W ramach projektu nowymi roślinami obsadzono
skarpę przy ul. Kolejowej, Solidarności, czy fragmenty ul. Mickiewicza.

Kolejnym elementem inwestycji w tereny zielone będzie wykonanie „Małej rewitalizacji Gole-
jowa”. Jej celem będzie poprawa atrakcyjności turystycznej oraz poprawa warunków biolo-
gicznych unikalnego w skali Europy kompleksu leśnych stawów. Wartość całego zadania to
ponad 10 mln zł, z czego 8,5 mln zł to pozyskane przez gminę dofinansowanie z NFOŚiGW. Za-
danie pod nazwą „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta
Staszowa –  opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na oczyszczenie  jeziorek
golejowskich z wymianą pomostów oraz powiększeniem plaży” jest w trakcie realizacji.

Fot. 12. Park im. Górników Siarkowych - „zielone płuca Staszowa”
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12.2. Inwestycje w infrastrukturę

Fot. 13.Chodnik przy boisku „Wembley”. Fot. 14. Nowy chodnik przy Przedszkolu nr 8,
              im. J. Ch. Andersena w Staszowie.

Fot. 15. Chodnik przy ulicy Krakowskiej.

Ten rok był także rokiem inwestycji w infrastrukturę w naszej gminie. Dbając o bezpieczeń-
stwo mieszkańców i wygląd  miasta,  wyremontowano między innymi  chodniki  przy  boisku
„Wembley”  w Staszowie,  przy  szkole  w Koniemłotach,  przy  ul.  Mickiewicza,  parking przed
szkołą w Mostkach,  a także długo wyczekiwany chodnik przy  ul.  Krakowskiej.  Tylko  w tym
roku wyremontowano 600 m2 chodników na terenie naszej gminy. 

W Mostkach powstał utwardzony teren z przeznaczeniem na miejsca postojowe przy Zespole
Placówek Oświatowych. Przy szkole powstał chodnik i zagospodarowano teren pod parking
oraz trawniki. Zadanie pn. "Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca po-
stojowe w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła
Podstawowa  i Przedszkole  w Mostkach"  zostało  wykonane  w ramach  funduszu  sołeckiego
na rok 2020 miejscowości Mostki i Sztombergi. Wykonawcą robót była firma BRUK - MAR
Mariusz Stróż. Koszt prac wyniósł 21 500,00 zł.

W 2020 roku zakończono także realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów
na terenie  miasta  –  utwardzenie  terenu  -  chodnik  przy  Przedszkolu  nr  8  w Staszowie”.
Chodnik przy przedszkolu  wyniósł  12 000,  00 zł,  a odbioru końcowego zadania dokonano
w dniu: 04.11.2020 r.  Chodnik przy ul.  Mickiewicza 42 w Staszowie dz.  nr ewid. 5917/13”
kosztował Gminę 31 000,00 zł. Inwestycję odebrano 04.11.2020 r. Wykonano także utwar-
dzone miejsca postojowe na działkach nr 5921/40, 5920/216 w Staszowie”. Wartość tej inwe-
stycji to 30 048, 90 zł.

Kolejne prace budowlane w naszym mieście prowadzone były obok boiska „Wembley”. W ra-
mach jesiennych inwestycji powstał tam nowy chodnik. Prace przy staszowskim „Wembley”
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polegały  na przygotowaniu  terenu pod budowę,  wykonaniu  podbudowy oraz nawierzchni
z kostki betonowej, montaż obiektów małej architektury oraz inne konieczne do wykonania
prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Zadanie o nazwie
„Przebudowa  chodników  i parkingów  na terenie  miasta  –  utwardzenie  terenu  –  chodnik
na dz. nr ewid. 5802/2, 5802/6, 5802/10 w Staszowie” została wykonana przez staszowską
firmę:  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Drogus”  Aneta  Węglicka  – Ziółek.  Koszt  za-
dania  wyniósł  46  125,00  zł  bruQo.  Odbioru  końcowego  zadania  dokonano  w dniu
11.12.2020r.

Zakończono  również  prace  przy  budowie  chodnika  obok  Zespołu  Placówek  Oświatowych
w Koniemłotach. Powstał tam nowy chodnik, dzięki któremu teren wokół szkoły stał się pięk-
niejszy, a przede wszystkim bezpieczniejszy. Środki na realizację inwestycji, polegającej na wy-
budowaniu 80 m2 chodnika, przeznaczyły sołectwa Koniemłoty i Gaj Koniemłocki. Koszt prac
wyniósł 11 500,00 zł.

12.3. Inwestycje w sport

Niezmiennie dbając o sport w naszej gminie, zrealizowano inwestycje w infrastrukturę spor-
tową. W tym roku, przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. I. J. Paderewskiego w Sta-
szowie  powstała  nowoczesna  sala  gimnastyczna  i przebudowano  boiska  przy  PSP  nr  3
im. H. Łaskiego w Staszowie oraz przy PSP im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie.

Projektem  pn.  „Modernizacja  infrastruktury  sportowej  na terenie  Gminy  Staszów”  objęto
dwa obiekty sportowe: boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Hieronima Ła-
skiego w Staszowie oraz infrastrukturę sportową przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Pa-
pieża  Jana  Pawła  II  w Czajkowie.  Na  realizację  tych  inwestycji  gmina  Staszów  pozyskała
dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.

Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie objęła między in-
nymi rozbudowę boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem oraz budowę piłkochwytów
przy boisku wielofunkcyjnym. Zakres prac objął również obsługę geodezyjną, w tym wyko-
nanie inwentaryzacji  powykonawczej,  wykonanie i umieszczenie tablicy o źródłach finanso-
wania  wraz  z materiałami  promocyjnymi  oraz  inne  konieczne  roboty  gwarantujące
prawidłowe  wykonanie  przedmiotu  zamówienia.  W ramach  przebudowy  powstało  boisko
wielofunkcyjne o wymiarach 44 m na 23,4 m, z nawierzchnią poliuretanową (bezspoinową),
na którym można grać w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę. Zakupione i zamontowane
zostało nowe wyposażenie, a boisko otoczono piłkochwytami. Wartość modernizacji boiska
przy staszowskiej „trójce” wyniosła 348 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie to 153 tysiące
złotych. 

„Rozbudowa  infrastruktury  sportowej  przy  Zespole  Szkół  Publiczna  Szkoła  Podstawowa
im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie” również realizowana była w ramach projektu pn.: Mo-
dernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów. W ramach inwestycji  wyko-
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nano  roboty  budowlane  polegające  na rozbudowie  infrastruktury  sportowej  przy  Zespole
Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie w zakresie, obej-
mującym między innymi:

1. Przebudowę boiska wielofunkcyjnego;

2. Budowę piłkochwytów przy boisku wielofunkcyjnym wraz z wyposażeniem bo-
iska;

3. Wykonanie: chodników – dojść, instalacji elektrycznej oświetleniowej.

Zakres prac obejmował również, obsługę geodezyjną, w tym wykonanie inwentaryzacji powy-
konawczej, wykonanie i umieszczenie tablicy o źródłach finansowania oraz inne konieczne ro-
boty gwarantujące  prawidłowe wykonanie  przedmiotu  zamówienia.  Wartość  inwestycji  to
408 483, 00 zł, a nadzór inwestorski: 5 535, 00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano
w dniu 03.09.2020r.

W 2020 roku zakończono także realizację zadania pn.: ”Budowa sali gimnastycznej wraz z za-
pleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie”. Wartość inwe-
stycji  to  6  737 000,00 zł  (w 2020  roku  wydatkowano środki  w kwocie  2  746 180,75  zł).
Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 12.03.2020 r. Zakres prac przy staszowskiej
„dwójce” obejmował między innymi:

• zagospodarowanie terenu;

• dostosowanie istniejącego budynku szkoły;

• budowę sali gimnastycznej;

• budowę łącznika sali gimnastycznej z istniejącym budynkiem szkoły;

• wykonanie  wszystkich  niezbędnych  instalacji,  jak  instalacja  elektryczna,  przyłącza
wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze, centralnego ogrzewania, docieplenie, wykonanie
wentylacji mechanicznej, solarnej;

• budowa ogrodzenia oraz chodników.

Powierzchnia zabudowy hali wynosi 1 882,6 m2, a powierzchnia użytkowa 1 521,3 m2. Kuba-
tura budynku to 12 173 m3.  Powierzchnia dróg i parkingów powstałych przy inwestycji  to
1 239,5 m2.
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Fot. 16. Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 3,
               im. Hieronima Łaskiego w Staszowie.    

Fot 17. Hala sportowa przy PSP nr 2
              im. I. J. Paderewskiego w Staszowie

12.4. Inwestycje w przyszłość

W 2020 roku gmina Staszów podjęła kilka strategicznych wyzwań i rozpoczęła duże inwe-
stycje, które będą kontynuowane w następnych latach. Oprócz termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej, o których pisano powyżej, Gmina rozpoczęła także prace nad zmianą
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, koncepcją budowy in-
termodalnego  portu  przeładunkowego  w Grzybowie,  czy  wymianą  oświetlenia  miejskiego
na nowoczesne.

Inwestycje w środowisko

29  października  2020  roku,  w Urzędzie  Miasta  i Gminy  w Staszowie,  podpisana  została
umowa dotycząca modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta
i gminy Staszów. Burmistrz Leszek Kopeć, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Sta-
szów, Henryki Skowron, podpisał umowę ze spółką Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST.

Wykonawca ma dostarczyć energooszczędne oświetlenie uliczne typu LED w ilości 614 szt.
wraz z jego instalacją na terenie miasta, w tym m.in.: modernizację 597 opraw, wymianę 15
opraw przy ul. Langiewicza, dobudowę jednego punktu oświetleniowego w Parku im. Adama
Bienia, wymianę 69 kompletnych stanowisk słupowych w Parku im. Adama Bienia, wynie-
sienie 11 punktów sterujących ze stacji transformatorowych, wdrożenie inteligentnego sys-
temu sterowania (Park im. Adama Bienia, ul.  Mickiewicza, ul.  Konstytucji  3-go Maja) oraz
wdrożenie programowalnej redukcji mocy w pozostałych punktach oświetleniowych. Wyko-
nanie „Modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Sta-
szów” wykonawca przetargu wycenił na 1 199 250,00 zł. Planowany termin realizacji zadania
to 15.03.2021 r. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Działania  3.4.  Strategia  niskoemisyjna,  wsparcie zrównoważonej  mulDmo-
dalnej  mobilności  miejskiej.  Dofinansowanie  uzyskane  przez  gminę  Staszów  w ramach
umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego to 1,3 miliona złotych.

Dzięki modernizacji poprawi się estetyka i jakość oświetlenia, a gmina zapłaci niższe rachunki
za energię elektryczną. Wymiana oświetlenia zostanie przeprowadzona m.in. przy ulicach: 11
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Listopada, Jana Pawła II, Mickiewicza, Kolejowej, Langiewicza, Komisji Edukacji Narodowej,
Kołłątaja, Konstytucji 3-go Maja, Kilińskiego, Zamojskiej, Świętokrzyskiej, Słowiańskiej, Sando-
mierskiej, Rzeszowskiej, Jagiellońskiej, Piastowskiej oraz obok boiska „Wembley” i w Parku
Miejskim im. Adama Bienia.

Kolejną inwestycją w środowisko może być budowa dużej farmy fotowoltaicznej. Instalacja
o mocy do 10 MW może powstać na 27 ha należących do gminy Staszów. 3 marca 2020 roku
w Połańcu podpisano list intencyjny w sprawie wykorzystania potencjału gruntów gminy Sta-
szów, które można przeznaczyć na budowę farm słonecznych. 

Dokument, który stanowi deklarację podjęcia współpracy pomiędzy Eneą Elektrownią Poła-
niec, a gminą Staszów podpisali burmistrz miasta i gminy Staszów, Leszek Kopeć, prezes Enei
Elektrowni Połaniec, Lech Żak oraz członek Zarządu ds.  Zarządzania Majątkiem Enei  Elek-
trowni Połaniec, Andrzej Wicik. Budowa farmy fotowoltaicznej to kolejna istotna inwestycja
dotycząca zielonej energii na terenie Ziemi Staszowskiej.

Zmiana studium

Gmina rozpoczęła realizację zadania pn. „Zmiana stu-
dium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  oraz  opracowanie  miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego”. Zadanie
rozpoczęto w 2020 roku,  a termin zakończenia prac
przewidywany jest na 25.11.2021 r. 

Studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  jest  doku-
mentem określającym politykę przestrzenną dla całej gminy, określającym kierunki zagospo-
darowania  przestrzeni,  w tym  wytyczne  dotyczące  użytkowania  terenów,  obszarów
zabudowań czy proponowane rozwiązania w zakresie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej,
technicznej  i społecznej.  Studium jest  ogólną  polityką  miasta  i gminy  Staszów określającą
główne  kierunki  rozwojowe.  Ustalenia  zapisane  w studium są  wiążące  przy  sporządzaniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia nowych planów miejsco-
wych muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w studium, które wyznacza kierunki zago-
spodarowania  przestrzennego  gminy,  ale  nie  konkretny  sposób  użytkowania  terenu  czy
przebieg sieci.

19 lutego 2020 roku, w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, burmistrz Leszek Kopeć pod-
pisał  z wykonawcą  umowę  dotyczącą  opracowania  zmiany  studium  uwarunkowań  i kie-
runków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Staszów.  Przedmiotem  umowy  jest
„Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Staszów” w ramach zadania „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego”.  Zamówienie  obejmuje  również  prognozę  oddziaływania  na środowisko  oraz
sporządzenie  opracowania  ekofizjograficznego.  Wykonanie  dokumentacji,  zwycięzca  prze-
targu, firma SoYGIS s.c. ,  wyceniła na 93 480,00 zł  bruQo. Termin realizacji  zadania to 30
czerwca 2021 r.
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Burmistrz  Leszek Kopeć oddał głos mieszkańcom w sprawie zagospodarowania przestrzeni
gminnej.  W 2020 roku zostały zorganizowane pierwsze konsultacje społeczne dedykowane
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów, w ra-
mach których mieszkańcy naszej małej Ojczyzny mieli okazję aktywnie uczestniczyć w kre-
owaniu  otaczającej  nas  przestrzeni  oraz  wziąć  udział  w procesie  tworzenia  dokumentu
strategicznego dla miasta i gminy Staszów, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego. Taka forma procesu projektowania pozwoli  mieszkańcom
realnie wpłynąć na kształt naszej gminy i wyrazić swoje potrzeby dotyczące przestrzeni miej-
skiej, którą na co dzień użytkują. Konsultacje będą kontynuowane także w 2021 roku. 

Przed przeprowadzeniem konsultacji, w ramach realizacji projektu "Partycypacja w planowaniu",
Gmina  Staszów  ogłosiła  konkurs  na stworzenie  logotypu,  który  został  znakiem  charaktery-
stycznym dla konsultacji społecznych w zakresie zmiany studium i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Staszów. Do konkursu zgłoszono 33 prace indywidualne i grupowe, a przy-
gotowali je w zdecydowanej większości podopieczni świetlic „Jutrzenka”. 

Budowa portu przeładunkowego w Grzybowie

Gmina  Staszów zamierza  w ciągu  najbliższych  lat  wykonać  koncepcję  i rozpocząć  budowę
ogromnego  portu  przeładunkowego  w Grzybowie.  Sprzymierzeńcem  w realizacji  zadania
będą między innymi specjaliści z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, którzy mają
za sobą doświadczenie w realizacji podobnych projektów. 

10 września 2020 roku do Staszowa, na zaproszenie burmistrza Leszka Kopcia, przyjechał zespół
naukowców z Politechniki Warszawskiej: prof. Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu
oraz dr hab. Jacek Kukulski i dr hab. Konrad Lewczuk z Zakładu Logistyki i Systemów Transporto-
wych Wydziału  Transportu.  Podpisano porozumienie  w sprawie  tworzenia  koncepcji  nowego
portu przeładunkowego pomiędzy Gminą Staszów a Politechniką Warszawską.

Głównym założeniem projektu jest jednoczesne wykorzystanie potencjału dwóch linii kolejo-
wych przebiegających przez Staszów i Grzybów: towarowej linii szerokotorowej nr 65 (LHS)
umożliwiającej  bezpośredni  eksport  i import  towarów  z Dalekiego  Wschodu  (łączy  Polskę
z Ukrainą, Rosją, Kazachstanem i Chinami), a także linii normalnotorowej nr 70, która umożli-
wiłaby dalszy transport towarów na szlakach kolejowych w Polsce i Europie Zachodniej. Połą-
czenie możliwości, jakie dają szlaki kolejowe z dostosowaniem układu drogowego w obrębie
przyszłej inwestycji pozwala zdaniem ekspertów stworzyć w Grzybowie port przeładunkowy,
działający w tzw. systemie intermodalnym, czyli takim, który pozwala transportować towary
różnymi  gałęziami  transportu  bez  potrzeby  przeładunku  samego  towaru  (np.  kontenery).
Wizja portu przeładunkowego w Grzybowie opiera się na budowie nowej bocznicy, która po-
łączy tereny inwestycyjne „B” i „C” z linią PKP LHS (tor szeroki) i PKP PLK (tor normalny). Do
zagospodarowania jest ogromny teren o powierzchni nawet 150 hektarów, na którym mo-
głyby powstać np. magazyny oraz stacja przeładunkowa dla transportu kontenerowego, ma-
teriałów sypkich, a także paliw kopalnych i gazu. Port przeładunkowy będzie wykorzystywał
potencjał istniejącej bocznicy należącej do KiZChS Siarkopol Grupa Azoty, z którą gmina Sta-
szów chce podpisać stosowne porozumienie i nawiązać ścisłą współpracę.
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13. Mieszkalnictwo

Zasady oraz tryb zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy Staszów reguluje
Wieloletni Program Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Staszów na lata 2018-
2022,  przyjęty uchwałą Rady Miejskiej  w Staszowie nr LVII/491/18 z dnia 27 lutego 2018
roku.

W skład mieszkaniowego zasobu gminy Staszów na koniec 2020 r. wchodziło 269 lokali miesz-
kalnych o łącznej powierzchni 10 018,44 m², w tym:

• 37 lokali  mieszkalnych  w budynkach  stanowiących  własność  gminy  Staszów  we
Wspólnotach Mieszkaniowych;

• 101 lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących 100% własność gminy Staszów;

• 129 lokali w budynkach stanowiących współwłasność gminy Staszów i osób pry-
watnych;

• 1 lokal chroniony;

• 1 kontener mieszkalny.

Zarządzanie  mieszkaniowym zasobem Gminy  sprawuje  Burmistrz.  Wykonanie  określonych
czynności zarządzania powierzono Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
sp. z o.o. gminy Staszów. Głównym zadaniem w ramach zarządzania jest wykonywanie czyn-
ności zmierzających do utrzymania zasobu komunalnego w stanie niepogorszonym, na po-
ziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.  Dz.U. z 2017.1332 z późniejszymi
zmianami) w ramach zarządzania przeprowadzane są co najmniej raz na 5 lat kontrole okre-
sowe polegające na sprawdzeniu stanu technicznego oraz określeniu stanu przydatności do
użytkowania budynku wraz z urządzeniami i instalacjami. Ponadto wykonywane są coroczne
kontrole sprawdzające stan techniczny przewodów kominowych oraz instalacji gazowych.

Mieszkanie Plus w Staszowie – kolejny etap

W związku z dużym zapotrzebowaniem na lokalne mieszkalne w
Staszowie,  Gmina podejmuje  starania  zmierzające  do  budowy
nowych  lokali.  W  Staszowie  może  powstać  około  60  nowych
mieszkań  w  ramach  rządowego  programu  rozwoju  mieszkal-
nictwa.  9 listopada 2020 r.  w Urzędzie Miasta i  Gminy w Sta-
szowie  burmistrz  Leszek  Kopeć podpisał  z  Krajowym Zasobem

Nieruchomości porozumienie, które określa zasady i wstępny harmonogram współpracy. 
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14. Tereny wiejskie

14.1. Świetlice

W gminie Staszów działa 16 świetlic dla dzieci i młodzieży. Jednostki prowadzone są przez
Placówkę Wsparcia Dziennego "Jutrzenka" oraz Staszowski Ośrodek Kultury. Celem działal-
ności  wszystkich  świetlic  jest  zagospodarowanie  wolnego czasu  najmłodszych i pomoc ro-
dzicom w opiece wychowawczo-dydaktycznej.

Świetlice organizują zajęcia, których celem jest m.in.: kształtowanie postaw patriotycznych
i prozdrowotnych,  pomoc w odrabianiu lekcji,  kształtowanie umiejętności  manualnych,  po-
znawanie najbliższej okolicy, naukę współdziałania i współpracy w grupie, rozwijanie spraw-
ności  fizycznej,  zainteresowań  i zdolności,  kultywowanie  tradycji  ludowych,  wpajanie
pozytywnych zasad dobrego wychowania i pogłębianie więzi rodzinnych.

Placówka  Wsparcia  Dziennego  "Jutrzenka"  jest  samo-
dzielną jednostką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy,
a w jej  skład  wchodzą  filie  działające  na terenie  całej
gminy.  Przedmiotem  działalności  placówki  jest  wspie-
ranie rodziny prowadzone w formie opiekuńczo – wy-

chowawczej,  poprzez  organizowanie  zajęć  kompensacyjno  –  korekcyjnych,  świetlicowych,
profilaktycznych i socjoterapeutycznych. W zakresie zadań placówki mieści się: wzmacnianie
roli  i funkcji  rodziny,  rozwijanie  umiejętności  opiekuńczo  –  wychowawczych,  podniesienie
świadomości  w zakresie  planowania  rodziny,  zapewnienie  opieki  i wychowania  dziecka,
pomoc w nauce, edukacja wyrównawcza, organizacja czasu wolnego, zabaw i zajęć sporto-
wych oraz rozwój zainteresowań, realizacja programów profilaktycznych, udzielanie konsul-
tacji  i poradnictwa specjalistycznego, organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
współdziałanie z innymi instytucjami w celu zapewnienia wsparcia materialnego i psycholo-
giczno-pedagogicznego. 

Na  terenie  gminy  Staszów  funkcjonuje  13  Placówek  Wsparcia  Dziennego  -  Świetlica  „Ju-
trzenka”. Placówki znajdują się w miejscowościach: Czajków Południowy, Dobra, Grzybów, Ku-
rozwęki, Łukawica, Niemścice, Krzywołęcz, Sielec, Wiązownica-Kolonia, Wola Osowa, Wólka
Żabna oraz Staszów (przy ul. Szkolnej i ul. Jana Pawła II). „Jutrzenki” oferują bezpłatny i bo-
gaty  program  warsztatów  edukacyjnych,  sportowych,  artystycznych  oraz  profilaktycznych
i socjoterapeutycznych. Ze świetlic korzysta regularnie ok. 200 dzieci w wieku od 7 do 15 lat.



88 | RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY STASZÓW 2020

Atrakcyjność gwarantuje wykwalifikowana kadra, która w kreatywny sposób podejmuje dzia-
łania na rzecz wychowanków.

Na terenie gminy Staszów działają również trzy świetlice wiejskie, które są oddziałami Sta-
szowskiego Ośrodka Kultury. Placówki znajdują się w Jasieniu, Oględowie i Smerdynie. Świe-
tlice wiejskie są placówkami organizującymi czas wolny dla dzieci i młodzieży oraz miejscem
spotkań i zebrań starszych mieszkańców wsi. 

14.2. Fundusz sołecki

Fundusz sołecki to forma budżetu obywatelskiego. Środki na realizację zadań na terenie so-
łectw wyodrębnione są z budżetu gminy. Ich celem jest wsparcie realizacji przedsięwzięć słu-
żących poprawie życia mieszkańców gminy Staszów.

Tabela 17. Sprawozdanie z realizacji funduszy sołeckich w roku 2020 (realizowanych przez Wydział In-
westycji i Planowania Przestrzennego)

Lp.

so
łectw

a

Nazwa zadania Zakres Plan (w zł)
Wyko-

nanie (w
zł)

1.

Ko
n

iem
ło

ty

Utwardzenie pobocza 
przy drodze gminnej Nr
0037305 nowy numer 
3850185T ul. Szkolna 
w Koniemłotach w ra-
mach funduszu sołec-
kiego na rok 2020.

Zakończono realizację zadania pn.: 
„Utwardzenie pobocza przy drodze 
gminnej Nr 0037305 nowy numer 
3850185T ul. Szkolna w Koniemło-
tach” w ramach funduszu sołeckiego 
na rok 2020 w miejscowości Koniem-
łoty.
Wartość: 15 000, 00 zł.
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 14.07.2020r.
W ramach zadania wykonano: koryto-
wanie mechaniczne na gł. 30 cm – 
100m²,	podbudowę	z	kruszywa	ła-
manego	o	gr.	20	cm	–	100m²,	wyko-
nanie	opornika	betonowego	
o	wymiarach	12x25	cm	–	100	m,	na-
wierzchnia	z	kostki	betonowej	o	gr.	8
cm	na	podsypce	cem	–	piaskowej	–	
100m²,obrzeże	betonowe	–	100	m.

15 000, 00 15 000,00 
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2.

Sielec

Kontynuacja wymiany 
posadzki w Świetlicy 
w ramach funduszu so-
łeckiego na rok 2020 
w miejscowości Sielec.

Zakończono realizację zadania pn: 
„Kontynuacja wymiany posadzki 
w Świetlicy” w ramach funduszu so-
łeckiego na rok 2020 w miejscowości 
Sielec.
Wartość zadania: 5700,00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu 28.10.2020r
W ramach zadania wykonano: wy-
lewkę samopoziomującą oraz ułożenie 
wykładziny typu tarkeQ na po-
wierzchni 55 m².

5 800,00 5 700,00 

3.

W
iśn

io
w

a

Zagospodarowanie te-
renu rekreacyjnego 
na działkach o nr. ewi-
dencyjnym 465/3, 
465/7 w ramach fun-
duszu sołeckiego 
na rok 2020 w miejsco-
wości Wiśniowa.

Zakończono realizację zadania pn: "Za-
gospodarowanie terenu rekreacyj-
nego na działkach o nr ewidencyjnym 
465/3, 465/7" w ramach funduszu so-
łeckiego na rok 2020 w miejscowości 
Wiśniowa.
Wartość ogółem: 4 000,00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu 09.06. 2020r
 W ramach zadania wykonano:wyko-
nanie i montaż stołu o pow. 
2,5x0,90m i wysokości
 0,75m z desek p gr. 40 mm (kon-
strukcja stalowa) – szt 1, wykonanie 
i montaż ławki o dł. 2,5 m, szer 0,40 m 
z desek o gr 40 mm (konstrukcja meta-
lowa) szt 2.

4 000,00 4 000,00 

4.

W
iśn

io
w

a

Zagospodarowanie te-
renu rekreacyjnego 
na działkach o nr. ewi-
dencyjnym 465/3, 
465/7 w ramach fun-
duszu sołeckiego 
na rok 2020 w miejsco-
wości Wiśniowa.

Zakończono realizację zadania pn: "Za-
gospodarowanie terenu rekreacyj-
nego na działkach o nr. ewidencyjnym
465/3, 465/7"w ramach funduszu so-
łeckiego na rok 2020 w miejscowości 
Wiśniowa.
Wartość ogółem: 12 049,12 zł.
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 28.05.2020r.
W ramach zadania wykonano: zakup 
dostawa i monraż siłowni zewnętrz-
nych (biegacz + wioślara + pylon – szt 
1, krzesło do wyciskania +wyciąg górny
+pylon – szt 1, drążek do wyciskania + 
drabina +pylon – szt1), oraz inne prace
gwarantujące wykonanie zamówienia.

24 969,00 12 049,12 
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5. 

Krzczo
n

o
w

ice

Remont dróg przy 
użyciu kruszywa ka-
miennego w ramach 
funduszu sołeckiego 
na rok 2020 w miejsco-
wości Krzczonowice.

Zakończono realizację zadania pn.: 
„Remont dróg przy użyciu kruszywa 
kamiennego” w ramach funduszu so-
łeckiego na rok 2020 w miejscowości 
Krzczonowice.
Wartość ogółem: 3 000, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 24.07.2020r.
W ramach zadania wykonano: zakup, 
dowóz, rozplantowanie i uwałowanie 
około 66 ton kruszywa kamiennego 
pochodzenia mineralnego (mieszanka 
sortowana 0 – 31,5 mm) zgodnie z PN-
EN 13043:2004.

3 000,00 3 000,00 

6.

Len
arto

w
ice

Remont dróg przy 
użyciu kruszywa ka-
miennego w ramach 
funduszu sołeckiego 
na rok 2020 dla miej-
scowości Lenartowice.

Zakończono realizację zadania pn: „Re-
mont dróg przy użyciu kruszywa ka-
miennego” w ramach funduszu 
sołeckiego na rok 2020. w miejsco-
wości Lenartowice.
Wartość ogółem: 9 341,92 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu:
24.07. 2020r.
W ramach zadania wykonano:zakup, 
dowóz , rozplantowanie i uwałowanie 
około 200 ton kruszywa kamiennego 
pochodzenia mineralnego (mieszanka 
sortowana 0 – 31,5 mm) zgodnie z PE-
EN 13043:2004.

9 341,92 9 341,92

7.

O
ględ

ó
w

Remont dróg przy 
użyciu kruszywa ka-
miennego w ramach 
funduszu sołeckiego 
na rok 2020 dla miej-
scowości Oględów.

Zakończono realizację zadania pn: „Re-
mont dróg przy użyciu kruszywa ka-
miennego” w ramach funduszu 
sołeckiego na rok 2020 w miejsco-
wości Oględów
Wartość ogółem: 5 000,00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 24.07.2020r
W ramach zadania wykonano: 
zakup,dowóz, rozplantowanie i uwało-
wanie około 110 ton kruszywa kamien-
nego pochodzenia 
mineralnego(mieszanka sortowana 0 –
31,5 mm) zgodnie z PE-EN 
13043:2004.

5 000,00 5 000,00 
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8.

Po
d

m
alen

iec

Remont dróg przy 
użyciu kruszywa ka-
miennego w ramach 
funduszu sołeckiego 
na rok 2020 w miejsco-
wości Podmaleniec

Zakończono realizację zadania pn: 
„Remont dróg przy użyciu kruszywa
kamiennego”w ramach funduszu so-
łeckiego na rok 2020 w miejscowości 
Podmaleniec.
Wartość zadania 14 968,77 zł.
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu 24.07.2020 r. W ramach 
zadania: zakup, dowóz, rozplanto-
wanie i uwałowanie około 330 ton 
kruszywa kamiennego pochodzenia 
mineralnego (mieszanka sortowana 0 
– 31,5 mm) zgodnie z PE-EN 
13043:2004.

14 968, 77 14 968 77 

9. 

Szto
m

b
ergi

Remont dróg przy 
użyciu kruszywa ka-
miennego w ramach 
funduszu sołeckiego 
na rok 2020 w miejsco-
wości Sztombergi

Zakończono realizację zadania pn.: 
„Remont dróg przy użyciu kruszywa 
kamiennego w ramach funduszu so-
łeckiego na rok 2020 w miejscowości 
Sztombergi.
Wartość: 4 000, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 24.07.2020 r. W ramach 
zadania wykonano: zakup, dowóz, roz-
plantowanie i uwałowanie około 90 
ton kruszywa kamiennego pocho-
dzenia mineralnego (mieszanka sorto-
wana 0-31,5 mm) zgodnie z PN-EN 
13043:2004.

4 000,00 4 000,00

10.

W
iązo

w
n

ica D
u

ża

Remont dróg przy 
użyciu kruszywa ka-
miennego w ramach 
funduszu sołeckiego 
na rok 2020 w miejsco-
wości Wiązownica 
Duża.

Zakończono realizację zadania pn: „Re-
mont dróg przy użyciu kruszywa ka-
miennego” w ramach funduszu 
sołeckiego na rok 2020 w miejsco-
wości Wiązownica Duża.
 Wartość zadania:10 000,00 zł.
 Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 24.07.2020r. W ramach 
zadania wykonano: zakup, dowóz, roz-
plantowanie i uwałowanie około 220 
ton kruszywa kamiennego pocho-
dzenia mineralnego(mieszanka sorto-
wana 0 -31,5 mm) zgodnie z PN -EN 
13043:2004.

10 000,00 10 000,00 

11.

W
o

la O
so

w
a

Remont dróg przy 
użyciu kruszywa ka-
miennego w ramach 
funduszu sołeckiego 
na rok 2020 w miejsco-
wości Wola Osowa.

Zakończono realizację zadania pn.: 
„Remont dróg przy użyciu kruszywa 
kamiennego” w ramach funduszu so-
łeckiego na rok 2020 w miejscowości 
Wola Osowa.
Wartość: 15 832, 12 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu 24.07.2020r. W ramach 
zadania wykonano:
 zakup, dowóz, rozplantowanie i uwa-
łowanie około 350 ton kruszywa ka-
miennego pochodzenia mineralnego 
(mieszanka sortowana 0 – 31,5 mm) 
zgodnie z PN-EN 13043:2004.

15 832, 12 15 832,12 
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12.

Zagro
d

y

Remont dróg przy 
użyciu kruszywa ka-
miennego w ramach 
funduszu sołeckiego 
na rok 2020 w miejsco-
wości Zagrody.

Zakończono realizację zadania pn;: 
„Remont dróg przy użyciu kruszywa 
kamiennego” w ramach funduszu so-
łeckiego na rok 2020 w miejscowości 
Zagrody.
Wartość zadania: 6 807,42 zł.
 Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 24.07.2020r.
W ramach zadania wykonano: zakup, 
dowóz, rozplantowanie i uwałowanie 
około 150 ton kruszywa kamiennego 
pochodzenia mineralnego ( mieszanka 
sortowana 0 -31,5 mm) zgodnie z PE – 
EN 13043:2004.

6 807,61 6 807,61

13.

N
iem

ścice

Remont świetlicy Ju-
trzenka i pomieszczeń 
socjalnych w ramach 
funduszu sołeckiego 
na rok 2020 w miejsco-
wości Niemścice.

Zakończono realizację zadania pn: 
„ Remont świetlicy Jutrzenka i po-
mieszczeń socjalnych” w ramach fun-
duszu sołeckiego na rok 2020 
w miejscowości Niemścice.
Wartość zadania: 12 800,00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu:
28.10.2020r.
W ramach zadania wykonano: wy-
lewkę samopoziomującą oraz ułożenie 
wykładziny typu tarkeQ na po-
wierzchni około 120m².

12 800,00 12 800,00 

14.

M
o

stki

Wykonanie utwar-
dzenia terenu z prze-
znaczeniem na miejsca 
postojowe w ramach 
rozbudowy budynku 
Zespołu Placówek 
Oświatowych – Pu-
bliczna Szkoła Podsta-
wowa i Przedszkole 
w Mostkach w ramach 
funduszu sołeckiego 
na rok 2020 w miejsco-
wości Mostki.

Zakończono realizację zadania pn: 
„Wykonanie utwardzenia terenu 
z przeznaczeniem na miejsca posto-
jowe w ramach rozbudowy budynku 
Zespołu Placówek Oświatowych – Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa i Przed-
szkole w Mostkach” w ramach 
funduszu sołeckiego na rok 2020 
w miejscowości Mostki.
Wartość zadania: 6 700,99 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 13.11.2020r. W ramach 
zadania wykonano: utwardzenie te-
renu pod miejsca postojowe o pow. 
195,3 m² z kruszywa łamanego,kra-
wężniki 15x30x100 cm na ławie beto-
nowej z oporem, rozplantowanie 
humusu z obsianiem trawą 41,9 m².

6 700,99 6 700,99
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15.

Szto
m

b
ergi

Wykonanie utwar-
dzenia terenu z prze-
znaczeniem na miejsca 
postojowe w ramach 
rozbudowy budynku 
Zespołu Placówek 
Oświatowych – Pu-
bliczna Szkoła Podsta-
wowa i Przedszkole 
w Mostkach w ramach 
funduszu sołeckiego 
na rok 2020 w miejsco-
wości Mostki.

Zakończono realizację zadania pn: 
„Wykonanie utwardzenia terenu 
z przeznaczeniem na miejsca posto-
jowe w ramach rozbudowy budynku 
Zespołu Placówek Oświatowych – Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa i Przed-
szkole w Mostkach” w ramach 
funduszu sołeckiego na rok 2020 
w miejscowości Sztombergi.
Wartość zadania 14 799,01 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 13.11.2020r.
W ramach zadania wykonano: utwar-
dzenie terenu pod miejsca postojowe 
o pow.195,3 m² z kruszywa łamanego, 
krawężniki 15x30x100 cm na ławie be-
tonowej z oporem, rozplantowanie hu-
musu z obsianiem trawą 41,9 m²

14 832,12 14 799,01 

16.

G
aj Ko

n
iem

ło
cki

Opracowanie doku-
mentacji projektowo – 
kosztorysowej na bu-
dowę placu zabaw 
w ramach funduszu so-
łeckiego na rok 2020 
w miejscowości Gaj Ko-
niemłocki.

Zakończono realizację zadania pn: 
„Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej na budowę 
placu zabaw” w ramach funduszu so-
łeckiego na rok 2020 w miejscowości 
Gaj Koniemłocki.
Wartość zadania 2 995,00 zł.
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 10.12.2020r
W ramach zadania wykonano:doku-
mentację projektową w ilości 3 egz. 
wraz z wszelkimi uzgodnieniami i opi-
niami, wymaganymi do zgłoszenia 
robót budowlanych,przedmiaru robót, 
kosztorysów inwestorskich, specyfi-
kacji technicznych wykonania i od-
bioru robót.

3 000,00 2 995,00

17.

G
aj Ko

n
iem

ło
cki

Zagospodarowanie te-
renu przy ZPO Koniem-
łoty w ramach 
funduszu sołeckiego 
na rok 2020 w miejsco-
wości Gaj Koniemłocki..

Zakończono realizację zadania pn.: 
„Zagospodarowanie terenu przy ZPO 
Koniemłoty” w ramach funduszu so-
łeckiego na rok 2020r. W miejscowości
Gaj Koniemłocki
Wartość: 7 100, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 07.12.2020r.
W ramach zadania wykonano; de-
montaż płytek chodnikowych betono-
wych 80 m²,demontaż	obrzeża	
betonowego	na	długości	30	
mb,utwardzenie	terenu	z	kostki	bru-
kowej	gr	6	cm	około	80	m²,	obrzeże	
betonowe	gr	8	cm	na	podsypce	cem	
–	piaskowej	na	długości	60mb.

7 268, 69 7 100,00 
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18.

Ko
n

iem
ło

ty

Zagospodarowanie te-
renu przy ZPO Koniem-
łoty w ramach 
funduszu sołeckiego 
na rok 2020 w miejsco-
wości Koniemłoty.

Zakończono realizację zadania pn.: 
„Zagospodarowanie terenu przy ZPO 
Koniemłoty” w ramach funduszu so-
łeckiego na 2020r. w miejscowości Ko-
niemłoty.
Wartość: 4 400, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 07.12.2020r.
W ramach zadania wykonano:de-
montaż płytek chodnikowych 80 m², 
demontaż obrzeża betonowego 
na długości 30 mb, utwardzenie te-
renu z kostki brukowej gr. 6 cm około 
80m², obrzeże betonowe gr. 8 cm 
na podsypce cem -piaskowej na dłu-
gości 60 mb.

4 400, 00 4 400,00 

19. 

M
o

stki

Wykonanie utwar-
dzenia terenu w ra-
mach rozbudowy 
budynku Zespołu Pla-
cówek Oświatowych – 
Publiczna Szkoła Pod-
stawowa i Przedszkole 
w Mostkach z wykorzy-
staniem funduszu so-
łeckiego sołectwo 
Mostki w ramach Roz-
budowy budynku Ze-
społu Placówek 
Oświatowych – Pu-
bliczna Szkoła Podsta-
wowa i Przedszkole 
w Mostkach. 

Zakończono realizację zadania pn.: 
„Wykonanie utwardzenia terenu w ra-
mach rozbudowy budynku Zespołu 
Placówek Oświatowych – Publiczna 
Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
w Mostkach – z wykorzystaniem fun-
duszu sołeckiego sołectwo Mostki 
w ramach Rozbudowy budynku Ze-
społu Placówek Oświatowych – Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole w Mostkach” 
Wartość: 8 000, 00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 24.12.2020r.
W ramach zadania wykonano: utwar-
dzenie terenu pod chodnik z kostki 
brukowej gr 6 cm na kruszywie ła-
manym około 85,5 m²,obrzeże 
na ławie betonowej gr 6 cm,wyko-
nanie odcinka kanalizacji deszczowej 
na długości 15 mb.

8 000, 00 8 000, 00 

20. 

Szto
m

b
e

rgi

Wykonanie utwar-
dzenia terenu w ra-
mach rozbudowy 
budynku Zespołu Pla-
cówek Oświatowych – 
Publiczna Szkoła Pod-
stawowa i Przedszkole 
w Mostkach z wykorzy-
staniem funduszu so-
leckiego sołectwo 
Sztombergi w ramach 
Rozbudowy budynku 
Zespołu Placówek 
Oświatowych – Pu-
bliczna Szkoła Podsta-
wowa i Przedszkole 
w Mostkach.

Zakończono realizacje zadania pn: 
„Wykonanie utwardzenia terenu w ra-
mach rozbudowy budynku Zespołu 
Placówek Oświatowych – Publiczna 
Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
w Mostkach – z wykorzystaniem fun-
duszu sołeckiego sołectwo Sztom-
bergi w ramach Rozbudowy budynku 
Zespołu Placówek Oświatowych – Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa i Przed-
szkole w Mostkach” 
Wartość zadania 33,11 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 24.12.2020r.
W ramach zadania wykonano: utwar-
dzenie terenu pod chodnik z kostki 
brukowej gr. 6 cm na kruszywie ła-
manym około 85,5 m², obrzeże 
na ławie betonowej gr. 6 cm, wyko-
nanie odcinka kanalizacji deszczowej 
na długości 15 mb.

33,11 33,11
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21.

Sm
erd

yn
a

Remont mostu – Opa-
lina w ramach fun-
duszu sołeckiego 
na rok 2020 w miejsco-
wości Smerdyna.

Zakończono realizację zadania pn: „Re-
mont mostu – Opalina” w ramach 
funduszu sołeckiego na rok 2020 
w miejscowości Smerdyna.
Wartość zadania 20 000,00 zł
Odbioru końcowego zadania doko-
nano w dniu: 17.12.2020r.
W ramach zadania wykonano: roze-
branie poręczy mostu drewnianego, 
rozebranie jezdni mostu 
drewnianego,wywożenie belek pod-
kładów na odległość do 2 km,czysz-
czenie konstrukcji przez 
szczotkowanie,malowanie konstrukcji 
farbami do gruntowania,ułożenie 
drewnianej jezdni mostu, wbudowanie
poręczy mostu drewnianego,jedno-
krotna impregnacja bali i krawę-
dziaków preparatami 
solowymi,wykopy oraz przekopy 
w gruncie na odkład,ręczne zasypanie 
wnęk za ścianami przy wysokości na-
sypu do 4 m,zagęszczenie nasypu ubi-
jakami mechanicznymi, ułożenie 
krawężnika mostu drewnianego.

20 000,00 20 000,00

Razem 182 527,65

Fot. 18. Remont świetlicy w Sielcu ze środków Funduszu  sołeckiego.
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Niestety wielu z zaplanowanych inwestycji z funduszu sołeckiego nie udało się zrealizować

przez panującą pandemię korowawirusa.  Inwestycje związane z różnego rodzaju  wydarze-

niami kulturalnymi nie odbyły się przez wzgląd na bezpieczeństwo mieszkańców, a inwestycje

budowlane często nie mogły zostać zrealizowane między innymi przez braki kadrowe wyko-

nawców. W załączeniu do Raportu znajduje się pełny wykaz zadań z funduszu sołeckiego do

realizacji w 2020 roku.

14.3. Koła Gospodyń Wiejskich

W gminie Staszów prężnie działają Koła Gospodyń Wiejskich. Członkinie kół aktywnie włą-
czają się w organizację wielu wydarzeń o charakterze lokalnym i regionalnym. Reprezentują
również Staszów na wielu imprezach regionalnych odbywających się na terenie województwa
świętokrzyskiego. 

Gospodynie z KGW popularność zdobyły również poprzez różnego rodzaju projekty i akcje,
między innymi: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – projekt KGW Oględów, „Darmowa wypoży-
czalnia rowerów” czy „Akcja sprzątania Grzybowa” – organizowane przez KGW Grzybów. Nie-
stety przez pandemię COVID-19 liczba wydarzeń organizaowanych na terenie gminy Staszów
została wyraźnie ograniczona, co za tym idzie mniej aktywne były także Koła Gospodyń Wiej-
skich.  Panie  symbolicznie  włączyły  się  w organizację  Dnia  Chleba  oraz  200.  Pielgrzymkę
Staszów-Sulisławice. 

Lista Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych na terenie gminy Staszów:

� KGW w Czajkowie Południowym, Czajków Południowy 59,

� KGW w Czajkowie Północnym, Czajków Północny 75,

� KGW "Kozaki” w Grzybowie, Grzybów 52B/1,

� KGW w Niemścicach, Niemścice 12B,

� KGW w Oględowie, Oględów 152,

� KGW w Smerdynie, Smerdyna 67,

� KGW w Wiązownicy Dużej, Wiązownica Duża 75, 

� KGW w Wiązownicy Małej, Wiązownica Mała 1,

� KGW w Wiązownicy-Kolonii, Wiązownica-Kolonia 90

� KGW Wiśniowa – Podmaleniec, Wiśniowa 114,

� KGW w Woli Wiśniowskiej, Wola Wiśniowska 29,
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15. Transport i komunikacja

Staszów położony jest w odległości 54 km od Kielc, 120 km od Krakowa i ok. 100 km od Rze-
szowa. Przez teren gminy przebiegają 3 drogi wojewódzkie: nr 764 Kielce – Staszów – Poła-
niec, nr 757 Opatów – Staszów – Stopnica oraz nr 765 Chmielnik – Staszów – Osiek. 

Sieć drogową na terenie gminy uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Ich stan techniczny
w zdecydowanej większości jest dobry. Łączna długość dróg gminnych na koniec 2019 roku
wynosi 304 km, z czego na terenie miasta wyniosła 54 km. Całkowita długość dróg utwardzo-
nych (asfaltowych i kamiennych) na terenie wiejskim wynosi 250 km.

W Staszowie znajduje się węzeł kolejowy linii normalnotorowych relacji Kielce – elektrownia
w Połańcu – Staszów-Chmielów, obsługujący kopalnię siarki w Osieku, oraz towarowa stacja
linii szerokotorowej (LHS Sławków Hrubieszów, zapewniająca bezpośrednie połączenie kole-
jowe przez  Ukrainę,  Rosję  i Kazachstan do stacji  Xi’an  w Chinach).  Przez  miasto  przebiega
również (nieczynna obecnie) linia kolejki wąskotorowej. Na terenie Staszowa od 2012 roku
działa sanitarne lądowisko przy ul. 11 Listopada (szpital), a w odległości 20 km na południowy
wschód od miasta funkcjonuje śmigłowcowe lądowisko Połaniec (na terenie sąsiedniej gminy
Połaniec). Komunikację na terenie gminy zapewniają PKS Staszów Sp. z o.o. oraz przewoźnicy
prywatni.

Dodatkowo od 1 lipca 2020 r. gmina Staszów jest organizatorem publicznego transportu zbio-
rowego, polegającego na realizacji gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności pu-
blicznej na trasach :

• Staszów – Wiązownica-Kolonia (przez Smerdyna Opalina),

• Staszów – Golejów (Szpital) – Grzybów (Huta Szkła). 
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Mapa 9. Połączenia drogowe i kolejowe Staszowa z innymi ośrodkami

Fot. 19. Rondo im. ppłk Mieczysława Baczkowskiego
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16. Środowisko

KwesDa dbania o środowisko jest jednym z priorytetów gminy Staszów. Od kilku lat staramy
się nieustannie wzbogacać florę naszej Małej Ojczyzny poprzez liczne nasadzenia. Budujemy
parki, tworzymy miejsca sprzyjające rekreacji na świeżym powietrzu. Dbamy o zieleń miejską,
stawiamy budki lęgowe i schronienia dla zwierząt, sadzimy nowe rośliny. Możemy pochwalić
się licznymi terenami zielonymi, jeziorami i lasami.

Fot. 20. Duży Staw - Golejów.

16.1.  Obszary chronione 

Gmina Staszów posiada dobre warunki środowiskowe. Sprzyjają one występowaniu wielu ga-
tunków roślin i zwierząt. Na terenie gminy Staszów znajdują się trzy obszary chronione: Kras
Staszowski (Natura 2000), Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Golejów i Jeleniowsko – Sta-
szowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Kras Staszowski (Natura 2000) to obszar składający się z kilku fragmentów o różnym charak-
terze. Na wschód od Staszowa znajduje się kompleks leśny z licznymi lejkami i misami kraso-



100 | RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY STASZÓW 2020

wymi. Wskutek gromadzenia się wody wytworzyły się tu różnego typu torfowiska. Po wielo-
wiekowym wydobywaniu torfu na skalę przemysłową wykształciły się liczne jeziorka o stosun-
kowo  czystej  wodzie  z niewielką  domieszką  związków  siarki.  Podlegają  obecnie  wtórnej
sukcesji. Zachodni fragment stanowi olbrzymi kompleks stawów rybnych wraz z rezerwatem
przyrody - Dziki Staw. Stawy porozdzielane wieloma groblami są miejscem o dużej bioróżno-
rodności.  Część  południowo -  wschodnia  to  głównie  strumień bez nazwy oraz  fragmenty
lasów mieszanych z nielicznymi jeziorkami krasowymi.  Dolina cieku poprzecinana jest licz-
nymi dopływami częściowo zmeliorowanymi.

Jest to obszar występowania lasów liściastych, borów, w tym borów mieszanych oraz siedlisk
wodno-błotnych  powstałych  w lejkach  krasowych.  Obecność  lejków  krasowych  i związana
z nimi szata roślinna jest najcenniejszą wartością przyrodniczą tego regionu. Lejki są jedno-
cześnie świetnym kalendarium historii szaty roślinnej panującej w okresie holoceńskim. Ob-
szar  obejmuje  naturalne  typy  siedlisk  oraz  gatunki  chronione  i zagrożone  w skali  regionu
i kraju.  Stwierdzono  występowanie  aż  12  typów  siedlisk  przyrodniczych.  Północno  –  za-
chodnia część obszaru Kras Staszowski, znajduje się na terenie miasta i gminy Staszów. Po-
wierzchnia obszaru to ok. 2000 hektarów. 

Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Golejów. Usytuowany jest na obrzeżach miasta i obej-
muje obszar o powierzchni 1,4 hektara. Zespół składa się ze starodrzewia sosnowo - dębo-
wego, który jest elementem dawnych naturalnych lasów. Znajdujące się tutaj dęby mają 140-
150 lat i osiągają wysokość do 24 metrów.

Jeleniowsko – Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest pomiędzy dolinami
Koprzywianki i Czarnej. Obejmuje wschodni kraniec Gór Świętokrzyskich, Pogórza Szydłow-
skiego i Niecki  Połanieckiej.  Jest to obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie i silnie zalesiony.
Wśród lasów dominują tu bory sosnowe, bory mieszane, bory trzcinnikowe, łęgi subkonty-
nentalne oraz bory mieszane świeże przechodzące w grąd wysoki i świetlistą dąbrowę. Po-
nadto występują bory i lasy wilgotne – olsy. Wśród roślinności leśnej zdecydowanie przeważa
sosna, a uzupełnieniem są dęby, brzozy, jodły, modrzew, olcha, buk.

W wilgotnych dnach dolin rzek, cieków i oczek wodnych występują bogate florystyczne ze-
społy roślinności szuwarowo - bagiennej, łąkowo - bagiennej i bagienno - torfowiskowej z sze-
regiem  rzadkich  i chronionych  gatunków  roślin  i ptaków.  W zasięgu  Jeleniowsko  –
Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajduje się północna część gminy Staszów,
a powierzchnia obszaru wynosi ok. 7690 hektarów.

16.2. Pomniki przyrody

Na terenie gminy Staszów znajdują się 23 pomniki przyrody (w tym: głaz narzutowy, drzewa,
grupa drzew). W 2020 roku został ustanowiony kolejny pomnik przyrody. Miłorząb dwukla-
powy o obwodzie pnia 170 cm (na wysokości 130 cm wysokości), rosnący na ul. Rynek w Sta-
szowie,  został  nazwany  „Miłorzębem  chińskim”.  To  wyjątkowe drzewo,  objęte  szczególną
ochroną, jest niezwykle rzadkim, reliktowym gatunkiem, uznawanym za żywą skamieniałość.
Jest to pierwsze drzewo tego gatunku ustanowione pomnikiem przyrody na terenie całego
województwa świętokrzyskiego. Na całym świecie w naturze ten gatunek występuje jedynie
na obszarze Chin.
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Mapa  10.  Lokalizacja  pomników przyrody  wraz  z zaznaczeniem obszarów chronionych  na terenie
gminy Staszów

Fot. 21. Miłorząb chiński w Staszowie (pomnik przyrody 
ustanowiony uchwałą NR XXXIII/298/2020, 
z dnia 25 listopada 2020 r.
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Tabela 18. Gatunki i miejsca występowania pomników przyrody na terenie gminy Staszów

Miejscowość Opis pomników przyrody z wyszczególnieniem gatunku i umiejscowienia

Staszów
(obiekt nr 1, 23)

dąb szypułkowy, w centralnej części parku, 50 m na południowy-wschód od 
kawiarni

drzewo gat. miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba), Staszów ul. Rynek. 

Kurozwęki
(obiekty nr 2-8)

głaz narzutowy o nazwie "Diabelski kamień". Głaz o długości 3,3 m, wyso-
kości 1,7 m i szerokości 3,3 m, obwodzie 9 m

grupa drzew, modrzew europejski, 6 drzew ,przy drodze dojazdowej 
do zamku, obok budynku dyrekcji

klon pospolity (klon zwyczajny), w pasie zadrzewień nadrzecznych ok. 50 m 
na wschód od zabudowań gospodarczych

grupa drzew, buk pospolity, 2 drzewa , Nadleśnictwo Staszów, Obręb Kuro-
zwęki, Leśnictwo Przyjmy, oddział 164a

grupa drzew, platan klonolistny, 3 drzewa , w parku przy drodze do pałacu

lipa drobnolistna, drzewo rośnie w parku otaczającym zamek w Kurozwę-
kach

lipa biała, rośnie w parku podworskim w Kurozwękach przy brzegu rzeki 
Czarnej

Wola Osowa
(obiekty nr 9-10)

dąb szypułkowy, nieruchomość nr 753, obręb ewid. Wola Osowa

dąb szypułkowy, nieruchomość nr 757, obręb ewid. Wola Osowa

Czernica (obiekt nr 11) buk pospolity (Buk zwyczajny), nieruchomość nr 219, obręb ewid. Poddębo-
wiec

Poddębowiec
(obiekty nr 12-14)

dąb szypułkowy, nieruchomość nr 253, obręb ewid. Poddębowiec

dąb szypułkowy, nieruchomość nr 254, obręb ewid. Poddębowiec

dąb szypułkowy, nieruchomość o nr ewid. 245, obręb ewid. Poddębowiec

Wiśniowa Poduchowna
(obiekty nr 15-16)

klon pospolity (klon zwyczajny), w północnej części otoczenia kościoła, przy 
furtce do plebanii

lipa drobnolistna, w otoczeniu kościoła przy murze od strony południowej

Wiśniowa
(obiekty nr 17-21)

orzech czarny, w środkowej części parku podworskiego; gm: na płd.-wsch. 
od budynku szkoły

dąb szypułkowy, w południowo-zachodniej części parku

grupa drzew, klon pospolity, 2 drzewa ,w płd.-wsch. części parku, obok dębu
nr 505

lipa drobnolistna, na łące, 100 m na północ od szosy i parku, na wprost 
zlewni mleka

topola biała, grupa drzew w parku podworskim , pomiędzy bramą i budyn-
kiem szkoły - 2 drzewa

Wiązownica-Kolonia 
(obiekt nr 22)

dąb szypułkowy, drzewo znajduje się 50 m na południe od pałacu
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16.3. Tereny zielone

Staszów jest  miejscem bogatym w tereny zielone,  których procentowe zagospodarowanie
z roku na rok się zwiększa. Zadania związane z zagospodarowaniem i pielęgnacją zieleni reali-
zuje  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  i Mieszkaniowej  w Staszowie  oraz  Urząd
Miasta i Gminy w Staszowie, głównie poprzez realizację nowych nasadzeń drzew i krzewów
w miejscach publicznych, parkach, skwerach czy wzdłuż szlaków komunikacyjnych na terenie
miasta i gminy. 

Parki na     terenie miasta:  

• Park Legionów – zabytkowy park z XIX w., założony w 1886 r., położony nad brzegiem
Czarnej  Staszowskiej  przy  ulicy  Parkowej,  między Starym Miastem, osiedlem Oglę-
dowska a Staszówkiem. W 2010 r. park poddano renowacji, przywracając pierwotny
układ ścieżek. W 2016 roku Rada Miejska w Staszowie podjęła uchwałę o nadaniu par-
kowi nazwy „Park Legionów”. Park połączony jest z „Zalewem nad Czarną”. W 2018
roku w parku wybudowano Pomnik Żołnierza Polskiego. Monument upamiętnia pol-
skich  żołnierzy,  pochodzących  ze  Staszowa,  którzy  przelali  krew  na polach  bitew
w walce o niepodległą Polskę.

• Park Zalew nad Czarną - teren między rzeką Czarną Staszowską, kanałem młyńskim,
a ul. Piłsudskiego i budynkiem Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej. Całość zajmuje
obszar ok. 4 ha, w tym zarybione stawy o powierzchni 1,4 ha. Obiekt został poddany
gruntownej modernizacji w 2010 r. Jest to doskonałe miejsce na spacery, uprawianie
sportu oraz wędkowanie. Znajdujący się na terenie obiektu amfiteatr jest miejscem
wielu  wydarzeń  muzycznych  i kulturalnych,  między  innymi:  pikniku  z okazji  Dnia
Dziecka, zlotu foodtrucków, Dnia Chleba, Spotkań z Kulturą Łowiecką i wielu innych.

• Park Miejski im. Górników Siarkowych – park rekreacyjno-sportowy położony między
osiedlem Ogrody a osiedlem Wschód. Na przełomie 2018/2019 roku rozpoczęto prace
budowlane  i zagospodarowanie  terenu  w ramach  „Kompleksowego  zagospodaro-
wania  terenów  zielonych  w Staszowie”.  Projekt  ten  pozwolił  na zrewitalizowanie
ponad 16 hektarów terenów zielonych, z czego ponad 12 hektarów to nieużytki po-
między osiedlami Ogrody a Wschód, które ze względu na wieloletnie zaniedbania nie
mogły pełnić jakichkolwiek funkcji rekreacyjnych, edukacyjnych czy wypoczynkowych.
Celem projektu  było  utworzenie  terenu  zieleni  urządzonej  w otoczeniu  budynków
mieszkalnych  w zabudowie  wielorodzinnej,  z doborem  gatunków  odpowiadających
wymaganiom siedliskowym, gatunków rodzimych liściastych o charakterze wielopię-
trowych  nasadzeń  zieleni,  z zachowaniem  i wyeksponowaniem  zróżnicowanego
ukształtowania terenu parku. W ramach zagospodarowania zieleni, nowe nasadzenia
pojawiły się również na skarpie, u zbiegu ulic Kolejowej i ul. Solidarności (obwodnica
południowa) oraz wzdłuż ul. Solidarności i ul. Mickiewicza. W ramach inwestycji nasa-
dzono 625 sztuk drzew m.in.: brzozę brodawkowatą, buk pospolity, dąb szypułkowy,
grab pospolity, klon pospolity, lipę drobnolistną, lipę szerokolistną, jesion wyniosły,
olszę czarną, wiąz szypułkowy, jarząb szwedzki, wierzbę Iwa, a także gruszę pospolitą,
jabłoń pospolitą oraz wiśnię pospolitą. Ponadto na terenie objętym zagospodarowa-
niem (Park Miejski im. Górników Siarkowych oraz tereny zlokalizowane na os. Wschód)
nasadzono łącznie ponad 37 tysięcy sztuk krzewów, traw i bylin m.in.: berberys thun-
berga, brzozy karłowatej, derenia jadalnego, irgi (różne odmiany), głogu, trzmieliny,
porzeczki alpejskiej, bluszczy, kosodrzewiny, jałowców, jaśminowców, pięciornika krze-
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16.4. Nasadzenia wykonane w     2020 roku  

Gmina Staszów nieustannie zwiększa liczbę nowych roślin, które rosną na jej terenie. Co roku
sadzone są nowe drzewa, kwiaty oraz krzewy. Dbamy o parki,  rabaty i donice miejskie, by
zieleń nie tylko cieszyła mieszkańców, ale także tworzyła zielony ekosystem, wpływając ko-
rzystnie na środowisko. W 2020 roku nasadzono łącznie 59 sztuk drzew, w tym:

• nasadzenie 5 szt. drzew gat. platan klonolistny – ul. Rynek;

• nasadzenie 2 szt. drzew gat. dąb szypułkowy – Park Legionów;

• nasadzenie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna – Park Legionów;

• nasadzenie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna – ul. Jana Pawła II przy Biedronce;

• nasadzenie 1 szt. drzewa gat. platan klonolistny – przy Bibliotece ul. Szkolna;

• nasadzenie 1 drzewa gat. platan klonolistny, o obwodzie pnia, mierzonym na wyso-
kości  100 cm,  wynoszącym minimum 10 cm,  na terenie  nieruchomości  o nr  ewid.
3994, obręb ewid. Staszów – Rynek;

• nasadzenie  4  drzew  gat.  głóg  dwuszyjkowy,  1  drzewa  gat.  świerk  srebrny  oraz  1
drzewa gat. klon czerwony, o obwodach pni, mierzonych na wysokości 100 cm, wyno-
szącym minimum 10 cm, na terenie nieruchomości o nr ewid. 5917/13, obręb ewid.
Staszów – PSP nr 3 Staszów;

• nasadzenie 2 drzew gat. klon zwyczajny, 1 drzewa gat. klon czerwony, 2 drzew gat.
grab pospolity, 2 drzew gat. dąb bezszypułkowy oraz 5 drzew gat. buk zwyczajny, o ob-
wodach pni, mierzonych na wysokości 100 cm, wynoszącym minimum 10 cm, na te-
renie  nieruchomości  o nr  ewid.  5917/7,  obręb  ewid.  Staszów  –  Przedszkole  nr  8
Staszów;

• nasadzenie  1  drzewa gat.  robinia  akacjowa (forma kulista),  o obwodzie  pnia,  mie-
rzonym na wysokości  100 cm,  wynoszącym minimum 10 cm,  na terenie  nierucho-
mości o nr ewid. 465/7, obręb ewid. Wiśniowa – plac zabaw w Wiśniowej;

• nasadzenie 3 drzew gat. głóg dwuszyjkowy, o obwodach pni, mierzonych na wysokości
100  cm,  wynoszących  minimum  10  cm,  na terenie  nieruchomości  o nr  ewid.
5917/100, obręb ewid. Staszów – Centrum Medyczne Staszów;

• nasadzenie 4 drzew gat. robinia akacjowa (forma kulista),  o obwodach pni, mierzo-
nych na wysokości 100 cm, wynoszących minimum 10 cm, na terenie nieruchomości
o nr ewid. 5448/10, obręb ewid. Staszów – Stadion Staszów;

• nasadzenie 3 drzew gat. dąb szypułkowy oraz 2 drzew gat. buk zwyczajny, o obwodach
pni, mierzonych na wysokości 100 cm, wynoszącym minimum 10 cm, na terenie nie-
ruchomości o nr ewid. 1911/2, obręb ewid. Staszów – Park Legionów;

• nasadzenie 5 szt. ewodia + 5 szt. surmia – Przedszkole nr 8 Staszów;

• nasadzenie 5 szt. Grab pospolity pendula Carpinus betulus 'Pendula' - w ramach ZIE-
LONE PRZYSTANKI – 2 szt. - Rynek, 3 szt. - ul. Krakowska, przy Orlenie;
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• nasadzenie 1 szt. wiśnia osobliwa – ul. Rynek.

Zasadzone zostały także krzewy. Łącznie nasadzenia objęły 270 szt. krzewów, w tym:

• żywopłot przy ul. Niepodległości;

• 15  szt.  krzewów:  irgi  błyszczącej  i śnieguliczki  białej  (o  wysokości  50-80  cm)  =
30 szt.

Fot. 26. Nasadzenia na os. Wschód. Fot. 27. Nasadzenia na os. Wschód.   

Fot. 28. Nasadzenia przy Bibliotece Publicznej. Fot. 29. Nasadzenia na Rynku w Staszowie.     

16.5. Ochrona środowiska

Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska został opracowany przez Ekologiczny Związek Gospodarki Od-
padami Komunalnymi w Rzędowie. Program Ochrony Środowiska dla gminy Staszów stanowi
część większego „Programu Ochrony Środowiska dla Gmin wspólnie realizujących przedsię-
wzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tu-
czępy”.  W Programie  wskazano  główne  kierunki  działań  dla  poszczególnych  elementów
w celu poprawy jakości środowiska. W części „powietrze” do głównych działań zaliczono: li-
kwidację istniejących źródeł niskiej emisji, poprzez zmiany systemu ogrzewania węglowego
na ogrzewanie  „przyjazne  środowisku”  ze  szczególnym  uwzględnieniem  paliw  alternatyw-
nych, gazyfikację, zwiększenie produkcji energii z odnawialnych zasobów energetycznych, ter-
momodernizację  budynków  szczególnie  w miejscowościach  w obszarach  prawnie
chronionych przewidywanych do rozwoju turystyki, poprawa stanu nawierzchni dróg.
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Działania związane z ochroną środowiska

W Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie kwesDami związanymi z ochroną środowiska zajmuje
się Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska. W 2020 roku wpłynęło 12 wnio-
sków w sprawie ustalenia wpływu realizacji inwestycji zaliczanych do mogących znacząco od-
działywać  na środowisko.  W ramach  postępowań  w sprawie  o wydanie  decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, wydano 11 decyzji. 

Gmina pomagała także mieszkańcom uzyskać dofinansowania z Programu „Czyste powietrze”.
Udzielanie  informacji  o Programie  i pomoc w składaniu  wniosków były  udzielane  każdego
dnia pracy Urzędu, w miarę potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Ilość udzielonej pomocy
przy wypełnianiu wniosków osobiście składanych przez beneficjenta w WFOŚiGW w Kielcach
oraz udzielanych informacji przez pracowników tut. Urzędu osobom zainteresowanym złoże-
niem wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” nie była ewidencjo-
nowana. W 2020r. do WFOŚiGW w Kielcach z terenu gminy Staszów wpłynęło 80 wniosków
na łączną kwotę 1 738 038,16 zł.

Usuwanie azbestu w 2020 roku

W gminie Staszów od 2014 roku trwa sukcesywne usuwanie materiałów zawierających nie-
bezpieczny dla zdrowia azbest. Z roku na rok Gmina usuwa coraz więcej niebezpiecznej sub-
stancji.  Zadanie  to  realizowane  jest  w ramach  umowy  na odbiór  i unieszkodliwianie
materiałów zawierających azbest. W 2020 roku usunięto ponad 228 ton materiałów zawiera-
jących tą niebezpieczną substancję.

Szkodliwy azbest był powszechnie stosowany między innymi do produkcji pokryć dachowych.
W ramach usuwania materiałów zawierających azbest Gmina Staszów prowadzi akcję demon-
tażu,  odbioru,  transportu  i unieszkodliwiania  tych  materiałów.  Zadanie  to  wykonywała
w 2020 roku spółka "Środowisko i Innowacje" z Warszawy. W ramach realizacji zadania usu-
nięto 16 335 m2 materiałów zawierających azbest z 88 posesji. Łączna masa usuniętych mate-
riałów wyniosła 228,694 Mg. Całkowity koszt zadania wyniósł 89 895,66 złotych. Kwota ta
została dofinansowana ze środków:

• Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Kielcach
w wysokości – 44 947,83 złotych (50% kosztów kwalifikowanych zadania);

• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wy-
sokości - 44 947,83 złotych (50% kosztów kwalifikowanych zadania).

Usunięty azbest został unieszkodliwiony poprzez składowanie na składowisku odpadów nie-
bezpiecznych, w miejscowości Dobrów 8, w gminie Tuczępy.

Edukacja ekologiczna

• Aplikacja „BLISKO” - w 2020 roku gmina Staszów uruchomiła bezpłatny system komu-
nikacji  z mieszkańcami.  Aplikacja  „BLISKO”  to  w pełni  darmowy  system  powiada-
miania i ostrzegania, który działa na urządzeniach mobilnych. Dzięki „BLISKO” można
otrzymać informację o aktualnych sprawach dotyczących gminy Staszów, zbliżających
się  wydarzeniach  kulturalnych  i sportowych  oraz  awariach  i zagrożeniach.  Jedną
z ważniejszych opcji dostępnych w aplikacji „BLISKO” jest moduł SEGREGO, dający do-
stęp do harmonogramów wywozu odpadów komunalnych, wyszukiwarki miejsc gdzie
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można wrzucić  konkretne odpady  oraz  kompendium wiedzy,  w którym znajdziemy
wiele ciekawych informacji na temat segregacji odpadów. System ten pomaga miesz-
kańcom efektywnie i prawidłowo segregować odpady. Darmową aplikację można po-
brać na urządzenie mobilne w sklepie Google Play lub App Store.

• Konkurs ekologiczny - w 2020 roku odbył się konkurs zbiórki surowców wtórnych zor-
ganizowany dla uczniów placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Staszów. Or-
ganizatorami konkursu byli Urząd Miasta i Gminy w Staszowie oraz Przedsiębiorstwo
Gospodarki  Komunalnej  i Mieszkaniowej  Spółka  Gminy  z o.o.  w Staszowie,  przy
współpracy z Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie.
Do konkursu zgłosiło się 7 placówek, które łącznie zebrały: makulatura – 9 740 kg, pla-
sDk – 1 020 kg, szkło – 2 720 kg w okresie od 21 lutego 2020r. do 27 listopada 2020r.

• Akcja sprzątania gminy wiosną 2020 r.- akcja obejmowała zbiórkę zalegających od-
padów  z rowów,  dróg gminnych,  placów  zabaw i sołeckich  miejsc  spotkań.  PGKiM
w Staszowie zapewnił szkołom biorącym udział w sprzątaniu worki na odpady, ręka-
wice foliowe oraz odpowiednie narzędzia oraz zapewnił odbiór zebranych odpadów. 

Zwierzęta bezdomne

Wyłapywaniem/odławianiem zwierząt bezdomnych z terenu gminy Staszów w roku 2020 zaj-
mowało się przedsiębiorstwo Gajwet Przychodnia Weterynaryjna, Lek. wet. Piotr Gajek, pro-
wadzące schronisko dla bezdomnych zwierząt, zlokalizowane pod adresem Wadowice Dolne
166, 39-308 Wadowice Górne.

W 2020 roku:

• 27 psów oddano do adopcji osobom prywatnym na podstawie umowy adopcyjnej,

• 72 psy przekazano do schroniska dla zwierząt w Wadowicach Dolnych,

• 25 kotów oddano do adopcji osobom prywatnym na podstawie umowy adopcyjnej.

Całkowity koszt realizacji całego zadania w roku 2020 wyniósł197 750,00 zł, w tym:

• opieka lekarsko-weterynaryjna – 59 950,00 zł,

• zapewnienie  opieki  bezdomnym  zwierzętom  w schronisku  dla  zwierząt  –
117 800,00 zł,

• dokarmianie kotów wolno żyjących – 2 000,00 zł.
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17. Gospodarka komunalna

Gmina Staszów realizuje zadania własne związane z szeroko pojętą gospodarką komunalną. Za-
dania te zawarte są w „Programie Ochrony Środowiska” opracowanym przez Ekologiczny Związek
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, w którego skład wchodzi gmina Staszów.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Staszów stanowi część „Programu Ochrony Środo-
wiska dla Gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.:  „Kompleksowy system gospo-
darki  odpadami  komunalnymi  w Rzędowie  gm.  Tuczępy”.  W Programie  wskazano  główne
kierunki  działań  dla  poszczególnych  komponentów  w celu  poprawy  jakości  środowiska.
W komponencie „powietrze” do głównych działań zaliczono: likwidację istniejących źródeł ni-
skiej emisji, poprzez zmiany systemu ogrzewania węglowego na ogrzewanie „przyjazne śro-
dowisku”  ze  szczególnym  uwzględnieniem  paliw  alternatywnych,  gazyfikację,  zwiększenie
produkcji  energii  z odnawialnych  zasobów  energetycznych,  termomodernizację  budynków
szczególnie  w miejscowościach  w obszarach  prawnie  chronionych  przewidywanych  do roz-
woju turystyki, poprawa stanu nawierzchni dróg. 

17.1. Obszar i granice aglomeracji Staszów

Na podstawie art. 87 ust.1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 310, z późn. zm.) aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miej-
scowego, rada gminy.  Na mocy art.  565 ust.  2  ustawy Prawo wodne dotychczasowe akty
prawa miejscowego wyznaczające  aglomeracje,  czyli  uchwały  sejmików województw oraz
rozporządzenia wojewodów, wydane przed 2018 r. zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31
grudnia  2020  r.  W związku  z tym  Burmistrz  Miasta  i Gminy  Staszów  przygotował  projekt
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Staszów. 10 grudnia 2020 roku,
uchwałą nr XXXIV/306/2020, wyznaczono nowy obszar i granice aglomeracji Staszów.

Zmiana wielkości i granic aglomeracji Staszów wyznaczonej uchwałą nr XLIX/889/14 Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Staszów
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 25 listopada 2014 r., poz. 3163), wynika również z konieczności
uwzględnienia zmian jakie zaszły w aglomeracji Staszów od roku 2014, między innymi: 

• zakończenia  realizacji  projektu  „Kanalizacja  sanitarna  wraz  z oczyszczalnią  ścieków
w gminie  Staszów  –  Etap  II”,  w ramach  którego  wybudowano  nową  oczyszczalnię
w miejscowości Wiązownica Duża oraz ok. 50 km sieci kanalizacyjnej;

• wystąpienia  w 2019r.  gminy Rytwiany z obszaru  aglomeracji  Staszów,  co  spowodo-
wało zmianę granic aglomeracji Staszów;

• rozwoju zabudowy mieszkaniowej na terenie miasta Staszów.
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Opis aglomeracji Staszów

Obszar i granice aglomeracji Staszów został opracowany na podstawie Rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wy-
znaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1586). 

Aglomeracja Staszów obejmuje:

1. skanalizowane obszary miejscowości: Staszów, Dobra, Gaj Koniemłocki, Grzybów, Ko-
niemłoty, Krzywołęcz, Kurozwęki,  Mostki,  Niemścice, Oględów, Podmaleniec, Ponik,
Sielec,  Stefanówek,  Sztombergi,  Wiśniowa,  Wiśniowa Poduchowna, Zagrody,  Ziem-
blice, Wiązownica-Kolonia, Wola Wiśniowska, Czajków Południowy, Czajków Północny,
Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Smerdyna;

2. tereny objęte planami budowy kanalizacji w mieście Staszów – ul. Place, os. Małopol-
skie, ul. Mickiewicza.

Najważniejsze dane wynikające z     uchwały:  

• Szacowana  wielkość  aglomeracji  wynosi:  24  357  RLM  (równoważna  liczba  miesz-
kańców);

• Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 182,96 km, w tym 63,83 km stanowi ka-
nalizacja ciśnieniowa;

• Liczba mieszkańców stałych aglomeracji wynosi 23 978 osób;

• Liczba mieszkańców stałych aglomeracji obsługiwanych przez istniejącą sieć kanaliza-
cyjną wynosi 22 418 osób;

• Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji wynosi 877;

• Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji  obsługiwanych przez istniejącą
sieć kanalizacyjną wynosi 877.

Planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej w mieście Staszów:

• ul. Place,

• os. Małopolskie,

• ul. Mickiewicza.

• Długość planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej wynosi 3,825 km. Liczba osób pla-
nowanych do podłączenia wynosi 459. 

• Wskaźnik koncentracji wynosi 120 mk/km (459 mk / 3,825 km = 120 mk/km).
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Istniejąca  sieć  kanalizacyjna przyjmuje  ścieki  sanitarne od mieszkańców oraz  z przemysłu,
usług, obiektów administracji i użyteczności publicznej. Do sieci kanalizacyjnej nie są wpro-
wadzane ścieki przemysłowe.

Ścieki  zbierane  z terenu  aglomeracji  Staszów  będą  odprowadzane  do dwóch  oczyszczalni
ścieków „Staszów” i „Wiązownica Duża”.

Na terenie aglomeracji Staszów znajduje się 69 przydomowych oczyszczalni ścieków obsługu-
jących 291 mieszkańców. Ze zbiorników bezodpływowych korzysta 195 osób. Ilość ścieków
powstających  na terenach  nieskanalizowanych  obsługiwanych  przez  ww.  systemy  wynosi
9186m3/rok.  Wielkość  (wyrażona  w RLM)  oraz  przepustowość  istniejących  oczyszczalni
ścieków pozwala na przyjęcie wszystkich ścieków z terenu Aglomeracji,  w tym dowożonych
wozami asenizacyjnymi.

17.2.  Gospodarka odpadami

Jednostką odpowiedzialną za gospodarkę odpadami na terenie gminy Staszów jest Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o.,  które
zajmuje się odbiorem i transportem odpadów komunalnych z terenu gminy Staszów oraz Za-
kład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie, który zajmuje się zagospo-
darowaniem i utylizacją odpadów z terenu gminy Staszów. 

Uchwały Rady Miejskiej w Staszowie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

1. Uchwała  Nr  XXII/231/2020  Rady  Miejskiej  w Staszowie  z dnia  12  marca  2020  r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Uchwała Nr XXII/233/2020 Rady Miejskiej  w Staszowie  z dnia 12 marca 2020 roku
w prawie określenia wzoru deklaracji  o wysokości  opłaty  za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

3. Uchwała  Nr  XXVIII/237/16  Rady  Miejskiej  w Staszowie  z dnia  28  lipca  2016  roku,
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

4. Uchwała  Nr  XXII/234/2020  Rady  Miejskiej  w Staszowie  z dnia  12  marca  2020r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Staszów.

5. Uchwała  nr  XXXIV/307/2020  Rady  Miejskiej  w Staszowie  z dnia  10.12.2020r.
w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia  w zakresie  odbierania  od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi.
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6. Uchwała  nr  XXII/232/2020  Rady  Miejskiej  w Staszowie  z dnia  12  marca  2020  r.
w sprawie  zwolnienia  w części  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
właścicieli  nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przy-
domowym.

7. Uchwała  Nr  XVII/150/2019  Rady  Miejskiej  w Staszowie  z dnia  26  listopada  2019r.
W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nierucho-
mości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Staszów.

8. Uchwała nr XV/128/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 roku
w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały nr XXXII/307/12 Rady Miejskiej w Sta-
szowie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi  odbieranymi  od  właścicieli  nieruchomości,  na których  nie  zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W roku 2020 spółka PGKiM zatrudniała 148 osób na 146,87 etatach. Głównymi celami spółki
są:

• pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;

• odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;

• zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;

• zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

• pogrzeby i działalność pokrewna;

• roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielniczych;

• wykonywanie  instalacji  wodnokanalizacyjnych,  cieplnych,  gazowych  i klimatyzacyj-
nych;

• wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;

• działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;

• pozostałe pośrednictwo pieniężne.

PGKiM w 2020 osiągnęła:

• dochody zrealizowane:

- przychody ze sprzedaży produktów – 25 085 942,27 zł,

- pozostałe przychody operacyjne – 1 154 501,72 zł,

- koszty finansowe – 46 843,49 zł.

• Wydatki zrealizowane:
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- koszty działalności operacyjnej – 23 300 922,12 zł,

- pozostałe koszty operacyjne – 459 484,67 zł,

- koszty finansowe – 214 742,19 zł.

Składowisko odpadów i odzyskiwanie surowców wtórnych

Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2016-2022, przy-
jętego uchwałą nr XXV/356/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r.
w sprawie  aktualizacji  „Planu  gospodarki  odpadami  dla  województwa
Świętokrzyskiego”2016-2022”, gmina Staszów znajduje się w regionie 5 województwa święto-
krzyskiego. Obejmuje on swoim zasięgiem 22 gminy z pięciu powiatów województwa święto-
krzyskiego. W realizację projektu włączyło się 18 gmin, z powiatów: 

• staszowskiego ( Staszów, Łubnice, Oleśnica, Połaniec, Rytwiany, Szydłów), 

• buskiego (Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Tuczępy, Wiślica),

• kazimierskiego (Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec),

• kieleckiego (Raków),

• pińczowskiego (Kije, Pińczów).

W lipcu 2014 r. uruchomiono Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi wybudowany w ra-
mach Projektu pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie
gmina Tuczępy”. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi jest Regionalną Instalacją Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych dla wspomnianego regionu 5 województwa świętokrzy-
skiego.

W  2020  roku  usługę  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  za-
mieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Staszów świadczyło Przedsiębiorstwo Gospo-
darki  Komunalnej  i Mieszkaniowej  Spółka  Gminy  z o.o.  w Staszowie.  Odpady  komunalne
z terenu gminy Staszów odbierane są w postaci selektywnej i nieselektywnej.

Frakcje odpadów gromadzonych selektywnie „u źródła”:

• papier,

• tworzywa sztuczne,

• metale,

• szkło,

• odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą  w Rzędowie  na terenie  zakładu  został
utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Punkt Napraw (przygoto-
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wania do ponownego użycia) dla mieszkańców następujących gmin: Łubnice, Oleśnica, Pa-
canów, Rytwiany, Solec-Zdrój, Szydłów, Tuczępy, Staszów, Bejsce, Czarnocin, Wiślica. 

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
1. papier,
2. metale,
3. tworzywa sztuczne,
4. opakowania wielomateriałowe,
5. szkło,
6. odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
7. zużyte baterie i akumulatory,
8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10. odpady budowlane - rozbiórkowe z gospodarstw domowych (w ilości określonej w § 2

ust. 5 Regulaminu),
11. zużyte opony (jednorazowo do 4 sztuk),
12. meble i inne odpady wielkogabarytowe (w ilości określonej w § 2 ust. 6 lit. b. Regula-

minu).

Zgodnie  z zestawieniem ZGOK dot. odpadów,  w 2020  roku z terenu gminy  Staszów do Za-
kładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie trafiło 5 871,840 ton odpadów. 

Tabela 19. Zestawienie odpadów przyjętych do ZGOK za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Asortyment Masa neWo [Mg]

Zmieszane odpady opakowaniowe 222,060

Opakowania ze szkła 17,370

Zużyte opony 50,860

Zużyte urządzenia inne 38,480

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 2,520

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego 59,190

Papier i tektura 149,210

Szkło 346,040

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 4,380

Tworzywa sztuczne 170,970

Odpady ulegające biodegradacji 267,010

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 4 092,290

Odpady wielkogabarytowe 450,180

Odpady komunalne niewymienione w innych 1,280

SUMA 5 871,840

Na terenie gminy Staszów znajduje się inne składowisko odpadów, zlokalizowane przy ul. Po-
cieszka w Staszowie. Na teren składowiska nie są przyjmowane odpady komunalne, a składo-
wisko  pełni  tzw.  funkcję  rezerwową,  na wypadek  zabezpieczenia  tymczasowego  odbioru
odpadów komunalnych w przypadku awarii RIPOK w Rzędowie.
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Przedsiębiorcy  z terenu  gminy  Staszów  podpisują  indywidualne  umowy  na odbiór  śmieci
z nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza. Na stronie internetowej
www.staszow.pl znajduje się rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

SEGREGO – aplikacja ułatwiająca segregację odpadów

W 2020 roku Gmina Staszów uruchomiła aplikację „BLISKO” - kanał komunikacji z mieszkań-
cami  za  pośrednictwem  urządzeń  mobilnych.  Jednym  z modułów  aplikacji  informującej
mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach, czy awariach w gminie, jest moduł SEGREGO,
który pomaga segregować mieszkańcom odpady. W SEGREGO można skorzystać z wyszuki-
warki, która pomoże dopasować konkretne odpady do odpowiednich pojemników na śmieci.
Ułatwia to codzienną segregację odpadów problematycznych. Aplikacja daje mieszkańcom
także  dostęp  do harmonogramów  wywozu  odpadów  komunalnych,  wyszukiwarki  miejsc
gdzie  można wrzucić  konkretne odpady oraz  kompendium wiedzy,  w którym znajduje  się
wiele informacji na temat segregacji odpadów.

17.3. Utrzymanie porządku

12 marca 2020 roku uchwalono Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Staszów, uchwałą nr XXII/234/2020. Tym samym moc utraciła uchwała nr XXVIII/239/16 Rady
Miejskiej  w Staszowie  z dnia  28 lipca  2016 roku w sprawie uchwalenia  Regulaminu utrzy-
mania  czystości  i porządku  na terenie  gminy  Staszów  (Dz.  Urz.  Woj.  Święt.  z 2016r.,  poz.
2466). 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sta-
szów. Poszczególne rozdziały dokumentu dotyczą takich zagadnień, jak:

1) Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych;

2) Selektywne zbieranie odpadów komunalnych prowadzone przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych;

3) Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego;

4) Wymagania  w zakresie  mycia  i naprawy  pojazdów  samochodowych  poza  myjniami
i warsztatami naprawczymi;

5) Rodzaje  i minimalna  pojemność  pojemników lub  worków,  przeznaczonych  do zbie-
rania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przezna-
czonych  do użytku  publicznego  oraz  na drogach  publicznych,  warunków
rozmieszczania  tych  pojemników  i worków  oraz  utrzymania  pojemników  w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym;

6) Utrzymania  w odpowiednim stanie  sanitarnym i porządkowym miejsc  gromadzenia
odpadów;

7) Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
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8) Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

9) Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed za-
grożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przezna-
czonych do wspólnego użytku;

10) Wymagania  utrzymywania  zwierząt  gospodarskich  na terenach  wyłączonych  z pro-
dukcji  rolniczej,w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach;

11) Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Fot. 30. Punkt selektywnej zbiórki elektroodpadów.    Fot. 31. Tablica edukacyjna na wiacie śmietnikowej.

Fot 32. Serce do zbiórki plasSkowych zakrętek z napojów.
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18. Kultura

Kultura  jest  niezwykle ważnym aspektem życia  społecznego.  To  dzięki  niej  rozwijamy się,
spełniamy swoje pasje oraz przechowujemy i przekazujemy tradycje. W gminie Staszów kwe-
sDami  kultury  zajmują  się  głównie  Staszowski  Ośrodek  Kultury  oraz  Biblioteka  Publiczna
Miasta i Gminy Staszów. 

18.1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów

Biblioteka Publiczna Miasta  i Gminy w Staszowie  zaspokaja  potrzeby czytelnicze  i informa-
cyjne społeczeństwa oraz upowszechnia wiedzę i służy rozwojowi kultury. Swoim zasięgiem
obejmuje miasto i gminę Staszów. Główna siedziba Biblioteki znajduje się przy ul. Szkolnej
w Staszowie. Biblioteka wraz z filiami, prowadzi szeroko pojętą działalność kulturalno-oświa-
tową poprzez organizowanie różnych form pracy, m. in.: spotkań autorskich, zajęć plastycz-
nych, konkursów, wystaw, lekcji bibliotecznych oraz innych imprez bibliotecznych, w których
w 2020 roku uczestniczyło prawie 4 tysiące osób.

Biblioteka w 2020 r. zatrudniała 18 osób, w tym dwie osoby na zastępstwo.

Adresy, godziny otwarcia:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie 
ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów

Godziny pracy:
Biblioteka w     Staszowie  

• Poniedziałek - 7:30 - 17:30
• Wtorek - 7:30 - 17:30
• Środa - 7:30 - 17:30
• Czwartek - 11:00 - 15:00
• Piątek - 7:30 - 17:30
• Biuro pn. – pt. - 7:00 – 16:00

Filia biblioteczna w     Kurozwękach  
ul. Szydłowska 9 (w budynku Szkoły Podstawowej)
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30

Filia biblioteczna w     Koniemłotach  
ul. Staszowska 7 (w budynku Szkoły Podstawowej)
Godziny otwarcia:
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Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30

Filia biblioteczna w     Sztombergach  
Mostki 56 (w budynku Szkoły Podstawowej)
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - 9:45 - 17:15
Wtorek - 9:45 - 17:15
Środa - 8:00 - 15:30
Czwartek - 9:30 - 17:00

Filia biblioteczna w     Wiśniowej  
Wiśniowa 111 (w Pałacu Kołłątaja)
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek - 7:30 - 15:30

Filia biblioteczna w     Wiązownicy  
Wiązownica-Kolonia 90 (w budynku Świetlicy Jutrzenki)
Godziny otwarcia:
Poniedziałek w godz. 9:00 - 17:00
Wtorek w godz. 9:00 - 17:00
Środa w godz. 8:00 - 16:00
Czwartek w godz. 8:00 - 16:00
Piątek w godz. 8:00 – 16:00

Działalność jednostki w kontekście pandemii COVID-19

Decyzją rządu – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - biblioteki były okresowo za-
mknięte od 12.03 – 04.05 oraz od 07-29.11 z powodu pandemii koronawirusa. W Bibliotece
zastosowano  obostrzenia  zgodnie  z rekomendacjami  Biblioteki  Narodowej.  Korzystanie
z książek i prasy prawie przez cały rok 2020 było bardzo ograniczone i odbywało się z zacho-
waniem wszelkich zasad bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu sanitarnego. Stanowiska ob-
sługi  czytelników  wyposażono  w osłony  z pleksi.  Czytelnicy  nie  mogli  wejść  dalej  niż
do wyznaczonej  przestrzeni.  Czytelnicy,  jak  i bibliotekarze,  zobowiązani  byli  do zachowania
środków ostrożności – osłona twarzy (maseczka lub przyłbica), rękawiczki, dezynfekcja rąk,
zachowanie 2 metrowego odstępu od innych osób. Nie było wolnego dostępu do zbiorów
(książek, audiobooków, filmów, prasy). Czytelnicy byli obsługiwani pojedynczo. Książki odda-
wane przez czytelników wynoszone były na 10-dniową, 5-dniową lub 3-dniową kwarantannę,
która zmieniała się wraz z zaleceniami i obostrzeniami Ministerstwa. Skrócono godziny pracy
Biblioteki do 8 godzin dziennie w Staszowie. W budynku biblioteki w Staszowie jednocześnie
mogło przebywać maksymalnie 9 czytelników (w Filiach mógł przebywać tylko 1 Czytelnik).
Pozostałe osoby czekały z zachowaniem bezpiecznej  odległości.  Nie można było korzystać
z komputerów i toalet w budynku Biblioteki.  W czasie godzin pracy biblioteki były przerwy
techniczne związane z dezynfekcją księgozbioru oraz pomieszczeń. Ograniczone zostały spo-
tkania, imprezy i inne wydarzenia. Wydarzenia z formy stacjonarnej zmieniono na działania
w formie on-line.

W czasie drugiego zamknięcia (7.11-29.11) Biblioteka w Staszowie wypożyczała zbiory przed
wejściem do Biblioteki, po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznie lub e-mailowo) z czy-
telnikiem na godzinę zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej. Czytelnicy nie mieli wol-
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nego  dostępu  do zbiorów,  komputerów  oraz  prasy.  Działalność  edukacyjno-kulturalna
w formie tradycyjnej była zawieszona. Od 30 listopada Biblioteka wznowiła swoją działalność
z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Czytelnicy nie mogą wejść dalej niż do wy-
znaczonej przestrzeni, nie ma wolnego dostępu do półek. Czytelnicy i bibliotekarze zobowią-
zani  są  do zachowania  wszelkich  środków  ostrożności,  zbiory  wynoszone  były
na kwarantannę. W czasie godzin pracy wyznaczano przerwy techniczne związane z dezyn-
fekcją i wietrzeniem pomieszczeń. 

W  filiach  działalność  bibliotek  odbywała  się  na takich  samych  zasadach  jak  w Bibliotece
głównej z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa reżimu sanitarnego (osłona twarzy
maseczka lub przyłbica, rękawiczki, dezynfekcja rąk, zachowanie 2 metrowego odstępu od in-
nych osób,  osłona z pleksi).  Szczególnie utrudniona była działalność w Filii  w Kurozwękach
i Koniemłotach, które usytuowane są w budynku szkół podstawowych w danych miejscowo-
ściach. Wypożyczanie książek odbywało się w drzwiach wejściowych szkoły. 

Finanse podmiotu na dzień 31.12.2020

Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie, przekazana z budżetu
Gminy Staszów wyniosła 300 000,00 zł. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Staszów na prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2020 wyniosła 910 000,00 zł.
Dotacja celowa dla Biblioteki na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej wyno-
siła 40 000,00 zł.

18.1.1 Działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w 2020 r.

Z  powodu  pandemii  koronawirusa  wszystkie  formy  działalności  edukacyjno-kulturalnej
w formie stacjonarnej prowadzone były do 12 marca 2020 r. Nową formą prowadzenia zajęć
było przeniesienie ich w świat wirtualny, on-line. Poniżej niektóre z realizowanych wydarzeń: 

1. Promocja książki  dr.  Dariusza Kubalskiego  pt.  „Kampania wrześniowa na ziemi
staszowskiej”,  na którą  przybyli  m.in.  burmistrz  miasta  i gminy  Staszów  Leszek
Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa Kondek oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.  Wydarzenie  zostało  zorganizowane  przez  Bibliotekę  Publiczną  Miasta
i Gminy w Staszowie oraz Staszowskie Towarzystwo Kulturalne,

2. „Do Internetu jeden krok” - warsztaty komputerowe obejmujące obsługę kompu-
tera i Internetu,

3.  „Moja ulubiona postać z baśni H.Ch. Andersena”, „Okładka mojej książki”- kon-
kursy plastyczne w formie on-line, dla uczniów z terenu miasta i gminy Staszów. 

4. Konkursy  literackie  on-line: na najładniejszy  wiersz  z okazji  Światowego  Dnia
Książki,  na najładniejsze  życzenia  z okazji  Dnia  Bibliotekarza  i Bibliotek,  „Dawno
temu w bibliotece” na dokończenie opowiadania,

5. Cała Polska Czyta Dzieciom – pracownicy biblioteki systematycznie czytali książki
dzieciom w przedszkolach oraz w bibliotece, następnie prowadzone były dyskusje
z dziećmi na temat tego, co wysłuchały, oraz odbywało się oglądanie i omawianie
ilustracji zawartych w przeczytanych bajkach,
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6. Ferie  w bibliotece: zorganizowano  zajęcia  interaktywne  pt.:  „Podróże  po  litera-
turze”, „Kanada z żółwiem Franklinem”, „Ach te niesamowite skarpetki”, Na tropie
tajemnicy”,  „Francja  z Mikołajkiem”,  „Przerwa na czytanie  …a potem oglądanie”,
polegające  na głośnym  czytaniu,  oglądaniu  bajek,  organizowaniu  zajęć  plastycz-
nych, gier i zabaw ruchowych,

7. „Zasmakuj  w bibliotece”  - hasło  przewodnie  Tygodnia  Bibliotek dało  możliwość
zorganizowania różnych działań on-line skierowanych do czytelników: krzyżówek,
quizów, rebusów. „Dawno, dawno temu…w bibliotece…” – wspólne pisanie opo-
wiadania przez internautów. Ciekawą formą promocji  czytelnictwa było ułożenie
z tytułów książek krótkiego opowiadania pt.: „Czekając na miłość…”,

8.  „Klimat na czytanie” Noc Bibliotek ze względów epidemiologicznych przebiegła
on-line poprzez umieszczone na Facebooku rebusy, gry i zabawy wirtualne zatytuło-
wane:  „Po cytacie do książki”,  „(G)rywalizacje  literackie”,  „Misz-masz  czyli  czaro-
dziejski  bałagan”.  Zadaniem  czytelników  było  wpisanie  w komentarzach
rozwiązania danego zadania, a dla 100 pierwszych czytelników przygotowano link
z hasłem do filmu pt. „Jakub, Mimmi i gadające psy”,

9. „Cała  Polska  czyta  o zwierzętach” to  hasło  Ogólnopolskiego  Tygodnia  Czytania
Dzieciom w 2020 roku.  Czytanie  bajek on-line przez  bibliotekarzy i zaproszonych
gości,

10. Spotkania  Interaktywne,  np.:  ,,Zakręcone  Walentynki”,  „Książka  moim  przyja-
cielem”, ,,Koty, kotki, koteczki…”,, W krainie baśni i legend”, „Od zabawy i słuchania
do czytania -  czyli  bajkowy Dzień Kobiet”, „W marcu jak w garncu” – to nie tyko
głośne czytanie  bajek i opowiadań,  ale  również  rozwiązywanie  quizów,  zagadek,
krzyżówek i wykonywanie różnego rodzaju prac plastycznych,

11. „Biblioterapia – czytanie łączy” – cykliczne spotkania z podopiecznymi ze Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Staszowie,

12.  Dyskusyjne Kluby Książki – działają trzy kluby, które prowadzi Czytelnia, Filia w Ko-
niemłotach oraz Filia w Wiązownicy,

13. Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego - odbyło się przed budyn-
kiem staszowskiego Ratusza. 9. edycję Narodowego Czytania rozpoczęła Dyrektor
biblioteki Ewa Cygan, która przeczytała list Prezydenta Andrzeja Dudy, skierowany
do uczestników Narodowego Czytania. Pierwsze fragmenty „Balladyny” przeczytali
z-ca Burmistrza pani dr Ewa Kondek i Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej pan Jacek
Marek. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa książek o życiu i twórczości Juliusza Sło-
wackiego,

14. Światowy Dzień Pluszowego Misia – odbył się on-line, zadaniem czytelników było
zrobienie zdjęcia ulubionemu pluszakowi i wstawienie go w komentarzach pod po-
stem,  udostępniony  został  również  kolorowy  plakat  oraz  grafiki  z wierszem,  re-
busem oraz zagadką,

15. Wielka Liga Czytelników  -  biblioteka pełniła funkcje  koordynatora powiatowego
ogólnopolskiego konkursu czytelniczego,
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16. Mała Książka -  Wielki  Człowiek  -  Biblioteka wzięła udział  w ogólnopolskim pro-
jekcie  Instytutu  Książki  polegającym  na zachęceniu  najmłodszych  do korzystania
z biblioteki. Każdy trzylatek, który zapisał się do biblioteki lub był już czytelnikiem
otrzymał książkę, a jego rodzic broszurę informacyjną o korzyściach wynikających
z czytania dzieciom. W wydarzeniu wzięło udział 78 dzieci,

17. „Podziel  się  książką” Biblioteka Publiczna Miasta  i Gminy w Staszowie  dołączyła
do akcji Kinder „Podziel się książką”. Kinder razem z wydawnictwem Znak i bibliote-
kami zorganizowała wielką zbiórkę książek do wspólnego czytania. Akcja polegała
na przyniesieniu do biblioteki książek dla dzieci w wieku 2 – 14 lat. Książki zostaną
przekazane małym bibliotekom, w których ich brakuje,

18. Akademia Malucha – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie przy współ-
pracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Staszowie organizowała twórcze
spotkania inspirowane ciekawymi i nietypowymi książkami dla najmłodszych. Dzia-
łania te skierowane były do dzieci w wieku 3-6 lat i ich opiekunów. Organizatorzy
mieli na celu, aby rodzice spędzali czas z dziećmi poza domem, w bibliotece, wybie-
rając wspólnie książki i uczestnicząc we wspólnych zajęciach. Podstawą spotkania
był krótki  utwór literacki,  do którego były dostosowane zabawy tematyczne,  ru-
chowe i plastyczne,

19. Klub  Filmowy  - Realizację  tego  działania  umożliwia  przestrzeń  mulDmedialna
w nowej siedzibie Biblioteki w Staszowie, odpowiednio wyposażona i dostosowana
do pokazów filmowych. Odbiorcami naszych działań jest młodzież i dzieci. Projekcja
filmu  poprzedzona  była  krótkim  tematycznym wprowadzeniem,  dotyczącym da-
nego dzieła filmowego, reżysera, obsady aktorskiej czy fabuły,

20. „Microso[ Teams dla bibliotek, szkół i instytucji kultury”, przedstawiających prak-
tyczne wykorzystanie narzędzia w pracy zespołowej w ramach pakietu Office 365
A1”  –  w ramach  projektu  Biblioteka  w Staszowie  otrzymała  25  darmowych  pa-
kietów licencji: Office 365 A1. Projekt realizowany był przez Fundację Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego ze środków MicrosoY.

Wykaz imprez i wydarzeń w organizację których Biblioteka była zaangażowana:

1. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda w Bibliotece - 27 maja 2020 r. Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził Staszów, gdzie w budynku Bi-
blioteki spotkał się z lokalnymi samorządowcami. 

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie została Biblioteką Roku 2019 woje-
wództwa świętokrzyskiego - Kapituła Konkursu na najlepszą bibliotekę roku postano-
wiła  wyróżnić  także  Burmistrza  Miasta  i Gminy  Staszów  Leszka  Kopcia,  za
zaangażowanie, z jakim włączał się  w działania podejmowane na rzecz promowania
bibliotek i czytelnictwa. 

W ramach działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w 2020 roku zaku-
piono 1 887 woluminów książek i zbiorów specjalnych (w tym 133 zbiorów specjalnych). Na-
kręcono  10  filmów:  ,,Barwny  Motylek”  ,  „Lato,  lato  wszędzie”,  „Czarodziejski  parasol”,
„Smocze opowieści”, „W krainie fantazji”, „Literackie podróże”, „Zaczarowana żaba”, „W kra-
inie  fantazji”,  „Tup,  tup  idzie  jeż”,  „Przygody  Stefana  Ziemniaka”.  Osiągnięto  wyświetleń
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na profilu Biblioteki na facebook’u na poziomie 29 945, na YouTube 708. W tym roku popra-
wiono także stan techniczny budynku.

Projekty realizowane przez Bibliotekę:

1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Priorytet 1 - zakup nowych
książek  do biblioteki.  Dotacja  =  8 615,00.  Operator  –  Biblioteka Narodowa.  Wkład

własny 16 627,61 zł.

2. CzytaMY i on-line działaMY!. Biblioteka Miasta i Gminy w Staszowie realizowała pro-
jekt „CzytaMy i on-line działaMY” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum
Kultury  w ramach  programu  „Kultura  w Sieci”.  Dofinansowanie:  5 000,00  zł.  Od  1
czerwca do 30 października br. na naszych portalach w mediach społecznościowych
publikowane były  filmy edukacyjne.  Każdy z nich składał  się  z dwóch odcinków:  1.
przeczytanie lub zilustrowanie tekstu  w postaci  teatrzyku;  2.  wykonanie  pracy pla-
stycznej  nawiązującej  do przedstawionego  opowiadania.  Grupą docelową działania
były  dzieci  w wieku  5-10  lat  i ich  rodzice.  Celem zadania  było  stworzenie  takiego
miejsca w Sieci, w którym dzieci będą mogły swobodnie czerpać z zasobów kultury,
rozwijać swoje zainteresowania i pasje oraz spotykać się z książką bez konieczności
wychodzenia z domu. 

3. Dotacja celowa na inwestycje z budżetu gminy Staszów – w kwocie 294 954,00 została
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji  inwe-
stycji obejmującej zadanie: Wykonanie robót budowlanych o podobnym charakterze
do zamówienia podstawowego pt.: „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie”.  Projekt
obejmował:  utwardzenie  terenu  wokół  windy,  wykonanie  schodów  zewnętrznych
z kostki, remont murków, montaż siedzisk, wykonanie okładziny schodów na taras, re-
mont  okładziny  cokołowej  tarasu,  wykonanie  zadaszenia,  zabezpieczeń  z blachy
murków przy budynku, remont schodów zewnętrznych, wymiana orynnowania pozio-
mego  na budynku.  Dodatkowo  wykonano  także  montaż  3  szt.  dodatkowych  lamp
awaryjnych, obróbki kominiarskie i zamontowano na dachu śniegowce.

Fot. 33. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Biblio-
tece Publicznej w Staszowie   

Fot. 34. Zajęcia kulturalne z dziećmi ze staszow-
skich placówek edukacyjnych.  
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18.2. Staszowski Ośrodek Kultury

Staszowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją, której celem jest prowadzenie wie-
lokierunkowej  działalności  rozwijającej  i zaspokajającej  potrzeby  kulturalne  mieszkańców
oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej. 

SOK prowadzi  wielokierunkową działalność kulturalną.  Zajmuje się m. in.  organizacją kon-
certów, wydarzeń plenerowych, wernisaży, wystaw, spektakli teatralnych itp. Instytucja ini-
cjuje organizację czasu wolnego w mieście oraz na terenach wiejskich. Dużo uwagi poświęca
edukacji dzieci i młodzieży w zakresie kultury, poprzez realizacje zajęć w sekcjach, zespołach
artystycznych  i klubach  zainteresowań.  Instytucja  zajmuje  się  także  wynajmowaniem  po-
mieszczeń na różnego rodzaju imprezy kulturalne, spotkania, warsztaty, czy wernisaże.

W 2020 roku SOK zatrudniał 17 osób. 

Adresy, godziny otwarcia:

Staszowski Ośrodek Kultury
ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów

Godziny otwarcia instytucji w roku 2020 były zróżnicowane i uzależnione od obostrzeń, możli-
wości  realizacji  koncertów i zajęć.  W okresie  styczeń-luty  instytucja  była  otwarta  od  7.30
do 20.30. W miesiącach późniejszych godziny otwarcia uzależniono od bieżących zajęć i wy-
darzeń. W niedzielę i święta SOK działał w zależności od organizowanych wydarzeń.

W SOK funkcjonują następujące oddziały:

• Świetlica Wiejska w Jasieniu,

• Świetlica Wiejska w Oględowie,

• Świetlica Wiejska w Smerdynie,

• Regionalna Izba Tradycji Regionalnej ,,Muzeum Ziemi Staszowskiej”.

Działalność jednostki w kontekście pandemii COVID-19

Od połowy marca, w wyniku zagrożenia epidemią, decyzją Premiera RP oraz Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, działalność wszelkich  instytucji  kultury  w Polsce została zawie-
szona, a wręcz wstrzymana. Stojąc przed wyzwaniem realizacji zadań statutowych w okresie
pandemii, dyrekcja i pracownicy SOK stworzyli nowe formy realizacji zadań z wykorzystaniem
sieci  internetowej.  Trudny  okres  otworzył  drzwi  na nowe wyzwania,  spowodował  zmiany
form i środków przekazu oraz wykorzystywanych narzędzi. W instytucji zainicjowano i wdro-
żono nowe metody i narzędzia pracy. 
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W  okresie  przedwakacyjnym  i wakacyjnym  część  obostrzeń  została  zniesiona,  w związku
z czym działalność instytucji  prowadzono z zastosowaniem stosownych wytycznych. W tym
czasie zrealizowano np. kino samochodowe, piknik w Oględowie,  dożynki  (we współpracy
z UMiG), warsztaty fotograficzne i wydanie kalendarza w partnerstwie z SIT „Talent”, koncerty
plenerowe i w sali widowiskowej, spektakl, grę terenową, czy wystawę plenerową.

W chwili objęcia instytucji kultury obostrzeniami SOK aktywnie prowadził działalność w sieci
internetowej  z wykorzystaniem  strony  www,  fanpage’a  oraz  kanału  YouTube.  W instytucji
wprowadzono reżim sanitarny, stosując się do wytycznych oraz zaleceń ministerstwa i służb
sanitarnych. Okresowo zastosowano pracę zdalną. 

Część filmów przeznaczonych do publikacji w sieci internetowej realizowano we własnym za-
kresie z wykorzystaniem posiadanego sprzętu, natomiast część wydarzeń (np. koncerty) z wy-
korzystaniem ekip filmowych. W chwili  ogłoszenia  obostrzeń dokonano zmiany charakteru
działalności wykorzystując sieć internetową.

Okres pandemii został przez SOK wykorzystany przede wszystkim do wdrażania nowych ini-
cjatyw oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia wymagające nakładów
finansowych.  Takie  możliwości  dał  Program KULTURA W SIECI  ogłoszony  przez  Narodowe
Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Finanse podmiotu na dzień 31.12.2020

Bieżąca  działalność  kulturalna  jednostki  finansowana  jest  głównie  z dotacji  podmiotowej
przekazywanej  z budżetu  miasta i gminy Staszów w transzach miesięcznych.  Kwota dotacji
w 2020 r. wyniosła 1 162 000,00 zł. Z budżetu gminy w omawianym roku przekazano także
dotację celową na organizację koncertu z okazji Dnia Kobiet, w kwocie 12 000,00 zł. Łączna
kwota  dotacji  celowych  dla  Staszowskiego  Ośrodka  Kultury  w 2020  roku  wyniosła
56 287,50 zł. Pozostałe przychody wyniosły 118 445,20 + 25 461,89 zł.

SOK w 2020 r. realizował następujące programy i projekty: 

1. Koalicje dla Niepodległej (Bień_1920-2020) - W 100-lecie wojny polsko-bolszewic-
kiej dwukrotnie wystawiono spektakl pt. „Bień_1920-2020” (Sandomierz, Staszów).
Przedstawienie nawiązywało do osoby Adama Bienia, pochodzącego z powiatu sta-
szowskiego. Organizatorem był Staszowski Ośrodek Kultury; reż. Bartłomiej Bartek
Miernik; scenariusz, nadzór autorski:  Hanna Bielska; obsada: Eliza Natalia Łysiak,
Aleksander  Mitura;  koordynator  projektu:  Dominik  Rożek;  patronaty:  Wojewoda
Świętokrzyski,  Burmistrz  Miasta  i Gminy  Staszów.  Zadanie  dofinansowano  ze
środków Programu „Koalicje dla Niepodległej. Partnerzy: Miasto i Gmina Osiek, Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali, Collegium Go-
stomianum w Sandomierzu, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach,

2. Amatorski Ruch Artystyczny,

3. Music Park,
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4. Plan na kino,

5. Ścieżka edukacji historycznej,

6. Edukacja plastyczna,

7. Organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych i wakacji,

8. Ścieżka edukacji i kulturalnej najmłodszych,

9. Kultura w sieci:

• „#retrosok - digitalizacja i udostępnienie archiwum SOK - dofinansowanie w wyso-
kości 28 tys. zł (100%). Archiwizacja i digitalizacja archiwalnych zbiorów tj. zdjęć, za-
proszeń, plakatów, wpisów itp., kaset VHS (z nagraniami spotkań, festynów) nagrań
audio itp. Zbiory udostępnione są na nowej specjalnie stworzonej stronie interne-
towej,

• Staszów w 4 smakach - Idziemy do Was siecią - zadanie realizowane przez SIT „Ta-
lent” w partnerstwie z SOK; dofinansowanie w wysokości  42 tys.  złotych (100%).
Projekt zakłada organizację i emisję „na żywo” w sieci internetowej 4 koncertów ze-
społów muzycznych  oraz  wernisaży  i wystaw  lokalnych  twórców –  fotografików,
grafików, ilustratorów. Filmy udostępnione są w sieci.

10. PROW - Moja pasja. Realizacja działań wspierających pasje mieszkańców regionu
poprzez organizację warsztatów, spotkań, konkursów z wykorzystaniem dziedzictwa
lokalnego LGD „Białe Ługi”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków UE LE-
ADER  PROW  na lata  2014-2020  -  w partnerstwie  ze  Stowarzyszeniem  Inicjatyw
Twórczych Talent,

11. Aktywnie nie tylko lokalnie.

Zadania realizowane przez SOK w 2020 r.:

1. Edukacja  teatralna dzieci,  młodzieży i osób dorosłych oraz stworzenie możli-
wości  dostępu  do kultury  wysokiej  poprzez  realizację  spektakli  teatralnych
z udziałem zawodowych teatrów,

2. Edukacja muzyczna dzieci,  młodzieży i osób dorosłych w zakresie muzyki  po-
przez realizację koncertów i warsztatów; stworzenie możliwości dostępu do kul-
tury wysokiej,

3. Edukacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez organizację zajęć kultural-
nych, artystycznych, działalność zespołów muzycznych i klubów zainteresowań,

4. Music Park 6 - indywidualna nauka gry na instrumentach: gitara klasyczna, gi-
tara basowa, fortepian, perkusja, skrzypce, trąbka, akordeon, saksofon, klarnet;
realizacja  warsztatów  muzycznych  z udziałem  muzyków  polskich  i zagranicz-
nych,
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5. Edukacja oraz organizacja czasu wolnego poprzez organizację warsztatów, spo-
tkań, koncertów itp.,

6. Organizacja  wykładów,  wystaw  fotografii  i dokumentów  z zakresu  historii
i Polski (ze współudziałem Instytutu Pamięci Narodowej),

7. Edukacja w zakresie prezentacji prac plastycznych dzieci, młodzieży i osób doro-
słych – amatorskich i zawodowych twórców malarstwa, rzeźbiarstwa oraz re-
prezentantów sztuki nowoczesnej,

8. Organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych i wakacji poprzez realizację
zajęć, pikników, imprez kameralnych i masowych, koncertów itp.,

9. Realizacja zadań statutowych w sieci internetowej (edukacja historyczna, popu-
laryzacja  literatury,  konkursy,  koncerty,  promocja  wydarzeń  kulturalnych
w kraju itp.),

10.  Archiwizacja zasobów foto, audio i video,

11.  Realizacja filmów w zakresie edukacji historycznej,

12.  Upowszechnianie literackiej twórczości lokalnej poprzez czytanie wierzy i bajek
regionalnych twórców. 

Wskazane powyżej zadania sfinansowano ze środków własnych (pochodzących z dotacji pod-
miotowej, przychodów własnych) i dotacji celowych (UMiG, Biuro Programu „Niepodległa”,
Narodowe Centrum Kultury).

18.3. Dofinansowania zadań publicznych i dotacje w ramach ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Gmina Staszów wspiera także organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne grupy w reali-
zowaniu zadań na rzecz kultury, rozwoju społecznego, czy profilaktyki zdrowego stylu życia.

Tabela 20. Wykaz udzielonych dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Staszów w 2020
roku

Lp. Nazwa Oferenta Nazwa zadania Przyznana
kwota do-

tacji

Dział 921 rozdział 92195 §2360

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów 
Artystycznych „KLEKS” w Staszowie

Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów 
w kształceniu muzycznym i tańcu

9 000

2. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Spo-
łecznych Szkół i Ognisk Artystycznych
w Kielcach

Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów 
w kształceniu muzycznym i tańcu

5 000
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Dział 926 rozdział 92605 §2360

3. Integracyjny Uczniowski Klub Spor-
towy „INTEGRO” w Staszowie

Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Sta-
szów i rozwój aktywności sportowo-rekre-
acyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów

2 500

4. Stowarzyszenie AKTYWNI-KORAB 
w Staszowie

Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Sta-
szów i rozwój aktywności sportowo-rekre-
acyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów

2 500

5. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
w Czajkowie

Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Sta-
szów i rozwój aktywności sportowo-rekre-
acyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów

2 500

6. Stowarzyszenie „Aktywna Kraina” 
w Woli Wiśniowskiej

Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Sta-
szów i rozwój aktywności sportowo-rekre-
acyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów

4 000

7. Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe w Staszowie

Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Sta-
szów i rozwój aktywności sportowo-rekre-
acyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów

3 200

8. Miejski Klub Sportowy „OLIMPIA 
POGOŃ STASZÓW

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce
nożnej

20 000

Dział 851 rozdział 85153 §2360

9. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Histo-
rycznych „AVITO VIVIT HONORE” 
Staszów

Organizacja imprez kulturalno-profilaktycz-
nych dla społeczności lokalnej

4 000

Dział 921 rozdział 92195 §2360

10. Staszowskie Towarzystwo Kulturalne 
w Staszowie

Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku 2 500

11. Staszowskie Towarzystwo Kulturalne 
w Staszowie

Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych 
– plenerów i fesDwali oraz wspieranie ini-
cjatyw wydawniczych

5 000

Dział 801 rozdział 80195 §2360

12. Fundacja VIVE SERCE DZIECIOM 
w Kielcach

Organizowanie zadań z zakresu rozwoju edu-
kacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów

7 000

Dział 851 rozdział 85154 §2360

13. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa 
Zagrody w Zagrodach

Profilaktyka przez sport i rekreację 1 400

14. Stowarzyszenie AKTYWNI-KORAB 
w Staszowie

Profilaktyka przez sport i rekreację 4 000

15. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
„Dwójka” Staszów

Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie 
Staszów

1 000

16. Ludowy Zespół Sportowy „Dobra 
Podmaleniec w Dobrej

Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie 
Staszów

1 400

17. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
„GIMSPORT” Staszów

Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie 
Staszów

1 000



128 | RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY STASZÓW 2020

Tabela 21. Dotacje w ramach trybu bezkonkursowego zgodnie z art. 19a ustawy o DPPiOW

Lp. Nazwa Oferenta Nazwa zadania publicznego
Kwota do-
finanso-
wania

1. Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszow-
skiej

Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie
w zakresie udzielania pierwszej po-
mocy

3 000

2. Staszowski Ośrodek Trzeźwości „Strumyk” Integracja środowisk lokalnych 
w Gminie Staszów poprzez podjęcie 
działań profilaktyczno-społecznych

5 000

3. Związek Literatów Polskich Oddział w Kiel-
cach, ul. Zamkowa 5, 25-009 Kielce

Dofinansowanie przedsięwzięć kultu-
ralnych – plenerów i fesDwali oraz 
wspieranie inicjatyw wydawniczych –
Staszowskie lato literackie

3 000

4. Stowarzyszenie AKTYWNI-KORAB w Sta-
szowie

Wspieranie rozwoju sportu w Gminie 
Staszów i rozwój aktywności 
sportowo-rekreacyjnej dla miesz-
kańców Gminy Staszów

10 000

5. Stowarzyszenie „Aktywna Kraina” w Woli 
Wiśniowskiej

Wspieranie rozwoju sportu w Gminie 
Staszów i rozwój aktywności 
sportowo-rekreacyjnej dla miesz-
kańców Gminy Staszów – zajęcia 
z sekcji narciarstwa biegowego

4 000

6. Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. im. Stani-
sława Moniuszki w Staszowie 

Dofinansowanie przedsięwzięć kultu-
ralnych – plenerów i fesDwali oraz 
wspieranie inicjatyw wydawniczych

3 000

7. Miejski Klub Sportowy OLIMPIA POGOŃ 
STASZÓW

Szkolenie i prowadzenie rozgrywek li-
gowych

10 000

W  wyniku  zagrożenia  epidemicznego  spowodowanego  wystąpieniem  wirusa  SARS  COV-2
na terenie kraju, realizacja zadań publicznych przebiegała w ograniczonym zakresie z zastoso-
waniem  obostrzeń  sanitarnych.  W związku  z tym,  niewykorzystane  kwoty  dotacji  zostały
zwrócone na konto Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.
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19. Pamięć historyczna

W Gminie Staszów staramy się pamiętać o wydarzeniach, które odcisnęły piętno na historii
naszego kraju i naszej Małej Ojczyzny. Czcimy rocznice, dbamy o miejsca pamięci historycznej,
wspominamy i pamiętamy o tych, którzy walczyli za nasza wolność. Bardzo ważne dla nas jest
kultywowanie pamięci o przodkach, którą staramy się przekazywać młodszym pokoleniom.

19.1. Regionalna Izba Tradycji - Muzeum Ziemi Staszowskiej

Instytucja, nad którą opiekę sprawuje Staszowski Ośrodek Kultury. Muzeum gromadzi,
opracowuje  i upowszechnia  zbiory  kultury  materialnej,  dzieł  sztuki  oraz  dokumenty doty-
czące historii i teraźniejszości Staszowa i okolic. Muzeum Ziemi Staszowskiej posiada szereg
stałych  ekspozycji:  malarstwo  i rzeźba twórców staszowskich,  geologia  ziemi  staszowskiej,
rzemiosło  staszowskie.  W skład
zbiorów placówki wchodzą eksponaty
związane  z historią  Staszowa  i okolic.
W dziale  numizmatycznym  znaleźć
można  bogatą  kolekcję  monet  i me-
dali  związanych  ze  Staszowem.
W zbiorach znajduje się również eks-
pozycja dotycząca oddziału partyzanc-
kiego  „Jędrusie”,  a także  Judaica
staszowskie,  w tym  oryginalna  tora.
W muzeum znajduje  się również wy-
stawa  sztuki  ludowej  lokalnych
twórców.  W Muzeum  można  nabyć
publikacje  wydane przez  Staszowskie
Towarzystwo Kulturalne.

Adres: ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów, w ZPO im. T. Kościuszki w Staszowie (siedziba tymcza-
sowa, planowane jest przeniesienie do budynku Ratusza).

Godziny otwarcia: wtorek, środa, piątek – 10.00-13.00. W inne dni w celu zwiedzenia Izby na-
leży się kontaktować z panem Lucjanem Zaczkowskim, tel. 604 470 448.

19.2. Izba Pamięci Hugona Kołłątaja w Wiśniowej

Została utworzona w 1967 roku w pałacu w Wiśniowej. Do śmierci (grudzień 1984 r.) opie-
kował się nią Jan Henryk Góral. Ekspozycja poświęcona jest życiu i działalności ks. Hugona
Kołłątaja oraz jemu współczesnych. W zbiorach znajdują się obrazy, książki, fotografie i foto-
kopie oraz kolekcja publikacji autorstwa H. Kołłątaja, m. in.: Do Stanisława Małachowskiego

Fot. 35. Fragment ekspozycji Muzeum Ziemi Staszowskiej; 
Grzegorz Niziałek.
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o przyszłym Sejmie Anonima cz.I – o podźwiganiu sił krajowych, cz. II - O naprawie Rzeczypo-
spolitej (rok wyd. 1788). Izba posiada także pierwsze wydania głównych dzieł Kołłątaja, różne
wydania tekstów Konstytucji 3 Maja, listy Kołłątaja do rodziny wydane w I poł. XIX wieku, ko-
lekcję reprodukcji obrazów tematycznie związanych z Kuźnicą, Kołłątajem oraz ludźmi Oświe-
cenia, z którymi on się kontaktował, olejną kopię obrazu J. Peszki.  Z uwagi na prowadzone
w 2019 roku prace renowacyjne w Pałacu Kołlątajów Izba Pamięci była nieczynna.

19.3. Miejsca pamięci

Pomnik Żołnierza Polskiego

Od 2018 roku, w zabytkowym Parku Legionów przy ulicy Parkowej w Staszowie stoi Pomnik
Żołnierza Polskiego. Monument upamiętnia polskich żołnierzy,  pochodzących ze Staszowa,
którzy przelali krew na polach bitew w walce o niepodległą Polskę. Szczególne zasługi oddano
żołnierzom 1. Batalionu 2. Pułku Piechoty Legionów, który w latach 1923-1939 stacjonował
w Staszowie.  Batalion  został  odznaczony  Orderem  VirtuD  Militari  za  Bohaterską  Postawę
w Wojnie Obronnej 1939 roku. Od 1 grudnia 2020 roku na pomniku znajduje się także tablica
pamiątkowa poświęcona bohaterom wojny polsko-bolszewickiej,  obrońcom niepodległości
Polski i wolności narodów Europy. Na postumencie o wymiarach 480 na 350 cm umiejsco-
wiono w centrum figurę żołnierza. Po lewej i prawej jego stronie stoją betonowe płyty. Na
nich  zamontowane są  pierwsze tablice  poświęcone polskim bohaterom walki  o niepodle-
głość. W pomniku przewidziano także miejsce na wmurowanie urn z ziemią z pól bitewnych,
gdzie przelewali krew staszowscy żołnierze oraz cmentarzy, na których zostali pochowani.

Fot. 36. Pomnik Żołnierza Polskiego w Parku Legionów w Staszowie; Marcin Jarosz.
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Pomnik Katyński w Parku im. A. Bienia

Pomnik stanowi symbol pamięci o zamordowanych w Katyniu żołnierzach wywodzących się
z ziemi staszowskiej. W ten sposób samorząd Staszowa chce upamiętnić osoby kapitana Jana
Franciszka Raczyńskiego, porucznika Józefa Jaronia, podporucznika Jana Ignacego Wróblew-
skiego, przodownika Aleksandra Lisickiego i starszego posterunkowego Stanisława Dziewięc-
kiego. Wszyscy zostali zamordowani w 1940 roku.

Fot. 37. Pomnik katyński w Parki Adama Bienia

  

Pozostałe mogiły i miejsca pamięci:

• Mogiła Partyzantów poległych w czasie II Wojny Światowej w Wiśniówce z 1942;

• Mogiła  zamordowanych podczas  II  Wojny Światowej na Golejowie  z 1945 roku.
Pomnik w 2019 roku został gruntownie odremontowany.

• Mogiła poległych w czasie II Wojny Światowej w Wiśniowej z 1945 roku;

• Mogiła partyzantów poległych w czasie I Wojny Światowej w Kurozwękach z 1945
roku;

• Mogiła  partyzantów  i zamordowanych  poległych  w czasie  II  Wojny  Światowej
w Oględowie;

• Mogiła poległych za Ojczyznę podczas I i II Wojny Światowej w Staszowie;

• Mogiła poległych podczas II Wojny Światowej w Koniemłotach;

• Mogiła Żołnierzy Armii Czerwonej w Koniemłotach z 1945 roku.
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19.4. Wydarzenia historyczne organizowane w 2020 roku

Rok 2020 niestety minął pod znakiem pandemii. Wydarzenia historyczne były najliczniejszymi
pośród organizowanych w Gminie Staszów. W czasie zwiększonej liczby zachorowań na wi-
rusa SARS-CoV-2 w kraju, wydarzenia odbywały się z zachowaniem aktualnie obowiązujących
obostrzeń, środków bezpieczeństwa i w rygorze sanitarnym. W 2020 roku zorganizowano na-
stępujące wydarzenia dotyczące rocznic lub wydarzeń historycznych:

• III  Marsz  Powstańców  Styczniowych -  19  lutego  uczestnicy  Marszu  przeszli  7  km
na trasie Staszów – Kurozwęki. W ten sposób młodzież staszowskich szkół uczciła 157.
rocznicę wybuchu zrywu niepodległościowego.

• Bitwa pod Staszowem – 17 lutego miały miejsce obchody sto pięćdziesiątej siódmej
rocznicy  bitwy,  w której  Powstańcy  Styczniowi  odnieśli  wspaniałe  zwycięstwo  nad
wojskami  rosyjskimi  w potyczce  o Staszów.  Przy  mogile  poległych,  znajdującej  się
w pobliżu kościoła św. Bartłomieja w Staszowie odbyły się uroczystości przypomina-
jące  tamto  wydarzenie.  Organizatorami  uroczystości  byli:  Liceum Ogólnokształcące
im.  ks.  kard.  Stefana  Wyszyńskiego  w Staszowie  oraz  Parafia  pw.  św.  Bartłomieja
w Staszowie.

• Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 6 marca w Staszowskim
Ośrodku Kultury odbyły się uroczystości z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Za-
interesowani  mogli  obejrzeć  wystawę  przygotowaną  przez  IPN  pn.  „Zapomniane
ogniwo.  Konspiracyjne  organizacje  młodzieżowe  na ziemiach  polskich  w latach
1944/45 – 1956”, posłuchać wykładu pracownika naukowego Marka Jończyka – „W
walce o wolną Polskę – Ludwik Machalski MNICH” oraz usłyszeć koncert pt. „Żołnierze
niezłomni  Podziemna Armia”  – BARDOWIE WOLNOŚCI  w wykonaniu  Pawła Piekar-
czyka.

• 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pandemia koronawirusa oraz ograni-
czenia związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym, wymusiły skromny przebieg

Fot. 38. Mogiła partyzantów i zamordowanych pole-
głych w czasie II Wojny Światowej w Oględowie; Ro-
bert Wojtal

Fot. 39. Golejów: Mogiła zamordowanych pod-
czas II Wojny Światowej; Robert Wojtal
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uroczystości,  wyłącznie  z udziałem  niewielkiej  delegacji  władz  samorządowych,
na czele  z burmistrzem Leszkiem Kopciem,  przewodniczącym Rady  Miejskiej  Irene-
uszem Kwiecjaszem oraz starostą staszowskim Józefem Żółciakiem. Obchody rozpo-
częły się w Wiśniowej. Podczas mszy świętej złożone zostały kwiaty przed tablicą, pod
którą spoczywa serce ks. Hugona Kołłątaja. Obchody w Staszowie, rozpoczęły się o go-
dzinie 12.15, od mszy św. za Ojczyznę, w sanktuarium Jana Pawła II.  Po jej zakoń-
czeniu  delegacja  samorządowa,  w imieniu  mieszkańców,  złożyła  wieńce  przed
pomnikiem  Tadeusza  Kościuszki  oraz  tablicą  Józefa  Piłsudskiego.  Obchody  święta
w pewnym  stopniu  zostały  przeniesione  do internetu,  gdzie  na stronie  www.sta-
szow.pl  opublikowaliśmy  okolicznościowy  artykuł  „Serce  Kołłątaja”.  Na  facebooku
ogłoszony został również konkurs majówkowy #wiwatmaj, gdzie prosiliśmy o przesy-
łanie zdjęć i prac plastycznych pokazujących jak świętowano Dzień Flagi i 229. rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

• Święto Chrztu Polski - 1054 lata temu, odbył się chrzest Mieszka I - znany szerzej, jako
Chrzest Polski i uznawany przez historyków za początek Państwa Polskiego. Wyjątko-
wość  tego  wydarzenia  podkreśla,  ustanowione  w 2019  roku  Święto  Chrztu  Polski.
Święto Chrztu Polski jest świętem państwowym. Przypominaliśmy o tej ważnej rocz-
nicy, poprzez wywieszenie biało-czerwonej flagi na urzędzie.

• 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej – na stronie  www.staszow.pl opublikowano artykuł
okolicznościowy  z okazji  Dnia  Pamięci  Ofiar  Zbrodni  Katyńskiej,  którą  obchodzono
13 kwietnia 2020 r 

• 495. rocznica nadania praw miejskich dla Staszowa – na stronie www.staszow.pl opu-
blikowano artykuł okolicznościowy.

• 100. rocznica urodzin Jana Pawła II - Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Kwiecjasz złożyli  kwiaty przed pomni-
kiem św. Jana Pawła II,  który znajduje się przed kościołem Ducha Świętego w Sta-
szowie. W ten sposób Samorządowcy uczcili jubileusz setnej rocznicy urodzin Papieża
Polaka. Następnie wraz ze zgromadzonymi mieszkańcami uczestniczyli  we wspólnej
modlitwie wieczornej „Apelu Jasnogórskim”w intencji Ojczyzny i Kościoła.

• Rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego - 12 maja 1935 roku w Warszawie, zmarł Józef
Klemens Piłsudski – jedna z najważniejszych postaci w historii Polski. Burmistrz Leszek
Kopeć,  starosta  staszowski  Józef  Żółciak,  zastępca  burmistrza  Staszowa  -  dr  Ewa
Kondek oraz historyk, prezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego - dr Dariusz Ku-
balski złożyli kwiaty przed tablicą poświęconą Józefowi Piłsudskiemu, znajdującą się
na ścianie staszowskiego ratusza.

• Rocznica powstania warszawskiego  – obchody miały miejsce 1 sierpnia. O godzinie
17.00. w Parku im. Adama Bienia rozbrzmiała syrena, ku chwale i pamięci tych, którzy
poświęcili  się  podczas powstania warszawskiego w 1944 r.  Spotkanie  mieszkańców
z historią  tradycyjnie  rozpoczęto  modlitwą  za  poległych  w powstaniu  warszawskim
oraz w tym roku wyjątkowo za zmarłego tragicznie rekonstruktora Marcina Franke,
który  był  jednym  z inicjatorów  sierpniowych  spotkań.  Sobotnie  obchody  rocznicy
wielkiego zrywu narodowego obchodzono dość licznie. Rangę upamiętnianego wyda-
rzenia  podkreślił  także  obecny  na uroczystości  Mariusz  Gosek,  poseł  na sejm  RP.
Razem z mieszkańcami i harcerzami sierpniowe wydarzenia wspominali także między
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innymi dr Ewa Kondek, zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów oraz Grzegorz For-
kasiewicz, wójt gminy Rytwiany. Delegacja włodarzy w hołdzie poległym w powstaniu
warszawskim symbolicznie złożyła kwiaty pod pomnikiem dedykowanym ofiarom po-
mordowanym na wschodzie, który znajduje się w Parku A. Bienia. Wydarzenie zostało
zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Stowarzyszenie „Avito Vivit
Honore”,  SOK oraz Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Staszów im. Tadeusza Ko-
ściuszki.

• 44. rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza - 23 sierpnia, obchodzono rocznicę śmierci
tragicznie  zmarłego  ks.  Romana  Kotlarza,  kapłana  pochodzącego  z Koniemłotów.
W rodzinnej  miejscowości  księdza odbyły  się  uroczystości  upamiętniające  bohater-
skiego  duchownego,  które  rozpoczęto  na cmentarzu  parafialnym  w Koniemłotach,
gdzie znajduje się mogiła ks. Kotlarza. Kwiaty na mogile kapłana złożyli między innymi:
Piotr  Wawrzyk  –  poseł  na Sejm  RP  i wiceminister  spraw  zagranicznych,  delegacja
poseł  Agaty  Wojtyszek,  Marek Jońca -  Członek  Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego  oraz  przedstawiciele  władz  samorządowych:  Leszek  Kopeć  -  burmistrz  Sta-
szowa  wraz  z zastępcą  dr  Ewą  Kondek,  Leszek  Guzal  –  wicestarosta  staszowski,
Stanisław Batóg – wiceprzewodniczący rady powiatu staszowskiego, przedstawiciele
Instytutu Pamięci Narodowej – Delegatury w Kielcach, delegacje zakładów pracy, „So-
lidarności”, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy miasta i gminy Staszów. Na-
stępnie  odbyła  się  Msza  święta  w intencji  zmarłego  kapłana,  a ostatnim akcentem
uroczystości  było  złożenie  kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym księdza Ro-
mana Kotlarza w Koniemłotach.

• Rocznica bitwy warszawskiej - 16 sierpnia, burmistrz miasta i gminy Staszów, Leszek
Kopeć  oraz  radni  z przewodniczącym  Rady  Miejskiej,  Ireneuszem  Kwiecjaszem
na czele, złożyli kwiaty przed pomnikiem Żołnierza Polskiego w Parku Legionów oraz
zapalili znicze przy pomniku upamiętniającym staszowskie ofiary mordu katyńskiego.
Samorządowcy uczcili w ten sposób pamięć o bohaterach bitwy warszawskiej. O go-
dzinie  18.00,  zebrani  w parku,  mogli  wysłuchać  patriotycznego  koncertu  pn.  „Mój
Dom Polska”. Artyści w żołnierskich pieśniach przedstawili historię narodu polskiego,
tradycje wojskowe i etos Żołnierzy Niezłomnych.

• 81. rocznica wybuchu II wojny światowej - 1 września, na staszowskim cmentarzu pa-
rafialnym uczczono pamięć poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej.
Przed grobem, w którym pochowanych jest trzydziestu jeden żołnierzy Wojska Pol-
skiego, poległych we wrześniu 1939 roku, wartę honorową wystawili: Stowarzyszenie
Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit Honore" oraz Jednostka Strzelecka 2151 Sta-
szów Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. 2. Pułku Piechoty Legionów, a także mło-
dzież  klas  mundurowych  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  ks.  kard.  Stefana
Wyszyńskiego w Staszowie. Uroczystość rozpoczął dr Dariusz Kubalski – dyrektor Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie, przedstawiając krótki rys historyczny
tego najkrwawszego konfliktu w dziejach. Odmówiono modlitwę za zmarłych, a po-
szczególne delegacje złożyły kwiaty i znicze.

• Narodowe Święto Niepodległości – Obchody 102. rocznicy odzyskania niepodległości
w Staszowie, ze względu na stan epidemiczny odbyły się w okrojonej formule. Uroczy-
stość rozpoczęto Mszą świętą w intencji  Ojczyzny, w Sanktuarium św. Jana Pawła II
w Staszowie. Po Mszy świętej, złożono kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki,
przed tablicą Józefa Piłsudskiego na Rynku, a także przed pomnikiem Żołnierza Pol-
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skiego w Parku Legionów w Staszowie. W imieniu mieszkańców, szkół, stowarzyszeń,
firm, instytucji kwiaty złożyli przedstawiciele władz miasta i gminy Staszów burmistrz
Leszek Kopeć i przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Kwiecjasz oraz przedstawiciele
władz powiatu staszowskiego wicestarosta Leszek Guzal  i przewodniczący Rady Po-
wiatu Grzegorz Rajca. Służby mundurowe reprezentowali Rafał Gajewicz - Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz Leszek Dębowski  - Komendant Powia-
towy  Policji.  W południe,  na antenach  stacji  radiowych,  telewizyjnych  oraz  na sta-
szowskim rynku  wybrzmiał  Mazurek  Dąbrowskiego.  W ramach  ogólnopolskiej  akcji
„Niepodległa  do hymnu” wszyscy  mogliśmy  wziąć  udział  we  wspólnym śpiewaniu
hymnu oraz uczcić ten wyjątkowy dzień w zaciszu domowym - poczuć wspólnotę na-
rodową, w tym trudnym czasie epidemii.

• odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej bohaterom wojny polsko-bolszewic-
kiej, obrońcom niepodległości Polski i wolności narodów Europy - 1 grudnia odbyło
się oficjalne odsłonięcie  tablicy  na pomniku  poświęconemu  Żołnierzowi  Polskiemu
w Parku Legionów, została zamieszczona na pamiątkę zwycięstw polskiego oręża nad
Armią Czerwoną w bitwach warszawskiej i niemeńskiej w roku 1920 w setną rocznicę
„Cudu nad Wisłą”. W uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej uczestniczyli bur-
mistrz  miasta  i gminy  Staszów  Leszek  Kopeć,  zastępca burmistrza  dr  Ewa Kondek,
ksiądz kanonik Szczepan Janas, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Staszowie, wice-
starosta  staszowski  Leszek  Guzal,  dr  Maciej  Korkuć,  naczelnik  Oddziałowego Biura
Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Krakowie Instytutu Pamięci Narodowej, Jakub
Ryba,  starszy inspektor OBUWiM w Krakowie,  kom. Jacek Rozczypała,  Pierwszy Za-
stępca Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie, Ireneusz Kwiecjasz, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Staszowie oraz radni miejscy, Józef Małobęcki oraz st. insp. ZS.
Edward Drózd wraz ze strzelcami Jednostki Strzeleckiej 2151 Staszów im. 2 Pułku Pie-
choty Legionów. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali burmistrz Leszek Kopeć, wi-
cestarosta Leszek Guzal oraz dr Maciej Korkuć z krakowskiego oddziału IPN, a ksiądz
kanonik Szczepan Janas poświęcił tablicę oraz zmówił modlitwę za poległych. Po prze-
mówieniach  pod  pomnikiem Żołnierza  Polskiego  zostały  złożone  kwiaty  i zapalone
znicze.
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20. Turystyka

Gmina Staszów pod względem turystycznym jest ciekawym miejscem na mapie województwa
świętokrzyskiego. Wśród perełek znajdziemy zabytkowe kościoły, na czele z Kościołem pw.
św. Bartłomieja w Staszowie i pałace – jak Zespół Pałacowy w Kurozwękach. Obszar gminy
pełen jest  również wyjątkowo urokliwej  i  unikalnej  flory i fauny,  a także  miejsc do wypo-
czynku na świeżym powietrzu, których ciągle w Staszowie przybywa.

Najpopularniejszą  atrakcją  turystyczną okolic  Staszowa,  jest  Zespół  Pałacowy w Kurozwę-
kach. Przyciąga on turystów nie tylko zabytkowymi obiektami należącymi do rodu Popielów,
ale także największym w Polsce labiryntem wykonanym w polu kukurydzy, stadem bizonów
amerykańskich, turopodobnych krów, a także mini zoo z licznymi zwierzętami. W kompleksie
turystycznym znajdują się również miejsca noclegowe, punkty gastronomiczne, jest możli-
wość skorzystania z przejażdżki konnej,  safari  pomiędzy bizonami i wielu innych ciekawych
atrakcji. Organizowane są również wydarzenia plenerowe. Od 2018 na terenie Zespołu Pała-
cowego funkcjonuje Browar Restauracyjny Popiel, oferujący piwo rzemieślnicze produkowane
z lokalnych produktów.

Gmina Staszów jest  właścicielem  pałacu w Wiśniowej,  związanego niegdyś  m.in.  z rodem
Kołłątajów. W 2019 roku wykonano prace renowacyjne. Inwestycja objęła nie tylko odno-
wienie fasady budynku, czy wykonanie nowego pokrycia dachowego ale również zabezpie-
czenie murów przed niszczącym działaniem wody. Dzięki temu obiekt zyskał blask i na nowo
stał  się  przyciągającym uwagę zabytkiem na mapie gminy Staszów.  Wśród wartych uwagi
miejsc  na  mapie  Staszowa  i  okolic  jest  także  Pałac  Dzięki,  znajdujący  się  w Wiązownicy-
Kolonii. Obiekt jest w posiadaniu osoby prywatnej.

Pod względem przyrodniczym i  wypoczynkowym najpopularniejszym miejscem na terenie
gminy Staszów jest kompleks leśny Golejów, z położoną wśród lasów plażą i ośrodkami wy-
poczynkowymi. Jest to szczególna gratka dla miłośników relaksu w lesie i nad wodą, ale rów-
nież plażowania, wędkarstwa i grzybobrania czy długich spacerów i wycieczek rowerowych.
W 2019 roku gmina Staszów pozyskała ponad 2,5 miliona złotych na tzw. małą rewitalizację
Golejowa. Inwestycja w Golejowie będzie pierwszym etapem rewitalizacji  tego urokliwego
miejsca. Główny nacisk położony zostanie na poprawę stanu jezior, dlatego zostaną one pod-
dane odmulaniu. Dzięki oczyszczeniu radykalnie poprawi się czystość wody. Procesowi odmu-
lania  zostaną  poddane  również  kanały  łączące  poszczególne  jeziorka.  W ramach  projektu
zostaną również wymienione pomosty, natomiast plaża zostanie oczyszczona i powiększona.
Celem .„Małej  rewitalizacji  Golejowa” będzie poprawa atrakcyjności  turystycznej  oraz po-
prawa warunków biologicznych unikalnego w skali  Europy kompleksu leśnych stawów.  Za-
danie  pod  nazwą  „Kompleksowe  zagospodarowanie  obszarów  zielonych  na  terenie  miasta
Staszowa – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na oczyszczenie jeziorek gole-
jowskich z wymianą pomostów oraz powiększeniem plaży” zostało rozpoczęte w 2020 roku.
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Gmina Staszów obfituje w zabytki. Najcenniejszym z nich jest kościół pw. św. Bartłomieja w Sta-
szowie. Znajduje się w nim niezwykle urokliwa kaplica Tęczyńskich. Na terenie gminy znajdują się
także kościoły: pw. WMB i św. Augustyna w Kurozwękach z XV wieku, pw. Wniebowzięcia NMP
w Koniemłotach  z XVII  w.,  pw.  św.  Michała  Archanioła  w Wiązownicy-Kolonii  z XVII  w.,  oraz
pw. Przemienienia Pańskiego w Wiśniowej, gdzie spoczywa serce Hugona Kołłątaja. 

Niewątpliwym atutem gminy Staszów jest jej położenie. Na obrzeżu gminy Staszów znajduje
się zbiornik zaporowy Chańcza, który jest idealnym miejscem do uprawiania sportów wod-
nych. Turyści mogą także skorzystać ze szlaków pieszych i rowerowych, a także fragmentu ma-
łopolskiej  drogi  św.  Jakuba,  która  prowadzi  aż  do  SanDago  de  Compostela  w Hiszpanii.
Oznaczony  jest  on  charakterystycznymi  muszelkami,  które  można  napotkać  w Smerdynie
i Wiśniowej. Obok gminy, przez pobliski Raków przebiega także szlak rowerowy Green Velo.
Aby wykorzystać potencjał turystyki rowerowej, gmina Staszów sfinalizowała projekt przebu-
dowy odcinka drogi wojewódzkiej od Staszowa do Rakowa. Dzięki temu istnieje szansa, że po-
wstanie ścieżka rowerowa łącząca Staszów bezpośrednio ze szlakiem Green Velo.

Region Staszowski  to  również  miejsce  idealne  do  zorganizowania  konferencji  biznesowej,
bądź naukowej,  lub wyjazdu integracyjnego. Staszów jest doskonałą bazą do odwiedzenia
wielu innych, równie ciekawych atrakcji, nie tylko na terenie miasta i gminy Staszów, ale też
całego województwa np. Zalewu Chańcza, zamku Krzyżtopór w Ujeździe, Europejskiego Cen-
trum Bajki im. Koziołka Matołka, uzdrowiska Busko-Zdrój, klasztoru na Świętym Krzyżu lub za-
bytkowego Sandomierza.

Gmina Staszów współpracuje z Lokalną Organizacją Turystyczną „Czym Chata Bogata”, Świę-
tokrzyską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Lokalną Grupą Działania Białe Ługi, Kołem
Grodzkim PTTK, które promują atrakcje turystyczne regionu.

Niestety pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na turystykę w gminie Staszów w 2020
roku. Zgodnie z aktualnymi na dany czas wytycznymi rządowymi, obiekty turystyczne były
niedostępne dla odwiedzających. Ograniczony dostęp możliwy był jedynie z zachowaniem
obowiązujących norm sanitarnych, a organizowane zazwyczaj co roku wydarzenia kulturalne i
promujące turystykę w naszej gminie nie odbyły się. W 2020 zakupiono znakowane materiały
promocyjne  z  herbem  gminy  Staszów  oraz  wydano  kalendarze  promocyjne,  zawierające
zdjęcia z najpiękniejszych i najciekawszych miejsc z terenu naszej Gminy.

Fot. 40. Kościół pw. św. Bartłomieja w Sta-
szowie; Robert Wojtal

 

Fot. 41. Pałac Kołłątajów w Wiśniowej; Robert 
Wojtal
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Fot. 42. Duży Staw w Golejowie; Robert Wojtal

 

Fot. 43. Ratusz i Rynek w Staszowie z lotu 
ptaka; Sławomir Rakowski

Fot. 44. Pałac w Kurozwękach; Robert Wojtal

Fot. 45. Pałac Dzięki w Wiązownicy-Kolonii;Robert Wojtal

  

Fot. 46. Kaplica Matki Bożej Ró-
żańcowej w kościele pw. św. 
Bartłomieja w Staszowie; Robert
Wojtal
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21. Zdrowie i profilaktyka

21.1. Opieka zdrowotna

Zadania z zakresu opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta i gminy Staszów realizują:

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Sta-
szowie, ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów;

2. Miejsko-Gminny  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w Staszowie,
ul. Wschodnia 23, 28 - 200 Staszów;

3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kurozwękach, ul. Kościelna 3, 28-200 Staszów;

4. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wiśniowej, Wiśniowa 116, 28-200 Staszów;

5. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wiązownicy-Kolonii, Wiązownica-Kolonia 90, 28-200 Staszów;

6. Przychodnia Rodzinna w Staszowie Sp. z o. o., ul. Konstytucji 3 Maja 10c, 28-200 Staszów;

7. Staszowskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Koniemłotach, plac Ks. Romana Kotlarza
9, 28-200 Staszów.

21.2. Programy zdrowotne

W 2020 roku gmina Staszów kontynuowała realizację programu zdrowotnego dotyczącego
szczepień  przeciwko  meningokokom dla  dzieci  drugim roku  życia.  W 2020  roku  kontynu-
owany  był  również  ogólnopolski  program  profilaktyki  czerniaka  organizowany  przez  Stu-
denckie Koło Naukowe Onkoma. 

Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom na lata
2018-2022 wśród dzieci w drugim roku życia zamieszkałych na terenie miasta i gminy Staszów

Celem programu szczepień przeciwko meningokokom jest zwiększenie stopnia zapobiegania zakaże-
niom meningokokom dzięki szczepieniu dzieci w drugim roku życia jedną dawką szczepionki. W 2020
roku szczepienia wykonywano od marca do grudnia. Celami szczegółowymi programu było:

• zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień przeciw meningokokom typu C
w grupie dzieci objętych programem, 

• zmniejszenie  zapotrzebowania na kuracje antybiotykowe, 
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• pozyskanie jak największej liczny beneficjantów i tym samym zaszczepienie jak naj-
większej liczby dzieci, 

• zmniejszenie ilości przypadków hospitalizacji dzieci z powodu chorób wywołanych
meningokokami, 

• zwiększenie  świadomości  społecznej  dot. zagrożeń  związanych  z zachorowaniem
na tę inwazyjną chorobę.

Realizatorami szczepień był M-G SP ZOZ w Staszowie, NZOZ „Zdrowie Koniemłoty” Sp. z o. o.
w Koniemłotach, Przychodnia Rodzinna Sp. z o. o. w Staszowie. Koszt szczepień za rok 2020
wyniósł 9 690,00 zł. Program był finansowany z budżetu gminy Staszów. W roku 2020 zaszcze-
piono 57 dzieci.

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

W programie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych. Celem inicjatywy było zwiększenie
świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profi-
laktyki. W ramach udziału w programie zrealizowano 48 godzin w 9 placówkach oświatowych
na terenie gminy Staszów, przy wsparciu 24 nauczycieli. Spotkania polegały na prowadzeniu
zajęć dotyczących profilaktyki czerniaka i budowania odpowiedzialnych postaw prozdrowot-
nych. W programie udział wzięło 777 uczniów, którzy podczas zajęć poznali między innymi
złote  zasady  profilaktyki  czerniaka,  zdobyli  umiejętność  samobadania  skóry  oraz  różnico-
wania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami.
Projekt realizowany był na zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego Onkoma działającego
przy  Klinice  Gastroenterologii  Onkologicznej  w Narodowym Instytucie  Onkologii  im.  Marii
Skłodowskiej – Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA).
Gmina Staszów brała udział w programie również w 2019 roku.

Program zdrowotny dot. profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy 
Program  jest  corocznie  organizowany  na terenie  miasta  i gminy  Staszów.  W 2020  roku,
z uwagi na stan epidemiczny, badania w mammobusach zostały odwołane.

21.3. Działania podjęte na rzecz walki z koronawirusem

Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na działanie całego systemu opieki zdrowotnej.
W gminie  Staszów  w czasie  pandemii  COVID-19  wszystkie  placówki  medyczne  działały
zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ.

25 listopada 2020 roku odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie, podczas której za-
padła decyzja, że gmina Staszów udzieli pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu, prze-
kazując 80 000,00 zł z budżetu Miasta i Gminy Staszów z przeznaczeniem na zakup środków
ochrony  osobistej  dla  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej
w Staszowie, w związku z zakażeniami wirusem Sars-COV-2.
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Maseczki i środki ochrony osobistej zostały także przekazywane przez firmy i harcerzy dla pla-
cówek oświatowych, placówek wsparcia dziennego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.
W 2020 roku na rzecz walki z pandemią COVID-19 przeprowadzono:

• Akcję  informacyjną –  OSP  na terenie  miasta  i gminy  Staszów  informowało  miesz-
kańców o istniejącym zagrożeniu COVID – 19, konieczności zostania w domach i nie
opuszczania ich bez uzasadnionej potrzeby;

• Prowadzono dezynfekcję powierzchni  na terenie budynku Urzędu Miasta i Gminy
i na terenie Staszowa - w związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed koro-
nawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców od dnia 3 kwietnia 2020,
prowadzono  akcje  dezynfekcji  wybranych  miejsc  na terenie  miasta  i gminy.  Działa-
niami  objęto  w pierwszej  kolejności  wiaty  przystankowe  i śmietnikowe  na terenie
miasta, a także popularne ciągi piesze łączące osiedla z centrum miasta. Dezynfeko-
wano również korytarze w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. W tym celu
zawarto dwie umowy zlecenie. Jedna umowa w ramach prac interwencyjnych współ-
finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie ze środków przeznaczonych
na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov- 2;

• Zapewniono dostęp do środków dezynfekujących ręce, maseczek - zakupiono środki
dezynfekcyjne,  dozowniki  do dezynfekcji  rąk  oraz  środki  ochrony  osobistej  tj.  ma-
seczki,  rękawice.  Dystrybuowano środki  dezynfekcyjne do szkół  i ośrodków zdrowia
na terenie  miasta  i gminy.  Przekazywano  do placówek  oświatowych  termometry,
maski i płyny dezynfekcyjne;

• Zorganizowano stanowiska pracy i obsługi klienta minimalizujące rozprzestrzenianie
się  wirusa  SARS-Cov-  2.  Organizowano  pracę  zdalną  -  w związku  z ogłoszeniem
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wynikającego
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a następnie stanu epidemii, Zarządzeniami Bur-
mistrza  Miasta  i Gminy  Staszów  dokonano  zmiany  sposobu  pracy  i obsługi  intere-
santów w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie:

-  Zarządzenie  nr  58/2020 Burmistrza  Miasta  i Gminy  Staszów z dnia  01.04.2020  r.
w sprawie  organizacji  tzw.  pracy  zdalnej  w Urzędzie  Miasta  i Gminy  w Staszowie
w okresie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epide-
miologicznego wynikającego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; 

- Zarządzenie nr 70/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 06.05.2020 r. do-
tyczące  zmiany  Zarządzenia  w sprawie  organizacji  tzw.  pracy  zdalnej  w Urzędzie
Miasta i Gminy w Staszowie w okresie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej  stanu  zagrożenia  epidemiologicznego  wynikającego  z zakażeniami  wirusem
SARS-CoV-2. 
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21.4. Krwiodawstwo

Gmina Staszów angażuje się co roku w akcje pobierania krwi organizowane przez Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Burmistrz w celu zorganizowania po-
boru krwi  udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia,  w których możliwe jest wygodne i bez-
piecznie przeprowadzenie akcji oddawania krwi przez mieszkańców gminy Staszów. W roku
2020 była to sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. Planowo, według har-
monogramu akcji krwiodawstwa, w 2020 roku miało się odbyć 26 takich spotkań - przynaj-
mniej dwie akcje ponoru krwi na miesiąc. Niestety, ze względu na pandemię koronawirusa,
nie wszystkie akcje poboru krwi udało się przeprowadzić. Te, które się odbyły, przeprowa-
dzone  zostały  w reżimie  sanitarnym,  z zachowaniem  szczególnych  zasad  bezpieczeństwa.
W 2020 roku przeprowadzono 19 akcji honorowych dawców krwi. 449 dawców oddało krew
w staszowskim punkcie  w tym roku.  Łącznie  w akcjach  poboru organizowanych  przez  RCK
Kielce w 2020 roku mieszkańcy gminy Staszów oddali 201 781 mililitrów krwi.

Fot. 47. Akcja krwiodastwa zorganizowana w budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Staszowie.



RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY STASZÓW 2020 | 143

22. SPORT

Staszów od wielu lat stawia na sport. Liczne inwestycje w infrastrukturę i bazę sportową spra-
wiają, że nasza Gmina stwarza świetne warunki do uprawiania wielu dziedzin sportu. Organi-
zujemy wiele wydarzeń sportowych i rozwijamy sportowe zaplecze, by wszyscy mieszkańcy
mogli aktywnie i sportowo spędzać wolny czas.

22.1. Staszowski sport - infrastruktura

Staszów to miasto przyjazne dla sportu i bogate w obiekty, na których można go uprawiać. Na
terenie  gminy  Staszów zlokalizowanych jest  w sumie  ok. 40  obiektów sportowych.  Wśród
nich  znajdują  się  dobrze  zagospodarowane boiska  ze  sztuczną,  trawiastą  i piaszczystą  na-
wierzchnią.  Najważniejszy  z nich jest  Stadion Miejski,  na którym regularnie  rozgrywane są
mecze piłki nożnej, a także prowadzone są zajęcia szkoleniowe sekcji piłkarskich Klubu Spor-
towego Pogoń Staszów. Obiekt dysponuje dwoma boiskami:

• ze sztuczną i trawiastą nawierzchnią,

• profesjonalną infrastrukturą lekkoatletyczną oraz zadaszonymi trybunami dla kibiców.

Na Stadionie Miejskim odbywają się ważne imprezy rangi lokalnej, ale także wojewódzkiej
i międzynarodowej. 

Jednostki podległe gminie Staszów na koniec 2020 roku dysponowały następującymi halami
sportowymi:

• Hala OSiR, znajduje się w Staszowie przy ul. Mickiewicza, została w 2019 roku pod-
dana modernizacji.  Obiekt  dysponuje  pełnowymiarowym boiskiem do piłki  ręcznej
oraz  umożliwia  rozgrywanie  meczy  siatkówki,  koszykówki,  badmintona,  itd.
W obiekcie znajduje się dobrze wyposażona siłownia (odnowiona i doposażona w ra-
mach modernizacji).  Otoczenie hali  również sprzyja sportowcom, gdyż znajduje się
tam kompleks boisk do sportów plażowych, siłownia zewnętrzna, bieżnia lekkoatle-
tyczna, plac zabaw oraz nieco dalej  kompleks Orlik 2012. W 2020 roku rozpoczęto
procedurę umożliwiającą termomodernizację obiektu;

• Hala sportowa przy PSP im. Jana Pawła II w Czajkowie;

• Hala sportowa przy PSP nr 2 im. I. J. Paderewskiego w Staszowie.

• Mieszkańcy mogą korzystać również z wielu innych obiektów sportowo-rekreacyjnych,
jak:
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• kompleks sportowy przy Liceum Ogólnokształcącym im. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Staszowie i Szkole Podstawowej nr 2 im. I. J. Paderewskiego w Staszowie,

• kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią przy PSP nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie,

• kort tenisowy przy ul. Langiewicza,

• osiedlowy plac zabaw i boisko na ul. Jana Pawła II,

• Otwarta Strefa Aktywności w Parku im. Adama Bienia,

• plac zabaw i boisko do piłki plażowej na terenie parku Zalew nad Czarną,

• boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Kurozwękach.

Bardzo ważnym obiektem o znaczeniu ponadgminnym jest znajdujące się w Staszowie Powia-
towe Centrum Sportowe – nowoczesny obiekt, w skład którego wchodzą: hala sportowa wraz
z urządzeniami towarzyszącymi, w tym siłownią, salą fitness, salą zapasów, ścianką wspinacz-
kową,  salonem  odnowy  biologicznej  oraz  pływalnią.  Powstanie  obiektu  przyczyniło  się
do szybkiego rozwoju nowych dyscyplin sportowych jak pływanie i zapasy.

Rozbudowa infrastruktury

Gmina Staszów rokrocznie inwestuje w zaplecze sportowe rozbudowując je, unowocześniając
lub wzbogacając o nowe obiekty. W 2020 roku przeprowadzono przebudowę boiska przy Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie. Jest to jeden z dwóch
obiektów sportowych, który został objęty projektem pn. „Modernizacja infrastruktury spor-
towej na terenie Gminy Staszów”. Drugim zadaniem była rozbudowa infrastruktury sportowej
przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie. Na realizację tych
inwestycji  gmina Staszów pozyskała dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przy  PSP nr  3  w ramach przebudowy powstało  boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 m
na 23,4  m,  z nawierzchnią  poliuretanową  (bezspoinową),  na którym  można  grać  w piłkę
ręczną,  koszykówkę oraz siatkówkę. Zakupione i zamontowane zostało nowe wyposażenie.
Boisko otoczono  piłkochwytami. Odbioru inwestycji dokonano 25 marca 2020 r., a jej war-
tość wyniosła 355 500,00 zł.

Rozbudowana została również infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie. Koszt inwestycji wyniósł 414 018,00 zł,
odbioru końcowego dokonano 3 września 2020 roku.

12 marca 2020 roku dokonano natomiast odbioru końcowego zadania pn. „Budowa sali gim-
nastycznej  wraz  z zapleczem i łącznikiem przy  Publicznej  Szkole  Podstawowej  nr  2  w Sta-
szowie”. Cała inwestycja wyniosła 6 737 000,00 zł, a w 2020 roku wydatkowano kwotę 2 746
180,75 zł.

Kolejne  duże  inwestycje  w bazę  sportową  na terenie  gminy  Staszów  zostały  rozpoczęte
w 2020 roku. 21 stycznia 2020 roku, w Warszawie, burmistrz, Leszek Kopeć podpisał z sekre-
tarzem stanu w Ministerstwie Sportu, Anną Krupką,  umowę o dofinansowanie ze środków
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Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej.  W Wiązownicy-Kolonii  odnowione  zostanie  boisko,
a płyta główna i zaplecze na Stadionie Miejskim w Staszowie zostaną wyremontowane.

W Wiązownicy-Kolonii  wyremontowana zostanie płyta boiska o wymiarach 105x57m w za-
kresie  rozbiórki  istniejącej  nawierzchni  boiska,  wymiany  gruntu  i wykonania  nowej  na-
wierzchni  boiska  trawiastego.  Natomiast  przy  ul.  Koszarowej  odnowiona  zostanie  płyta
główna boiska o wymiarach 106x68m, w zakresie systemu nawadniania, wymiany ogrodzenia
oraz zakupu sprzętu do pielęgnacji nawierzchni boiska. Nowe oblicze zyska również zaplecze
sportowe, w skład którego wchodzą: szatnie, łazienki, wc i pomieszczenia gospodarcze.

22.2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie

Ośrodek  Sportu  i Rekreacji  w Staszowie  to  jednostka  budżetowa  utworzona  w dniu
01.09.2004 na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XIX/210/04 z dnia 28.05.2004 r. Składa się
z czterech  działów:  finansowo-księgowego,  organizacji  sportu,  obiektów  sportowych  oraz
obiektów  rekreacyjnych.  Nadzór  nad  całością  sprawuje  dyrektor.  Stan  zatrudnienia
na 31.12.2020 wynosił 20,5 etatów. Przedmiotem działalności Ośrodka jest świadczenie usług
w zakresie sportu,  wypoczynku,  rekreacji  i turystyki  oraz wychowania i profilaktyki  realizo-
wanej w ramach walki z uzależnieniami. Koszty podjętych w 2020 roku działań wyniósł 1 355
692,50 zł, finansowane ze środków budżetowych.

Do podstawowych zadań OSiR należy:

• organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz festynowym dla
młodzieży  szkolnej,  zakładów  pracy,  grup  środowiskowych  oraz  społeczności
miasta i gminy; 

• współpraca ze szkołami, placówkami kulturalnymi, klubami sportowymi, zakładami
pracy, zrzeszeniami, grupami środowiskowymi, itp. w organizacji imprez o charak-
terze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym i wychowawczym; 

• administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi; 

• wynajem obiektów i urządzeń; 

• prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz
prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi OSiR; 

• udostępnianie  bazy  sportowej  i rekreacyjnej  zainteresowanym  jednostkom
i osobom (mieszkańcom miasta i gminy Staszów, klubom i związkom sportowym,
szkołom, stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom społecznym); 

• prowadzenie  działalności  promocyjnej  i reklamowej  zmierzającej  do realizacji
zadań OSiR i Gminy; 

• zapewnienie  właściwej  eksploatacji  i konserwacji  obiektów  sportowych  i rekre-
acyjno-wypoczynkowych oraz stałe dążenie do ich unowocześniania i rozwoju; 
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• prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego; 

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej roz-
wiązywaniu problemów alkoholowych; 

• prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej w zarządzanych obiektach; 

• prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży. 

Jednostka zarządza:

1. Halą widowiskowo-sportową przy ul.  Mickiewicza 40 (wraz z przyległą infrastruk-
turą zajmującą 12 500 m²);

2. Kompleksem sportowo-rekreacyjnym „Orlik” przy ul.  Mickiewicza (o powierzchni
34 000 m²);

3. Stadionem Miejskim przy ul. Koszarowej 7 (o powierzchni 37 000 m²);

4. Ośrodkiem Wypoczynkowym Wilga  przy  ul.  11-go Listopada 201 (o  powierzchni
14 000 m²);

5. Kompleksem rekreacyjno-sportowym Zalew nad Czarną przy ul. Piłsudskiego (o po-
wierzchni 48 000 m²).

Rolą Ośrodka Sportu i Rekreacji  jest poprawa i upowszechnienie szeroko pojętej kultury fi-
zycznej (wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, turystyka) poprzez promocję różnego rodzaju
aktywności fizycznej w środowisku lokalnym. Popularyzacja sportowej rywalizacji dzieci i mło-
dzieży. Pokazanie i zaprezentowanie różnych form spędzania czasu wolnego, bez uzależnień
i nałogów. 

Ze  względu  na pandemię  COVID-19  wyżej  wymienione  formy  aktywności  sportowej  były
mocno ograniczone chociażby poprzez lockdown obejmujący wszystkie obiekty. Reasumując,
z uwzględnieniem  ograniczeń  wynikających  z Rozporządzenia  Rady  Ministrów  w sprawie
ustanowienia  określonych ograniczeń,  nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii w 2020 roku z obiektów OSiR w sposób cykliczny korzystało ok. 700 osób. 

22.3. Wydarzenia sportowe

Zgodnie  z harmonogramem pracy  Ośrodka  Sportu  i Rekreacji  w Staszowie,  w hali  widowi-
skowo - sportowej miały miejsce następujące wydarzenia rekreacyjno - sportowe:

• 05.01.2020 r. - Staszowska Liga Halowa – 6 kolejka;

• 12.01.2020 r. -  Staszowska Liga Halowa – 7 kolejka;

• 19.01.2020 r. -  Staszowska Liga Halowa – 8 kolejka;

• 26.01.2020 r.  - Ostatnia kolejka SLH – zakończenie rozgrywek;
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• 28.01.2020 r. -  Zimowy Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn;

• 04.02.2020 r. - VII Zimowy Turniej  Badmintona;

• 05.02.2020 r. - X Zimowy Turniej Koszykówki;

• 07.02.2020 r. - XV Zimowy Turniej Tenisa Stołowego;

• 07.07.2020 r. - Wakacje z badmintonem;

• 09.07.2020 r. - Wakacje z badmintonem;

• 10.07.2020 r - Otwarcie Parku Miejskiego im. Górników Siarkowych w Staszowie,
Park Miejski im. Górników Siarkowych;

• 14,16,21,23,28,30.07.2020 r. - Wakacje z badmintonem;

• 04,06,11,13,18,20,25,27.08.2020r -Wakacje z badmintonem, Hala OSiR;

• 28.08.2020 r. - „Pożegnanie Wakacji”przed halą OSiR;

• 29.08.2020 r. - IV Charytatywny Cross PGE EO oraz Nordick Walking na Wyspie
Energetyk w Polańczyku, Wyspa Energetyk;

• 05.09.2020 r. - Wakacyjny Turniej Badmintona, Hala OSiR;

• 19.09.2020 r. Europejski  Tydzień Zrównoważonego Transportu, Park Miejski  im.
Górników Siarkowych.

W  kompleksie  sportowo-rekreacyjnym  przy  Ośrodku  Sportu  i Rekreacji  w Staszowie  roze-
grane zostały następujące zawody sportowe:

• 14.07.2020 r. - Wakacyjny Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej Open;

• 20.08.2020 r. - Wakacyjny Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej Open.

Na obiektach Ośrodka Wypoczynkowego „Wilga” w Golejowie odbył się:

• 01.08.2020 r. -  Konkurs rzeźby w piasku + Potańcówka na plaży "Golejowski  Pół-
metek”, Jezioro Golejów.

Na boisku sportowym „Orlik” odbyły się następujące turnieje:

• 02.07.2020 r. - Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej klas VII – VIII;

• 03.07.2020 r. - Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej – szkoły średnie;

• 07.08.2020 r. - Turniej koszykówki ulicznej, Orlik.

Z „Orlika” korzystali również mieszkańcy miasta i gminy Staszów oraz grupy zorganizowane:

• Old Boy Staszów;
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• Dragoni Staszów;

• Progress Screens Grzybów;

• Nadleśnictwo Staszów;

• Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Na terenie  Zalewu nad Czarną odbył  się  w dniach   07-09.08.2020 r.  FesDwal  Piwa i Food
Trucków.

Wykaz imprez i wydarzeń w organizację których OSiR był zaangażowany:

• 27.01.2020 r. - CHEER STUNT - akrobatyka, stunt, choreografia cheer, Hala OSiR;

• 01.02.2020 r. - Powiatowe IMS w koszykówce dziewcząt - szkoły podstawowe (VII -
VIII), Hala OSiR;

• 13.02.2020 r. - Powiatowe IMS w piłce koszykowej chłopców - szkoła podstawowa
(VII - VIII), Hala OSiR;

• 18.02.2020 r. - Powiatowe IMS w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców – szkoły
podstawowe (IV – VI), Hala OSiR;

• 21.02.2020 r. - Powiatowe IMS w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców – szkoły
podstawowe (VII – VIII), Hala OSiR;

• 25.02.2020 r. - Regionalna Liga Młodzieżowa ENEA CUP 2020, Hala OSiR;

• 06.03.2020 r.  -  Igrzyska Młodzieży Szkolnej  w piłce siatkowej dziewcząt z klas VII
i VIII, Hala OSiR;

• 07.07.2020 r. - CHEER STUNT - akrobatyka, stunt, choreografia cheer, Hala OSiR;

• 08.07.2020 r. - CHEER STUNT - akrobatyka, stunt, choreografia cheer, Hala OSiR;

• 09.07.2020 r. - CHEER STUNT - akrobatyka, stunt, choreografia cheer, Hala OSiR.

Na Stadionie Miejskim odbyły się następujące wydarzenia sportowe:

„Olimpia – Pogoń” Staszów IV Liga: grupa świętokrzyska:

• mecze mistrzowskie:10;

• mecze sparingowe: 5 plus zajęcia treningowe.

Grupy  młodzieżowe:  Junior  Starszy,  Świętokrzyska Liga  Trampkarz  Młodszy,  Świętokrzyska
Liga Młodzik Starszy:

• mecze mistrzowskie: 20;

• mecze sparingowe: 10.
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W okresie ferii zimowych 2020 roku na Stadionie Miejskim gościliśmy klub RKS Radomsko,
który trenował na ww. obiekcie. Ze stadionu w tym samym czasie korzystała Akademia Pił-
karska Kielce – Keeper-Mania.

W okresie przygotowawczym do rundy wiosennej na Stadionie Miejskim rozegranych zostało
6  meczy  sparingowych  przez  drużyny  piłkarskie  z województwa  świętokrzyskiego
i podkarpackiego. Poza rozgrywkami sportowymi na Stadionie Miejskim w Staszowie odbyła
się akcja charytatywna z udziałem aktora Antoniego Królikowskiego.

W 2020 roku gościliśmy Mammo Med z Gdańska w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi,
z którego mieszkanki gminy Staszów mogły skorzystać sześciokrotnie.

Działalność OSiR w dobie pandemii

Roczne funkcjonowanie w stanie pandemii  odbiło się  przede wszystkim na kondycji  finan-
sowej OSiR. Produktów znajdujących się ofercie jednostki nie da się zmagazynować do póź-
niejszego  wykorzystania;  niesprzedane  karnety  na siłownię,  niewynajęta  hala  czy  boisko,
zamknięty ośrodek wypoczynkowy generują koszty stałe bez planowanych i oczekiwanych do-
chodów. Dozwolona prawem działalność polegająca na udostępnianiu obiektów sportowych
zawodnikom  licencjonowanym  czy  organizacjom  realizującym  programy  finansowane  ze
środków Ministerstwa Sportu jest działalnością nieodpłatną.

Większość działań OSiR w 2020 roku skupiała się na wykorzystaniu obiektów zewnętrznych –
obłożonych  najmniejszymi  obostrzeniami.  Stąd  też  intensywne  wykorzystanie  OW  Wilga
w Golejowie w sezonie letnim, Kompleksu Orlik od maja do listopada oraz Stadionu Miej-
skiego, który z krótką, 6 tygodniową przerwą, funkcjonował w zasadzie przez cały rok.

22.4. Wydatki gminy Staszów na sport w 2020 roku

W ramach wspierania sportu na terenie gminy Staszów przekazano placówkom oświatowym
kwotę 10 100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z rozgrywkami sporto-
wymi tj.: transport na zawody sportowe, licencje.

Gmina Staszów wspólnie ze Stowarzyszeniem „Centrum” SPORT I  REKREACJA w Staszowie
uczestniczyła w realizacji  projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać 2020”. Zo-
stały  pokryte  koszty  transportu  uczniów klas  I-III  szkół  podstawowych na basen w kwocie
30 000,00 zł

Wspólnie z Fundacją Narodowy Badminton z siedzibą w Warszawie Gmina Staszów zrealizo-
wała Program „ShuQle Time”. Kwota dofinansowania wynosiła 2 000,00 zł., natomiast war-
tość zadania wynosiła 4 000,00 zł. Dotacja została przeznaczona m.in.: na przeprowadzenie
szkolenia w zakresie badmintona, zakup sprzętu, obsługę sędziowską.

Celem programu "SKS” jest organizacja i prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych zajęć
sportowo-rekreacyjnych  dla  dzieci  i młodzieży  z danej  Szkoły  przez  Nauczyciela  w-  f  z tej
Szkoły.  Gmina deklarowała  swój finansowy wkład w wysokości-  300,00 zł  tytułem uczest-
nictwa dzieci/ młodzieży szkolnej. Zadeklarowano udział 18 grup szkolnych, co stanowi kwotę
5 400,00 zł.
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Ponadto w 2020 roku gmina przeznaczyła kwotę 5 296,07 na zakup nagród sportowych dla
zawodników reprezentujących gminę Staszów.

Fot. 48. V Staszowska Gala Sportu.  

Fot. 49. Występ staszowskich cheerleaderek z grupy CHEER PINK PANTHERS.



RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY STASZÓW 2020 | 151

23. Pomoc Społeczna i polityka prorodzinna

Misją samorządu gminy Staszów, określoną w Strategii, jest poprawa warunków życia na te-
renie gminy oraz dążenie do integracji  społecznej poprzez stworzenie mieszkańcom możli-
wości  rozwoju  oraz  skuteczne przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego.
Usługi społeczne w gminie Staszów przyczyniają się do tworzenia równych szans dla wszyst-
kich mieszkańców umożliwiając im uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.

23.1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Główną  instytucją  realizującą  politykę  społeczną
na terenie gminy Staszów jest Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej  w Staszowie.  Jego  celami  są  tworzenie  wa-
runków do zwiększenia zatrudnienia oraz wspieranie
i integrowanie osób zagrożonych marginalizacją i wy-
kluczeniem społecznym, poprawa kondycji rodzin, za-
pewnienie  opieki  i tworzenie  warunków  do rozwoju
dzieci i młodzieży. OPS ma także na celu zwiększenie
dostępności opieki zdrowotnej i wsparcia w obszarze
przeciwdziałania  uzależnieniom  i przemocy  w ro-

dzinie oraz utrzymanie bezpieczeństwa publicznego,   także usprawnienie lokalnego systemu
pomocy  społecznej  oraz  rozwijanie  aktywności  obywatelskiej.  Według  stanu  na dzień
31.12.2020 r. OPS w Staszowie zatrudniał 49 osób (47,35 etatu). Dodatkowo OPS zatrudnia
pracowników socjalnych, wykonujących pracę w terenie. Stan zatrudnienia na 31.12.2020 r
wyniósł 13 osób (12,5 etatu). 
W strukturze organizacyjnej OPS wyodrębniono następujące działy i samodzielne stanowiska:

1. Dział Pomocy Środowiskowej;
2. Dział Usług;
3. Dział Świadczeń – Pomoc Społeczna;
4. Dział Finansowo-Księgowy;
5. Dział Świadczeń – Rodzina;
6. Dział Organizacyjno-Kadrowy;
7. Koordynator ds. Komputeryzacji;
8. Samodzielne Stanowisko ds. Dodatków Mieszkaniowych.

Finanse podmiotu na dzień 31.12.2020 r. kształtują się następująco: dochody zrealizowane
zlecone wyniosły 431 890,89 zł, a dochody zrealizowane własne 238 030,02 zł. Wydatki zre-
alizowane wyniosły 40 865 968,85 zł, w tym 36 193 877,18 zł zadania zlecone, 4 130 229,98 zł
zadania własne.
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Tabela 22: Finanse Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2020 r.

Plan Wykonanie Plan Wykonanie

ZZ 36 210 411,00 36 193 877,18 36 811 473,41 36 646 372,26

ZZ 527 722,41 437 151,47 Razem Aktywni

ZZ 73 340,00 15 343,61 Wspieraj  Se-
niora

ZW 4 297 095,04 4 130 229,98 4 400 000,00 4 219 596,00

ZW 84 569,96 82 952,72 Razem Aktywni

ZW 18 335,00 6 413,89 Wspieraj  Se-
niora

41 211 473,41 40 865 968,85 41 211 473,41 40 865 968,85

pozabudże-
towe

99 344,25 91 514,89 AOON 99 344.25 91 514,89

41 310 817,66 40 957 483,74 41 310 817,66 40 957 483,74

Wykaz zrealizowanych polityk, projektów i     strategii  

Wykaz zrealizowanych w 2020 roku strategii:
a) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Dokument został przyjęty uchwałą nr XXI/194/16 Rady Miejskiej w Staszowie dnia 4 marca
2016 roku.
Misją  samorządu  gminy  Staszów,  określoną  w Strategii,  jest  poprawa  warunków  życia
w Gminie  oraz  dążenie  do integracji  społecznej  poprzez  stworzenie  mieszkańcom
możliwości  rozwoju  oraz  skuteczne  przeciwdziałanie  różnym  formom  wykluczenia
społecznego.  Wypełnienie  tak  sformułowanej  misji  wymaga  wdrożenia  wyznaczonych
celów strategicznych, operacyjnych i kierunku działań.

W oparciu o sformułowaną misję określono cztery następujące cele strategiczne:
1. Tworzenie  warunków  do zwiększenia  zatrudnienia  oraz  wspieranie  i integrowanie

osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym;
2. Poprawa kondycji rodzin, zapewnienie opieki i tworzenie warunków do rozwoju dzieci

i młodzieży;
3. Zwiększenie  dostępności  opieki  zdrowotnej  i wsparcia  w obszarze  przeciwdziałania

uzależnieniom i przemocy w rodzinie i wsparcia w obszarze przeciwdziałania uzależ-
nieniom i przemocy w rodzinie oraz utrzymanie bezpieczeństwa publicznego;

4. Usprawnienie lokalnego systemu pomocy społecznej oraz rozwijanie aktywności oby-
watelskiej.

Wykaz realizowanych w 2020 roku programów:
a) Program Wspierania Rodziny i System Pieczy Zastępczej

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Staszowie  w 2019  roku  opracował  Gminny  Program
Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, który stanowi załącznik do uchwały nr IX/78/2019
Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 maja 2019 r.
Głównym celem Programu jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu
funkcji  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  profilaktyka  środowiska  lokalnego  w zakresie
promowania  społecznie  pożądanego  modelu  rodziny.  Adresatami  Programu  są  dzieci
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i rodziny mające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, w których wychowują się
dzieci oraz rodziny, z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

Tabela 23: Realizacja celów szczegółowych Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
w 2020 r.

Lp. Działania Wskaźniki

a) zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywania 
już istniejących

1. Wspieranie rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opie-
kuńczo-wychowawczej poprzez asy-
stenta rodziny

Liczba asystentów pracujących na rzecz rodzin – 2
liczba rodzin, którym przydzielono asystę – 22, w tym 
liczba rodzin zobowiązanych do współpracy z asy-
stentem:
- na wniosek sądu – 2
- na wniosek pracownika socjalnego - 20

2. Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin 
zgodnie z ustawą „Za życiem” po-
przez asystenta rodziny

Liczba dzieci wspieranych – 1
liczba rodzin wspieranych - 1

3. Finansowanie szkoleń w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji przez asy-
stentów rodziny

Liczba szkoleń – 2
liczba przeszkolonych asystentów rodziny - 2

4. Finansowanie Placówki Wsparcia 
Dziennego – Świetlicy „Jutrzenka”

Liczba działających placówek – 1+12 filii
liczba dzieci objętych opieką placówek - 135

5. Zapewnienie dostępności, konsul-
tacji, poradnictwa specjalistycznego 
oraz informowanie o miejscach po-
mocy

Liczba i rodzaj miejsc poradnictwa – 2, tj. Ośrodek Po-
mocy Społecznej, Publiczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna
liczba osób, które skorzystały z konsultacji poradnictwa 
specjalistycznego - 30

6. Monitorowanie środowiska zagrożo-
nych uzależnieniem, motywowanie 
do podjęcia terapii przez rodziców 
dzieci ze środowiska zagrożonych 
i monitorowanie ich terapii

Liczba środowiska objętych monitorowaniem - 5

7. Organizowanie szkoleń i tworzenie 
warunków do działania rodzin wspie-
rających

Liczba rodzin wspierających - 0

8. Organizowanie wypoczynku dla dzieci
i młodzieży

Liczba dzieci i młodzieży wyjeżdżających na kolonie 
letnie - 40

9. Rozwój wolontariatu Liczba wolontariuszy w placówkach wsparcia dziennego 
- 4

10. Rozwijanie aktywnych form integracji
społecznej wśród osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz upo-
wszechnienie aktywnej integracji

Liczba uczestników projektu - 30

11. Monitorowanie środowiska, w któ-
rych dzieci zagrożone są umieszcze-
niem w pieczy zastępczej

Liczba środowisk – 22
liczba dzieci - 59

12. Objęcie rodzin wielodzietnych pro-
gramem zniżek w ramach „Ogólno-
polskiej Karty Dużej Rodziny”

Liczba wydanych KDR – 375 tradycyjnych i 115 elektro-
nicznych,
liczba rodziców korzystających z KDR – 1045 kart trady-
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cyjnych oraz 190 kart elektronicznych,
liczba dzieci objętych KDR – 1035 kart tradycyjnych oraz 
115 elektronicznych

13. Zorganizowanie terapii rodzinnych, 
małżeńskich

Liczba rodzin skierowanych na terapię - 3

b) zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny

1. Zapewnienie pomocy materialnej 
i rzeczowej rodzinom ubogim

Liczba i formy udzielonej pomocy – tj.
- świadczenia pieniężne otrzymało 429 rodzin,
- świadczenia niepieniężne otrzymało 551 rodzin
liczba rodzin i dzieci w rodzinach objętych pomocą – 636
rodzin i 932 dzieci w rodzinach

2. Objęcie dożywianiem wszystkich 
dzieci tego wymagających

Liczba dzieci objętych dożywaniem – 274
liczba rodzin korzystających z dożywiania 162

3. Zapewnienie pomocy osobom dozna-
jący przemocy

Liczba osób, którym udzielono pomocy i wsparcia - 126

4. Współfinansowanie pobytu dziecka 
w rodzinie zastępczej, rodzinnym mu 
dziecka, placówce opiekuńczo-
wychowawczej

Liczba umieszczonych dzieci - 10

5. Udzielenie świadczeń w ramach pro-
gramu „rodzina 500+”

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń – 2662
liczba dzieci objętych wsparciem 3754

6. Pomoc w zaopatrzeniu dzieci i mło-
dzieży w podręczniki i art. szkolne, 
program Dobry Start”

liczba dzieci korzystających z programu – 2049
liczba dzieci objętych wsparciem w ramach programu - 
2840

7. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń
rodzinnych i świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego

Liczba dzieci korzystających ze świadczeń rodzinnych:
- zasiłki rodzinne+dodatki – 1896
- zasiłki pielęgnacyjne na dzieci – 182
- świadczenia pielęgnacyjne z tyt. opieki nad dzieckiem –
96
- świadczenia rodzicielskie z związku z urodzeniem 
dziecka – 59
- jednorazowe zapomogi w tyt. Urodzenia dziecka – 155
liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego - 150

Za pobyt ośmiorga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej OPS w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2020 roku poniósł opłaty w wysokości 36 188,12 zł.

W 2020 roku Ośrodek w Staszowie poniósł także wydatki na opiekę i wychowanie jednego
dziecka, które umieszczone było w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczo-Psychiatrycznym
dla  Dzieci  i Młodzieży.  Zgodnie  z art.  176  pkt  5  ustawy  z dnia  9  czerwca  2011  r.
o wspieraniu  rodziny  i systemie  pieczy  zastępczej  współfinansowanie  pobytu  dziecka
w placówce opieczuńczo-wychowawczej jest zadaniem własnym gminy. Za pobyt dwojga
dzieci umieszczonych w placówkach Ośrodek poniósł opłaty w wysokości 5 354,96 zł.

W ramach Programu uzyskano następujące efekty pracy asystentów z rodzinami:

• 1 osoba uzależniona od alkoholu pozostaje w abstynencji;

• w 9 rodzinach nastąpiła poprawa sytuacji bytowej, prawidłowo wykonują obowiązki
na rzecz domu i rodziny, samodzielnie dysponują posiadanymi zasobami finansowymi;
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• 7  dzieci  zostało  przebadanych  w Publicznej  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej
w Staszowie, 2 otrzymano opinię, 2 otrzymało odroczenie od obowiązku szkolnego,
1 otrzymało orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego oraz  1  otrzymało orze-
czenie o nauczaniu indywidualnym;

• 4 rodziny złożyły wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla 9 dzieci;

• 9 rodzin otrzymało pomoc rzeczową, tj. używaną odzież, obuwie, meble, sprzęt go-
spodarstwa domowego, zabawki dla dzieci;

• 4 rodziny złożyły w terminie aktualizacje do wniosku o przydział lokalu mieszkalnego
z zasobów miasta i gminy Staszów;

• 3 dzieci objętych zostało wsparciem psychologicznym w Publicznej Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Staszowie i Centrum Psychoterapii  „Promedic” w Staszowie,
10 osób pozostaje w stałym leczeniu i korzysta na bieżąco z wyznaczonych terminów
wizyt w Centrum Psychoterapii „Promedic” w Staszowie oraz PZP w Staszowie;

• 4 dzieci pozostaje w stałym leczeniu i na bieżąco korzysta z wyznaczonych terminów
wizyt w poradniach specjalistycznych;

• 37 dzieci w roku szkolnym 2019/2020 otrzymało promocję do następnej klasy;

• 6 osób regularnie podejmuje prace dorywcze, 2 osoby przy wsparciu asystenta ro-
dziny napisało i złożyło  CV i podanie o przyjęcie do pracy;

• 1 osobie została ograniczona władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi przez pod-
danie wykonywania tej władzy stałemu nadzorowi kuratora;

• w 22 rodzinach członkowie rodziny chętnie współpracowali z asystentami rodziny, byli
otwarci i zmotywowani do pracy nad poprawą swojej sytuacji życiowej;

• z 3 rodzinami asystenci rodziny zakończyli współpracę;

• z uwagi na złożoność problemów występujących w rodzinach, asystenci rodziny uwa-
żają za konieczne kontynuowanie współpracy z 21 rodzinami.

b) Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy jest
realizowany od 2016 do 2020 roku przez Zespół Interdyscyplinarny działający przy Ośrodku
Pomocy Społecznej. 

W 2020 roku spotkania Zespołu odbywały się raz na trzy miesiące, w ciągu roku było ich
cztery. Spotkania grup roboczych, w indywidualnych sprawach, odbywały się przynajmniej
raz w miesiącu. W okresie pracy w  trybie zdalnym pracownicy socjalni kontaktowali  się
telefonicznie  z innymi  członkami grupy  roboczej,  w celu  uzyskania  informacji  o obecnej
sytuacji rodzinnej.

W  2020  roku  odbyło  się  430  posiedzeń  grupo-roboczych,  w skład  których  wchodzili
pracownicy socjalni  Ośrodka Pomocy Społecznej,  funkcjonariusze  Komendy Powiatowej
Policji, kuratorzy zawodowi, pedagodzy ze szkół i asystenci rodziny. W ramach prac grup
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roboczych diagnozowano sytuację osób doznających przemocy,  sporządzano plan pracy
dla osób doznających przemocy, sporządzono plany pracy dla osób doznających przemocy
i stosujących  przemoc,  które  zawierały  propozycje  działań  pomocowych  oraz
podejmowano działania w celu ograniczenia skutków przemocy.

W 2020 roku na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gmina
zaangażowała  środki  w wysokości  2  904,85  zł,  z przeznaczeniem  na wydatki  związane
z funkcjonowaniem  Punktu  Pomocy  Ofiarom  Przemocy  i Przestępstw  w Rodzinie  oraz
obsługą  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  będące  w budżecie  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Staszowie (roz. 85220), w szczególności:

• zakup materiałów i wyposażenia – 2 590,85 zł,

• zakup usług pozostałych – 249,00 zł,

• szkolenia pracowników – 65,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. liczba osób dotkniętych przemocą
w rodzinie, które uzyskały pomoc w ramach funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
wyniosła 252 osoby, w tym 112 kobiet, 4 dzieci i 136 mężczyzn. Z poradnictwa socjalnego
świadczonego przez pracowników socjalnych – specjalistów ds. przemocy skorzystało 248
osób, 10 osób objęto pomocą psychologiczną.

W  2020  roku  w Ośrodku  Pomocy  Społecznej  8  rodzin,  u  których  zidentyfikowano
dysfunkcję „przemoc w rodzinie”  korzystało z pomocy społecznej.  Rodziny te  korzystały
z pomocy społecznej w formie: zasiłków na zakup żywności, posiłków dla dzieci w szkołach
w ramach wieloletniego programu „Posiłek w domu i szkole”, pomocy rzeczowej w formie
opału oraz zasiłków celowych na zakup żywności, opału, energii elektrycznej i gazu. Łączna
kwota udzielonej pomocy w 2020 roku dla tych rodzin wyniosła 15 472,50 zł.

c) Program Opieka 75+ 

W ciągu 2020 roku Ośrodek świadczył usługi opiekuńcze dla 22
osób  starszych,  chorych,  niepełnosprawnych,  pozbawionych
opieki na kwotę 30 178,50 zł.

Osobom  tym  zapewniono  wsparcie  i pomoc  adekwatną
do potrzeb  i możliwości  wynikających  z ich  wieku  i stanu

zdrowia,  co  przyczyniło  się  do poprawy jakości  życia  osób  w wieku  75 lat  i więcej.  Na
zrealizowane zadanie przyznano środki w wysokości 32 000 zł.

d) Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

to wieloletni program, który jest w realizacji. Dożywianie dzieci realizowane jest w oparciu
o program  „Posiłek  w domu  i szkole”  oraz  chwałę  nr  V/46/2019  Rady  Miejskiej
w Staszowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego  do uzyskania  wsparcia  w formie  posiłku,  świadczenia  pieniężnego
na zakup  posiłku  lub  żywności  albo  świadczenia  rzeczowego  w postaci  produktów
żywnościowych. Zgodnie z powyższym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc
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g) Program Dobry Start

Świadczenie  „Dobry  Start”  przysługuje  raz  w roku
na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20.
lub,  w przypadku  dzieci  niepełnosprawnych,  24.  roku
życia. W 2020 roku (od 1 lipca do 30 listopada) wpłynęło
2  049  wniosków  o ustalenie  prawa  do świadczenia.
W efekcie realizacji Programu w 2020 roku wypłacono 2

840 świadczeń na łączną kwotę 852 000,00 zł. Środki pochodziły z budżetu Państwa.

h) Program „Za życiem”

Świadczenie  w wysokości  4  000  zł  przysługuje
z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim
i nieodwracalnym  upośledzeniem  albo
nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. W 2020
roku wpłynęły 3 wnioski o wypłatę świadczenia.

Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 12 000 zł.

i) Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020

Wsparciem w ramach  programu  zostało  objętych  21  osób  niepełnosprawnych  na rzecz
których  zrealizowano  3  003  godziny  usług.  Ośrodek  zatrudnił  na umowę  zlecenie  3
asystentów  do świadczenia  usług  osobistego  osoby  niepełnosprawnej.  Na  realizację
Programu  pozyskano  środki  w kwocie  99  344,25  zł.  Rzeczywista  wysokość  środków
wykorzystanych na realizację Programu wyniosła 91 514,89 zł.

j) Program Wspieraj Seniora

W ramach Programu według stanu na dzień  31 grudnia  2020,  zrealizowano przez OPS
w Staszowie 26 zgłoszeń przyjętych zarówno za pośrednictwem infolinii, jak i bezpośrednio
przez Ośrodek. Rzeczywista liczba osób, którym Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
udzielił  wsparcia  w ramach  Programu  wyniosła  21  osób.  Program  był  realizowany
samodzielnie  przez  pracowników  Ośrodka  oraz  poprzez  współpracę  z wolontariuszami,
w zakresie wspierania seniorów w wyprowadzaniu psów. W tym celu zawarto 3 umowy
wolontariackie.

Na realizację Programu przyznano środki w kwocie 73 340,00 zł. Z uwagi na krótki okres
realizacji  zadania  i niewielkie  zainteresowanie  Programem  wśród  beneficjentów
ostatecznych faktyczna wysokość wykorzystanych środków wyniosła 21 757,50 zł.
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Wykaz realizowanych projektów

a) Razem Aktywni

W  trakcie  realizacji  projektu  uczestnicy  zostali  objęci  wsparciem  psychologicznym
i prawnym. Przez cały okres  trwania projektu uczestnicy  uczęszczali  na spotkania  grupy
wsparcia,  a także  mieli  możliwość  skorzystania  ze  wsparcia  doradcy  zawodowego
i pośrednika pracy, co ułatwiało wybór kursu, mającego na celu podniesienie kwalifikacji
zawodowych. 

W ramach  kursów zawodowych  uczestnicy  projektu  mogli  podnieść  swoje  kwalifikacje
w zawodach: kucharz(11 osób),  opiekun osób starszych (8 osób),  sprzedawca (6 osób),
florysta (3 osoby), kosmetyczka (6 osób), operator wózka widłowego (1 osoba), technolog
robót  wykończeniowych  w budownictwie  (1  osoba),  księgowa  (2  osoby).  Łącznie
kwalifikacje  zawodowe uzyskało  38  osób (36  kobiet  i 2  mężczyzn).  W I  edycji  projektu
zatrudnienie po stażu uzyskało 9 osób. Uczestnicy stażu w II  edycji  projektu w dalszym
ciągu kontynuują staż zawodowy.

Fot. 50.Podpisanie umów w ramach projektu „Razem Aktywni".

Działania podjęte przez Ośrodek Pomocy Społecznej ze względu na pandemię COVID-19
W  związku  z rozprzestrzenianiem  się  wirusa  SARS-coV-2   w Ośrodku  Pomocy  Społecznej
w Staszowie wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka:

• monitorowanie środowisk – klientów Ośrodka, zwłaszcza osób starszych, chorych, nie-
pełnosprawnych, rodzin współpracujących z asystentem poprzez kontakt telefoniczny;

• monitorowanie środowisk zagrożonych przemocą poprzez kontakt telefoniczny z ro-
dzinami, funkcjonariuszami Policji i członkami grup roboczych;

• wydawanie posiłków na wynos w Domu dziennego Pobytu – Stołówce OPS;

• sporządzanie wywiadów środowiskowych drogą telefoniczną;

• załatwianie  spraw  klientów  w siedzibie  Ośrodka  tylko  w sytuacji  wyjątkowej,  po
uprzednim rozeznaniu telefonicznym lub mailowym;
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• współpraca z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Staszowie,
Komendą Powiatową Policji w Staszowie, Wojskami Obrony Terytorialnej, Ochotniczą
Strażą Pożarną w zakresie podejmowania działań zmierzających do zapewnienia po-
mocy osobom odbywającym kwarantannę domową;

• zapewnienie ciągłości  wypłat  świadczeń i realizacji  operacji  finansowych,  wynikają-
cych z działalności jednostki oraz innych, pilnych działań, podejmowanych zwłaszcza
z związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,  zleconych przez  kierownika
jednostki poprzez wypłaty wyłącznie na konta bankowe.

Fot 51.Akcja dostarczania żywności osobom zakwalifikowanym w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Pod-
program 2020 przy wsparciu Wojsk Obrony Terytorialnej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i interesantom Ośrodka podjęto następu-
jące działania:

• zakupiono środki do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz środki ochrony osobistej, tj. rę-
kawice, maseczki;

• umieszczono dozowniki z płynem odkażającym na terenie Ośrodka;

• wywieszono informacje o skutecznym myciu rąk, zgodnie z wytycznymi Głównego In-
spektoratu Sanitarnego;

• zapewniono  utrzymanie  w czystości  ciągów  komunikacyjnych,  dezynfekowano  po-
wierzchnie dotykowe, poręcze, klamki, wyłączniki światła, uchwyty, powierzchnie pła-
skie, w tym blaty;

• zapewniono fizyczne odległości między pracownikiem a interesantem (min. 2 metry);

• zabezpieczono stanowisko obsługi interesanta pleksą ochronna;

• informacje  o ograniczeniach  w zakresie  funkcjonowania  Ośrodka  umieszczono
na drzwiach głównych do budynku, jak również na stronie internetowej Ośrodka.

W związku z pandemią w OPS wprowadzono zmiany w organizacji pracy Ośrodka, polegające
na pełnieniu dyżurów telefonicznych przez pracowników OPS, w celu zapewnienia pomocy
osobom będącym na kwarantannie. Dyżury polegały na przyjęciu zgłoszenia oraz udzielaniu
niezbędnej  pomocy  osobom potrzebującym.  Dyżury  polegały  na przyjęciu  zgłoszenia  oraz
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udzielaniu niezbędnej pomocy osobom potrzebującym. Dyżury pełnione były od poniedziałku
do piątku, w godz. 15:00 – 19:00 w domu pracownika oraz w soboty i niedziele w godzinach
od 7:30 – 19:00 w domu pracownika.

W celu zapewnienia ciągłości działalności ośrodka, Kierownik wprowadził zarządzenie okre-
ślające tryb pracy rotacyjnej na stanowiskach pracy pracowników realizujących pracę w sie-
dzibie  Ośrodka.  Rotacja  na stanowiskach  pracy  w komórkach  organizacyjnych  Ośrodka
Pomocy Społecznej polegała na planowanych zmianach trybu pracy wybranych pracowników
– zamiennie  w dwutygodniowym trybie  pracy  w siedzibie  jednostki  i zdalnie  z miejsca  za-
mieszkania wg ustalonego harmonogramu. Szczególna ochroną zostały objęte osoby pozosta-
jące w grupie podwyższonego ryzyka.

W OPS zostały opracowane procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracow-
nikom i interesantom Ośrodka. Procedury te określały:

• zasady przyjęcia interesanta,

• zasady wykonywania pracy z interesantem,

• zasady pracy przez rozpoczęciem pracy w terenie.

• Wytyczne dla pracownika wykonującego pracę w terenie,

• wytyczne dla interesantów,

• procedury zapobiegawcze w przypadku zakażenia wirusem SAR-CoV-2 u pracownika
i interesanta,

• procedurę postępowania z odpadami.

W ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy Kooperacji” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014 – 2020, Priorytet II Efetywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospo-
darki  i edukacji,  Działanie 2.5.  Skuteczna pomoc społeczna,  Ośrodek otrzymał pomoc rze-
czową w postaci  środków i sprzętu  ochrony  osobistej,  którą  przeznaczył  dla  pracowników
oraz klientów OPS. 

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Staszowie  realizował  także  dodatkowe zadania  wynikające
z przystąpienia  Gminy  Staszów  do realizacji  Programu  „Wspieraj  Seniora”.  W ramach  Pro-
gramu pracownicy Ośrodka wykonywali następujące zadania:

• dokonywali weryfikacji osób zgłaszającym się do Programu,

• ustalali zakres i formę udzielonego wsparcia,

• dokonywali  zakupów  najpotrzebniejszych  artykułów  dnia  codziennego  seniorom
i innym osobom zakwalifikowanym do Programu,

• pozostawali w gotowości w razie nagłej konieczności udzielenia wsparcia przewidzia-
nego w Programie, poza regulaminowym czasem pracy.
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23.2. Centrum Integracji Społecznej

Centrum  Integracji  Społecznej  w Staszowie  działa  od
01.09.2005 roku.  Utworzone jako gospodarstwo pomoc-
nicze  przy  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w Staszowie,
z dniem 01.01.2011 roku zostało przekształcone w samo-
rządowy  zakład  budżetowy  miasta  i gminy  Staszów.
W 2018  roku  wojewoda  Świętokrzyski  przedłużył  status
Centrum na kolejne 5 lat (decyzja z dnia 22.03.2018 roku,
znak:  PS.V.9421.52.2018).  Centrum jest wpisane do reje-
stru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Woje-

wódzki Urząd Pracy w Kielcach, pod nr ewidencyjnym 2.26/00014/2012.
Centrum Integracji Społecznej jest jednostką realizującą indywidualny program zatrudnienia
socjalnego  umożliwiający  walkę  z ubóstwem  i wykluczeniem  społecznym  osób  z terenu
miasta i gminy Staszów. Oferta Centrum Integracji  Społecznej adresowana jest w szczegól-
ności do osób sklasyfikowanych w art.1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrud-
nieniu socjalnym. Są to:

• osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności;

• osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków;

• osoby chore psychicznie;

• osoby długotrwale bezrobotne;

• osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem;

• uchodźcy realizujący indywidualny program integracji;

• osoby niepełnosprawne.

Liczba uczestników objętych reintegracją zawodową i społeczną w 2020 roku

a)  struktura uczestników:

W  2020  roku,  w zajęciach  Centrum  Integracji  Społecznej  uczestniczyło  51  osób,
w tym:

• 47 osób bezrobotnych/długotrwale bezrobotnych (2 osoby zwolnione z zakładu
karnego);

• 2 osoby uzależnione od alkoholu.

Uczestnictwo rozpoczęły 24 osoby, 6 osób przerwało udział w zajęciach, a 19 osób zakończyło
uczestnictwo  zgodnie  z zaplanowaną  ścieżką  uczestnictwa.  Na  dzień  01.01.2021 r.  zajęcia
kontynuowało 26 uczestników. Wśród uczestników biorących udział w zajęciach było 28 ko-
biet i 23 mężczyzn.

b) liczba uczestników korzystających z usług reintegracji zawodowej i społecznej:

W  ramach  działalności  wytwórczej,  handlowej  oraz  usługowej  prowadzonej  przez
Centrum  Integracji  Społecznej  w 2018  roku  zajęcia  reintegracji  zawodowej  były
realizowane w 4 warsztatach:

1. warsztat  opieki  nad  osobą  starsza,  chorą  i niepełnosprawną  –  zajęcia  w tym
warsztacie rozpoczęło 3 uczestników, uczestniczyło 7, ukończyło 1;



RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY STASZÓW 2020 | 163

2. warsztat  ogrodniczo  –  porządkowy  –  zajęcia  rozpoczęło  11  uczestników,
uczestniczyło 20, ukończyło 8;

3. warsztat  remontowo  –  porządkowy  –  zajęcia  rozpoczęło  5  uczestników,
uczestniczyło 15, ukończyło 7;

4. warsztat  krawiecki  –  zajęcia  rozpoczęło  5  uczestników,  uczestniczyło  9,
ukończyło 3.

c) liczba  osób,  które  pozytywnie  zakończyły  uczestnictwo  w Centrum  Integracji  Spo-
łecznej:

Wśród  uczestników  usamodzielnionych  ekonomicznie  w 2020r.,  które  potwierdziły
podjęcie  zatrudnienia  znalazło  się  6  osób  (w  tym  1  podjęła  własną  działalność
gospodarczą).  Dwie  osoby  zyskały  prawo  do emerytury.  Jedna  osoba  została
skierowana  do odbycia  stażu  zawodowego.  Nie  wszyscy  uczestnicy,  którzy  zostali
zaktywizowani, przedłożyli w Centrum dokument potwierdzający ten fakt, w związku
z powyższym wykazany wskaźnik nie jest w pełni miarodajny.

Zajęcia z reintegracji zawodowej

W roku 2020 zajęcia z reintegracji zawodowej były realizowane jednocześnie w 4 warsztatach
zawodowych: krawieckim, opieki nad osobą starszą, chorą i niepełnosprawną, ogrodniczo –
porządkowym oraz remontowo – porządkowym. Zajęcia teoretyczne i warsztaty szkoleniowe
w poszczególnych warsztatach prowadzone były przez instruktorów i specjalistów reintegracji
zawodowej.

Zakres szkolenia w warsztacie krawieckim obejmował wiedzę z zakresu BHP, technik kroju
i szycia odzieży, rodzajów maszyn szwalniczych i sposobów ich konserwacji, rodzajów włókien
i tkanin oraz sposobu korzystania z czasopism z gotowymi wykrojami. Uczestniczki nabywały
praktyczne umiejętności obsługi maszyn szwalniczych, krojenia i szycia wyrobów gotowych,
wykonując przeróbki odzieży. Usługi, polegające na szyciu, naprawie i przeróbce odzieży, re-
alizowane  były  na rzecz  osób fizycznych i instytucji.  Uczestniczki  miały  możliwość  odbycia
warsztatów szkoleniowych w Zakładzie Odzieżowym „Modar” w Staszowie.

Uczestniczki  warsztatu opieki nad osobą starszą, chorą i niepełnosprawną zdobyły  wiedzę
teoretyczną w zakresie podstaw pielęgniarstwa człowieka, profilaktyki powikłań związanych
z unieruchomieniem, chorób wieku starczego, na temat chorych szczególnej troski, pomiaru
podstawowych  parametrów  życiowych  człowieka,  zabiegów  leczniczych  wykonywanych
w domu podopiecznego, czy pierwszej pomocy. Osoby biorące udział w warsztacie uczyły się
również obsługi ciśnieniomierza oraz nabywały umiejętności w zakresie kompleksowej opieki
nad  osobą  starszą  uczestnicząc  w zajęciach  praktycznych  u  pracodawcy  i realizując  usługi
opiekuńcze w środowiskach wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie oraz
na zlecenie osób fizycznych.

Zakres  szkolenia  teoretycznego  warsztatu  ogrodniczo–porządkowego obejmował  zagad-
nienia z następujących bloków tematycznych: podstawowe zasady BHP, elementy warzyw-
nictwa i zielarstwa, kwiaty doniczkowe, elementy ozdobne działki, krzewy i drzewa (owocowe
i ozdobne)  i inne.  W ramach  działalności  usługowej  CIS  uczestnicy  warsztatu  wykonywali
usługi  porządkowe  i ogrodnicze  na rzecz  instytucji  i indywidualnych  zleceniodawców  jak:
sprzątanie kościołów, nagrobków, mieszkań, kopanie działek, usuwanie krzewów i liści,  kar-
czowanie terenu, koszenie trawników, pielenie, znoszenie węgla i drewna. Uczestnicy    warsz-
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tatu wykonywali usługi porządkowe na potrzeby spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych w Sta-
szowie,  przy ul. Mickiewicza, ul. Kołłątaja, ul. Langiewicza, ul. 11-go Listopada, ul. Nowej.
Usługi te wykonywali również dla firm, np. „Montanex” , „Heban”, GMC Staszów, Placówki
Wsparcia Dziennego „Jutrzenka”. Na zlecenie UMiG Staszów uczestnicy wykonali usługi w za-
kresie utrzymania zieleni i usuwania chwastów w miejscowościach na terenie gminy Staszów.
Wykonywano także odkomarzanie metodą zamgławiacza termicznego.

W  warsztacie remontowo–porządkowym zajęcia miały na celu zapoznanie uczestników ze
specyfiką prac remontowo–porządkowych, poznanie ogólnych zasad organizacji pracy, zdo-
bycia wiadomości teoretycznych i umiejętności samodzielnego wykonywania poszczególnych
prac. W trakcie zajęć teoretycznych poruszono problematykę z następujących bloków tema-
tycznych: podstawowe zasady BHP, ogólne wiadomości o budownictwie; prace i techniki ma-
larskie,  materiały  do malowania  i tapetowania,  techniki  zdobienia  powłok  malarskich
i kolorystyka użytkowa. Na zajęciach praktycznych zajmowali się na zlecenie Miasta i Gminy
Staszów konserwacją ławek parkowych na terenie miasta Staszowa oraz konserwacją i my-
ciem przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta i Gminy Staszów, utrzy-
maniem  i konserwacją  placów  zabaw  zlokalizowanych  na terenie  MiG  Staszów  i inne.
Wykonywali  usługi  również dla osób fizycznych oraz firm: „BEL-POL” Leszek Belusiak Hur-
townia Wod-Kan, P.U.H. „CENTRUM” Rafał Płatek, Stowarzyszenie „Aktywna Kraina”, Bed-Bud
Robert Bednarski, Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie.

Zajęcia z reintegracji społecznej

W ramach reintegracji społecznej uczestników w 2020 r. w Centrum realizowane były zajęcia
prowadzone przez pracownika socjalnego, których tematyka obejmowała następujące bloki
tematyczne: kształtowanie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych (komu-
nikacja, motywacja do zmiany, samoocena, radzenie sobie ze stresem, rozwój osobisty, za-
soby  osobiste,  kultura  osobista),  nauka  planowania  życia  i zaspokajania  potrzeb  własnym
staraniem  (nabywanie  umiejętności  racjonalnego  gospodarowania  posiadanymi  środkami
pieniężnymi, nauka efektywnego poszukiwania pracy, wzmacnianie motywacji do aktywności
zawodowej i społecznej, prawo pracy, uświadomienie konieczności ciągłego kształcenia i do-
skonalenia  umiejętności  zawodowych  i społecznych,  profilaktyka  zdrowotna,  umiejętność
szukania i korzystania z pomocy). Regularnie omawiano dostępne na rynku pracy oferty za-
trudnienia.  Poruszono  także  inne tematy,  takie  jak:  przemoc,  uzależnienia,  rodzina,  oma-
wiano  ustawę  o zatrudnieniu  socjalnym,  Kodeks  Rodzinny  i Opiekuńczy  czy  dostępne
świadczenia i inne. Podejmowano w grupach oraz indywidualnie sposoby radzenia sobie z sy-
tuacją związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19 względem rynku pracy, relacji między-
ludzkich, bezpieczeństwa osobistego.

W ramach pracy socjalnej, podejmowane były działania zmierzające do aktywizacji i usamo-
dzielniania uczestników poprzez przełamywanie syndromu bezradności społecznej, motywo-
wano do aktywności w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych, udzielano porad oraz
indywidualnego wsparcia w formie rozmowy w każdej trudnej sytuacji dotyczącej problemów
życiowych uczestników. W celu udzielenia wsparcia pracownik socjalny konsultował się z pra-
cownikami socjalnymi OPS, Powiatowym Urzędem Pracy, kuratorami i innymi specjalistami.
Na prośbę uczestników pisano pisma o pomoc do różnych instytucji, pozwy, podania, doku-
menty aplikacyjne i inne. Pracownik socjalny poświęcał każdemu z uczestników tyle czasu ile
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to możliwe, by zapewnić pomoc. Rozmową postdiagnostyczną z doradcą zawodowym objęto
20 osób.  Psycholog  przeprowadził  6  konsultacji  indywidualnych.  Uczestnicy  mieli  również
możliwość  brać  udział  w zajęciach  grupowych  z psychologiem podczas  których  poruszano
min. takie tematy jak: relacje w pracy, jak radzić sobie z lękiem, życzliwość i pomaganie.

Ankiety ewaluacyjne i testy sprawdzające wiedzę z reintegracji społecznej.

W miarę możliwości,  każdy uczestnik był objęty badaniem, które miało na celu określenie
oczekiwań wobec rozpoczynających się  zajęć  oraz  określenie  poziomu nabywanej  wiedzy,
określenie poziomu zadowolenia z prowadzonych zajęć, nabytych umiejętności i wiedzy.

Podsumowując ankiety wypełnione przez uczestników przed przystąpieniem do zajęć udało
się uzyskać następujące informacje:

• wśród przyczyn, które wpłynęły na decyzję o podjęciu udziału w zajęciach Centrum
najczęściej padały: brak pracy (ok. 31%), trudna sytuacja rodzinna(ok. 22%), kontakt
z ludźmi, poznanie nowych ludzi, (ok. 9 %), trudna sytuacja finansowa (ok. 9%), sa-
motność (ok. 6%); wymieniano także: możliwość rozwijana się, poznania zasad pracy,
brak kwalifikacji, rodzina, kłopoty zdrowotne, trudności w odnalezieniu się na rynku
pracy po opuszczeniu zakładu karnego (ok.30%);

• ankietowani  oczekują  przede  wszystkim,  iż  dzięki  udziałowi  w zajęciach  szybciej
znajdą odpowiednią dla siebie pracę (ok. 32%), kontaktu z ludźmi (ok.15%), ponadto:
by lepiej żyć, środków na życie, dalszych umiejętności, sprawiedliwości, lepszego na-
wiązywania  kontaktu  z ludźmi,  aktywności  zawodowej,  możliwości  startu  na rynku
pracy, zarobków i doświadczenia, kontaktu z pracodawcami, rozwoju i inne (ok. 52 %).

Wiedza teoretyczna przekazywana była uczestnikom w trakcie zajęć grupowych jak również
w indywidualnych konsultacjach z pracownikami CIS. Wynikało to z zaostrzenia wymogów sa-
nitarnych w zakresie kontaktów w grupie, dbałości o bezpieczeństwo uczestników, nie nara-
żania ich niepotrzebnie na możliwość zarażenia się wirusem COVID-19. Uczestnicy kończący
zajęcia z całą pewnością poszerzyli zakres własnej wiedzy z zakresu tematyki społecznej, co
pomoże im w swobodniejszym funkcjonowaniu na otwartym rynku pracy i relacjach społecz-
nych  (rodzinnych  i osobistych)  jak  też  w funkcjonowaniu  w obecnie  trudnych  warunkach
związanych z pandemią koronawirusa.

W około 76% odpowiedzi  dotyczących opinii  uczestników na temat zajęć reintegracji  spo-
łecznej wszystkie aspekty prowadzonych zajęć były prawidłowe, raczej tak – stanowiło około
23% odpowiedzi , zaś 0,6% stwierdziło „trudno powiedzieć”.

Wśród ankietowanych byli tacy, którzy chętnie angażowali się w przebieg zajęć, byli otwarci
na poszerzanie wiedzy, ale byli też tacy, którym brak było takich chęci, biernie uczestniczyli.
Wielokrotnie zdarzali się tacy, którzy uważali, że poziom wiedzy ogólnej posiadają na takim
poziomie, iż nic już nie da się ich nauczyć. Głównym powodem ich udziału w zajęciach jest
potrzeba podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Podsumowując, średnio, w około 33% udzielonych odpowiedzi przez uczestników, którzy zre-
alizowali IPZS, zakres wiedzy, jaką nabyli podczas zajęć z reintegracji społecznej znacznie się
zwiększył,  w ok.  53%  -odpowiedzi  uczestników  zwiększył  się,  zaś  u  ok. 14%  pozostał  bez
zmian.
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Nabytą  wiedzę  mogą  wykorzystać  w życiu  codziennym,  w kontaktach  interpersonalnych,
w poszukiwaniu pracy, w zakresie umiejętności: słuchania innych, rozwiązywania problemów,
nawiązywania kontaktów, komunikacji międzyludzkiej, podejmowania decyzji. Najsłabiej wy-
padła umiejętność słuchania innych. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom ankietowani są
przygotowani do rozmowy z pracodawcą oraz potrafią samodzielnie sporządzać dokumenty
aplikacyjne. Poprzez uczestnictwo w zajęciach poszerzyli swoją wiedzę w zakresie problema-
tyki społ. – gosp. i znajomości  swoich praw i obowiązków, znacznie łatwiej  jest im formu-
łować  myśli  i wypowiadać  swoje  własne  sądy.  Uczestnicy  posiadają  wiedzę  niezbędną
na otwartym rynku pracy, nabrali pewności siebie, pracują nad zmianami przyzwyczajeń i mo-
tywacją do samokształcenia, zwiększyli zasób słów.

Pracownik socjalny przeprowadził 11 wywiadów z osobami, które około 6 m-cy wcześniej za-
kończyły uczestnictwo w zajęciach Centrum. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 utrud-
niła   możliwość  kontaktu.  Udało  się  uzyskać  informacje  o losie  uczestników  także  drogą
telefoniczną, lub poprzez potwierdzenie ich sytuacji w OPS i PUP w Staszowie. W ten sposób
ustalono sytuację względem 5 osób:  2 z nich pracują,  1  pobierała zasiłek stały z OPS- na-
stępnie uzyskała emeryturę z ZUS, 1 z uwagi na zły stan zdrowia pobiera rentę chorobową
z ZUS, jedna przebywała z tym czasie z zakładzie karnym. Z 11 wywiadów zaś wynikło, iż 9
osób w momencie przeprowadzania wywiadu zarejestrowane były w PUP (81,82%), w tym 1
odbywała staż; 2 nie były zarejestrowane (18,18%). Bezrobotni sporadycznie podejmowali
prace dorywcze, np.: przy zbiorze owoców, w lesie, na budowie, w zakładzie pogrzebowym,
przy produkcji  ryb, jako konsultantka AVON, przy pracach ogrodniczych. Poszukiwali  pracy
przez znajomych, samodzielnie, poprzez stały kontakt z PUP. Wiedzę zdobytą w trakcie zajęć
z reintegracji społecznej wykorzystują w życiu codziennym, w relacjach rodzinnych, w poszu-
kiwaniu  pracy,  w załatwianiu  spraw  urzędowych,  w radzeniu  sobie  z codziennymi  trudno-
ściami.

Do korzyści widzianych z perspektywy czasu, wynikających z uczestnictwa w zajęciach Cen-
trum  z zakresu  reintegracji  społecznej  najczęściej  zaliczane  były  w zakresie  kształtowania
umiejętności  pozwalających  na pełnienie  ról  społecznych:  radzenie  sobie  ze  stresem  –
63,64%, rozwiązywanie konfliktów –45,45%, komunikacja werbalna i niewerbalna -63,64%,
zachowania  asertywne  –63,64%,  wzmocnienie  poczucia  własnej  wartości  –72,73%;  w za-
kresie nauki planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem: zdobycie umiejęt-
ności  racjonalnego  gospodarowania  posiadanymi  środkami  finansowymi  –36,36%,
umiejętność efektywnego poszukiwania pracy –18,18%, umiejętność autoprezentacji i przy-
gotowania dokumentów aplikacyjnych – 18,18%, wzmocnienie motywacji do aktywności za-
wodowej i społecznej –63,64%.
W okresie sprawozdawczym w ramach akcji promocyjno – informacyjnej dotyczącej działań
jakie były podejmowane przez Centrum informacje o bieżących wydarzeniach i działaniach
CIS były publikowane na facebooku Centrum.
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23.3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie jest jednostką organizacyjną gminy Staszów,
powołaną w celu realizacji zadań pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową
w zakresie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy. To lokalny ośrodek wsparcia
dla osób dorosłych zamieszkujących na terenie gminy Staszów, z zaburzeniami psychicznymi,
w tym dla osób:

• Przewlekle chorych psychicznie;

• z niepełnosprawnością intelektualną.

W 2020 roku dochody zrealizowane budżetowe ŚDS wyniosły 7 050,88 zł. Dochody utracone
z powodu zamknięcia  jednostki  od  16.03.2020 do 31.05.2020 i 26.10.2020 do 31.12.2020,
wyniosły 5 095,76 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 456 887,98 zł, w tym 11 746,98 zł prze-
znaczono na doposażenie i remont placówki.
Przez pandemię COVID-19 ŚDS borykał się z ograniczeniami w prowadzeniu zajęć stacjonar-
nych w placówce. Zajęcia musiały odbywać się z obostrzeniami w małych, bezpiecznych gru-
pach. Problemem jednostki była niemożność zrealizowania w pełni założonych na początku
roku planu, programu działalności jednostki oraz indywidualnych planów wspierająco-aktywi-
zujących.  Zakupiono także płyny dezynfekcyjne, dozowniki oraz uchwyty na korytarz i sale za-
jęciowe,  kupiono  maseczki  ochronne  oraz  jednorazowe  rękawiczki,  lampę  dezynfekującą
powietrze oraz powierzchnie w poszczególnych pomieszczeniach. Sale zajęciowe zaopatrzono
w niezbędne tablice informacyjne oraz ulotki dotyczące pandemii wirusa SARS-CoV-2 i powo-
dowanej nim chororby COVID-19, a także podstawowych zasad higieny osobistej. W związku
z pandemią prowadzono trening edukacji  zdrowotnej i dodatkowych zajęć dotyczących wi-
rusa.

23.4. Programy profilaktyczne

Niezwykle istotne w walce z patologiami społecznymi i uzależnieniami społeczeństwa są pro-
gramy profilaktyczne.  Staszów prowadzi  szereg działań  zapobiegających tworzeniu  się  no-
wych i rozszerzaniu istniejących zachowań patologicznych.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w gminie Sta-
szów na lata 2016-2020

Realizatorami Programu są podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy: Ze-
spół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Staszowie, Ośrodek Po-
mocy  Społecznej  w Staszowie,  Urząd  Miasta  i Gminy  Staszów,  Gminna  Komisja
Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Staszowie,  Komenda Powiatowa Policji  w Sta-
szowie,  Sąd  Rejonowy  w Staszowie,  Placówki  Oświatowe  z Gminy  Staszów,  placówka
Wsparcia Dziennego Świetlica „Jutrzenka” w Staszowie, Publiczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Staszowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. 
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy jest re-
alizowany od 2016 do 2020 roku przez Zespół Interdyscyplinarny działający przy Ośrodku Po-
mocy  Społecznej.  W okresie  od  1  stycznia  2020  r.  do 31  grudnia  2020  r.  liczba  osób
dotkniętych przemocą w rodzinie, które uzyskały pomoc w ramach funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego wyniosła 252 osoby, w tym 112 kobiet, 4 dzieci i 136 mężczyzn. Z porad-
nictwa socjalnego świadczonego przez pracowników socjalnych – specjalistów ds. przemocy
skorzystało 248 osób, 10 osób objęto pomocą psychologiczną.

Fot. 52.Podsumowanie projektu „Przeciw Przemocy".

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii

Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych
i indywidualnych, wynikających z nadużywania alkoholu i narkotyków. Gminny Program kiero-
wany jest  do mieszkańców miasta i gminy Staszów, a w szczególności  do osób zagrożonych
uzależnieniami i uzależnionych oraz członków ich rodzin, nauczycieli  i pedagogów, specjali-
stów z zakresu uzależnień, sprzedawców alkoholu, rodziców i opiekunów oraz do dzieci i mło-
dzieży.  Ukierunkowany  jest  przede  wszystkim  na profilaktykę  oraz  na bezpośrednie
przeciwdziałanie i eliminowanie patologii społecznych, powstałych na gruncie zażywania sub-
stancji psychoaktywnych. Zawiera trzy podstawowe obszary: profilaktykę, rehabilitację i ogra-
niczenie  szkód  zdrowotnych.  Program  jest  kontynuacją  szeregu  działań,  zainicjowanych
w latach  ubiegłych  zgodnych  z kierunkami  działań  zawartych  w Narodowym  Programie
Zdrowia.

Podstawą do sporządzenia programu jest art. 41, ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca
2005  roku  o przeciwdziałaniu  narkomanii.  Prowadzenie  działań  związanych  z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu należy do zadań własnych gminy. Środki finansowe na realizację zadań wynikających
z programu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kwota  na 2020  r.  wynosi  637  887,96  zł,  z czego:  przeciwdziałanie  alkoholizmowi  –  237
587,96 zł,  w tym  dotacje  dla  stowarzyszeń  38  000,00  zł,  na przeciwdziałanie  narkomanii
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32 800,00  zł,  w tym dotacje  dla  stowarzyszeń 4 000,00  zł,  dotacja  dla  Placówki  Wsparcia
Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” -  272 500,00 zł,  dotacja przedmiotowa dla
Centrum Integracji Społecznej – 95 000,00 zł.

W szczególności zadania te obejmują:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnio-
nych od alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem

-  z pomocy psychoterapeutycznej  w SOT „Strumyk” skorzystało  50 osób,  w tym 40
osób uzależnionych i 10 współuzależnionych;

2. udzielanie  rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narko-
manii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie;

- wsparcie profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców, wychowawców i nauczycieli udzie-
lono 54 porady, w tym w 5 szkołach podstawowych;

3. prowadzenie profilaktycznej  działalności informacyjnej  i edukacyjnej w zakresie roz-
wiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla  dzieci  i młodzieży,  w tym  prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych,
sportowo-rekreacyjnych,  a także  działań na rzecz  dożywiania  dzieci  uczestniczących
w pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo–wychowawczych  i socjoterapeutycznych.
W ramach programu zrealizowano kampanie profilaktyczne:

• Ogólnopolską Kampanię ,,Zachowaj  Trzeźwy Umysł” – polegającą  na propagowaniu
nowoczesnej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Materiały Kam-
panii  obejmowały  tematykę  zagrożeń  uzależnieniami,  jak  i depresji  u  dzieci  i mło-
dzieży,  radzenia  sobie  w sytuacji  pandemicznej.  W ramach  programu  uczniowie
otrzymali nagrody rzeczowe, w tym nagrodę główną.

• Ogólnopolską Kampanię ,,Postaw na Rodzinę '' – kampania promowała pozytywny wi-
zerunek rodziny. Konkretna wiedza zawarta w materiałach edukacyjno - profilaktycz-
nych  to  doskonała  pomoc  dla  pedagogów,  by  podejmować  z uczniami  rozmowy
na ważne tematy  czy  wspierać  doskonalenie  umiejętności  rodzicielskich.  Materiały
kampanii  wykorzystane  zostały  podczas  odbywających  się  spotkać  integracyjnych
i uroczystości.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwią-
zywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz  występowanie  przed  sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.

6. Wspieranie  zatrudnienia  socjalnego poprzez  organizowanie  i finansowanie  centrów
integracji społecznej.
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7. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom dotkniętych ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzysta-
niem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staszowie

Zadania  ujęte  w gminnym programie są inicjowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, powołaną przez Burmistrza w drodze zarządzenia. W skład komisji
wchodzi pięciu przedstawicieli instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależ-
nień. Komisja w 2020 r. odbyła 26 posiedzeń podczas, których:

• podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej  obowiązku  poddania  się  leczeniu  w zakładzie  lecznictwa  odwyko-
wego,

• do komisji wpłynęło 63 wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie podjęcia le-
czenia odwykowego,

• na dobrowolne badanie przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa) w celu
wydania opinii  w przedmiocie uzależnienia  od alkoholu  i wskazania  rodzaju za-
kładu leczniczego skierowano 30 osób, a 19 osób zostało zbadanych w Sądzie,

• w  stosunku  do 39  osób  wystąpiono  z wnioskiem  do Sądu  Rejonowego  w Sta-
szowie w sprawie wszczęcia postępowania o orzeczenie obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu,

• opiniowano wnioski o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

• opiniowano  wnioski  o dofinansowanie  zadań  zawartych  w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania  Narkomanii  obejmowała  wiele  działań  niewymiernych,  niefinansowych,
opartych głównie  na współpracy  pomiędzy  różnymi  instytucjami,  polegającej  na podejmo-
waniu wspólnych interwencji w indywidualnych sprawach oraz wspólnym ustalaniu planów
pomocy osobie, czy rodzinie.
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24. Bezpieczeństwo publiczne

W Staszowie swoje siedziby mają:

• Komenda Powiatowa Policji;

• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej;

• Straż Miejska (finansowana ze środków budżetu miasta i gminy Staszów);

• Ochotnicza Straż Pożarna.

Instytucje te współpracują ze sobą prowadząc wspólne akcje prewencyjne oraz podejmując
działania na rzecz ratowania życia i mienia.

24.1. Straż Miejska

Straż Miejska w Staszowie utworzona została uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2012
roku. Jest samorządową, umundurowaną formacją powołaną do ochrony spokoju i porządku
publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Straż
Miejska w strukturach organizacyjnych Urzędu Miasta  i Gminy w Staszowie  kierowana jest
przez  Komendanta  Straży  Miejskiej,  podlegającego  bezpośrednio  Burmistrzowi  Miasta
i Gminy Staszów. Na koniec grudnia 2020 roku w sStrazy Miejskiej zatrudnieni byli: komen-
dant, specjalista, dwie osoby w stopniach aplikantów (od lipca 2020 roku) oraz dwie osoby
zatrudnione  na stanowiskach  pomocniczych.  Straż  Miejska  wykonuje  zadania  w zakresie
ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. 

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

2)  czuwanie  nad porządkiem i kontrola  ruchu  drogowego  -  w zakresie  określonym
w przepisach o ruchu drogowym;

2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego -  w zakresie określonym w art.  45
ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
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3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia oby-
wateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz in-
nych miejscowych zagrożeń;

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo  miejsc  zagrożonych takim zdarzeniem przed  dostępem osób postronnych  lub
zniszczeniem śladów  i dowodów,  do momentu  przybycia  właściwych  służb,  a także
ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

6)  współdziałanie  z organizatorami i innymi  służbami  w ochronie  porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych;

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamiesz-
kania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu pu-
blicznym,  znajdują  się  w okolicznościach  zagrażających  ich  życiu  lub  zdrowiu  albo
zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

8)  informowanie społeczności  lokalnej  o stanie  i rodzajach  zagrożeń,  a także inicjo-
wanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu prze-
stępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie
z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
dla potrzeb gminy. 

Strażnicy miejscy realizując ustawowe zadania w 2020 roku w sumie podjęli 392 interwencje.
W tym:

• 253 wykroczenia, 

• wylegitymowano 334 osoby, 

• pouczono 178 osób, 

• nałożono 75 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 7 350,00 zł.

Działania straży miejskiej w 2020 roku dotyczyły:

• Wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, obyczajności 
publicznej, urządzeniom użytku publicznego, bezpieczeństwu osób i mienia oraz 
przeciwko zdrowiu
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Problematyczne zagadnienia z tego zakresu dotyczyły:

1. Opuszczania budynków szkolnych przez młodzież w czasie przerw między lekcjami;

2. Palenia papierosów w najbliższym otoczeniu  szkół,  klatkach schodowych i bramach
budynków;

3. Zakłócania spokoju i porządku publicznego;

4. Niszczenia roślinności, drzew przeznaczonych do użytku publicznego;

5. Zaśmiecania miejsc publicznych, dróg, ulic, placów;

6. Umieszczania  w miejscach  publicznych  do tego  nieprzeznaczonych  ogłoszeń,  pla-
katów;

7. Handlu na terenie gminy Staszów w miejscach innych niż wyznaczone;

8. Niewywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązku umieszczania numeracji
na posesji.

W związku z wykroczeniami strażnicy realizowali następujące działania:

1. Systematycznie  patrolowano  tereny  i budynki  w bezpośredniej  bliskości  palcówek
oświatowych;

2. Bezzwłocznie  reagowano  na zgłoszenia  mieszkańców  o fakcie  zakłócania  ładu  i po-
rządku publicznego;

3. Patrolowano  miejsca  gdzie  z własnego  rozpoznania  wynikało,  że  dochodzi  do za-
chowań niezgodnych z prawem.

Straż  Miejska  w okresie  sprawozdawczym  ujawniła  57  wykroczeń  przeciwko  porządkowi
i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób, mienia, przeciwko urządzeniom użytku pu-
blicznego oraz przeciwko zdrowiu. W związku z powyższym 53 wykroczenia zakończyły się po-
uczeniem, nałożono 4 grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 350,00 zł.

• Wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 

Problematyczne zagadnienia z tego zakresu dotyczyły:

1. Naruszenia przez kierujących przepisów o zatrzymywaniu i postoju;

2. Naruszenia przepisów o ruchu pieszych;

3. Naruszenia przepisów o ruchu rowerów oraz motorowerów.

W związku z wykroczeniami strażnicy realizowali następujące działania:
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1. Reagowano na naruszenia  z zakresu  prawa o ruchu drogowym – zgodnie  z kompe-
tencją;

2. Patrolowano tereny w bliskości  placówek oświatowych zwracając szczególną uwagę
na ruch pieszych.

Funkcjonariusze straży miejskiej  ujawnili  43 wykroczenia w tym zakresie,  z czego 32 osoby
pouczono, nałożono 11 grzywien w drodze mandatu karnego na kwotę 700,00 zł.

Przesłano do Komendy Powiatowej Policji w Staszowie 2 karty PRD5.

• Wykroczeń związanych z niestosowaniem się do zapisów ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach

Problematyczne zagadnienia z tego zakresu dotyczyły:

1. Niewywiązywania się właścicieli nieruchomości z segregacji odpadów zgodnie z pod-
pisaną deklaracją;

2. Niewywiązywania się właścicieli z obowiązku utrzymania czystości i porządku na te-
renie nieruchomości;

3. Niewywiązywania się właścicieli lub opiekunów zwierząt domowych do zwykłych lub
nakazowych środków ostrożności oraz do zapisów prawa miejscowego, w tym uprzą-
tanie zanieczyszczeń po psie.

  Straż Miejska w Staszowie realizowała następujące działania:

1. Przeprowadzono 585 kontroli nieruchomości zamieszkałych w celu sprawdzenia zgod-
ności selektywnej zbiórki odpadów ze złożoną deklaracją, posiadania numeru porząd-
kowego, posiadania kompostownika oraz numeru porządkowego na nieruchomości –
podczas kontroli stwierdzono 129 nieprawidłowości (pouczono 67 osób z art. 10 u.o-
.u.c.p.g.,  nałożono  57  grzywien  w drodze  mandatu  karnego  z art.  10  u.o.c.p.g
na kwotę 5400,00 zł,  pouczono 4 osoby z art. 64 kodeksu wykroczeń oraz 1 osobę
z art. 145 kodeksu wykroczeń;

2. Przeprowadzono  61  kontroli  nieruchomości  niezamieszkałych,  pod  kątem  spraw-
dzenia w jaki sposób pozbywają się zebranych na terenie nieruchomości odpadów ko-
munalnych  oraz  czy  podmioty  te,  posiadają  umowy  na wywóz  odpadów.  Podczas
kontroli stwierdzono 15 nieprawidłowości – 13 osób pouczono z art. 10 u.o.u.c.p.g.,
natomiast 2 osoby pouczono z art. 145 kw. Podczas re kontroli nie stwierdzono nie-
prawidłowości;

3. Przeprowadzono  25  kontroli  pieców  na nieruchomościach  w zakresie  stosowania
przepisów  o ochronie  środowiska  i ustawy  o odpadach  sprawdzając,  jakie  paliwa
są używane  do ogrzewania  nieruchomości  oraz  czy  w paleniskach  nie  dochodzi
do spalania odpadów. Zwracano uwagę na stan porządkowy w obrębie paleniska oraz
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sprawdzano co jest przygotowane do spalenia obok pieca. Podczas kontroli informo-
wano czym nie wolno palić w piecach. Podczas kontroli pouczono 1 osobę;

4. Przeprowadzono 18 kontroli z zakresu pozbywania się nieczystości płynnych. Podczas
kontroli pouczono 4 osoby;

5. Reagowano na brak opieki nad psem;

6. W  okresie  zimowym  mając  na celu  likwidowanie  tzw.  skutków  zimy,  reagowano
na nieodśnieżone chodniki.  Strażnicy bezpośrednio udzielili  mieszkańcom informacji
o obowiązku odśnieżania i usuwania nawisów lodowych. 

Reagując  na powyższe  nieprawidłowości  z zakresu  ustawy  o utrzymaniu  czystości
i porządku  w gminach  oraz  ustawy  o odpadach  straż  miejska  ujawniła  152
wykroczenia z czego  93 osoby pouczono, nałożono 59 grzywien w drodze mandatu
karnego na kwotę 6 200,00 zł.

Inne czynności:

1. W okresie zimowym sprawdzano miejsca,  gdzie mogą przebywać osoby zagrożone
wychłodzeniem;

2. Informowano właścicieli nieruchomości o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu
i innych  zanieczyszczeń  z chodników  położonych  wzdłuż  nieruchomości,  a także
w przypadku braku usuwania gołoledzi czy sopli lodowych i nawisów śnieżnych;

3. Informowano  na bieżąco  Wydział  IKOŚ  w miejscu  o zgłaszanych  do straży  miejskiej
bezpańskich psach, sprawdzano wskazane miejsca;

4. Informowano Wydział IKOŚ w miejscu o uszkodzonych, nieczytelnych znakach drogo-
wych oraz o zniszczonych urządzeniach przeznaczonych do użytku publicznego;

5. Informowano na bieżąco Wydz. IKOŚ w miejscu o zauważonych, zaśmieconych tere-
nach, które należy uporządkować;

6. Informowano  mieszkańców  o obowiązku  niezwłocznego  usuwania  zanieczyszczeń
po zwierzętach;

7. Na  bieżąco  utrzymywano  kontakty  z kierownictwem  Komendy  Powiatowej  Policji
w Staszowie  w celu  wymiany  informacji  o zagrożeniach  występujących  na terenie
miasta i gminy Staszów;

8. Sprawdzano miejsca zaznaczone na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, weryfi-
kowano zgłoszenia oraz reagowano zgodnie z kompetencją;

9. Przeprowadzono 4 wywiady środowiskowe w celu ustalenia stanu faktycznego zamieszkania/
zameldowania osób w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi;
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10. Przeprowadzono 12 wywiadów środowiskowych w celu ustalenia miejsca faktycznego
zamieszkiwania w związku z wnioskami o wpis do rejestru wyborców miasta i gminy
Staszów;

11. Zgodnie ze swoimi kompetencjami straż miejska w ramach pomocy prawnych udzie-
liła 4 krotnie pomocy innym jednostkom lub instytucjom;

12. Czuwano nad porządkiem publicznym podczas wyborów prezydenckich 2020 – służba
ochronna w budynku Urzędu  Miasta  i Gminy Staszów oraz  w dniu  poprzedzającym
wybory, podczas wydawania materiałów dla komisji wyborczych;

13. Zabezpieczano i czuwano nad porządkiem publicznym podczas uroczystego otwarcia
parku miejskiego im. Górników Siarkowych w Staszowie;

14. Zabezpieczano trasę przemarszu podczas zawodów szkolnych zorganizowanych przez
Zespół Placówek Oświatowych w Koniemłotach na okoliczność zawodów Nordic Wal-
king w związku z Europejskim Tygodniem Sportu – Sport Dla Wszystkich;

15. W dniach od 30.10.2020 roku do 01.11.2020 roku brano udział w Akcji  Znicz 2020
wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Staszowie.

Monitoring Miasta

Miasto Staszów w 2020 roku monitorowane było przez 26 kamer. W II półroczu 2020 roku za-
instalowano 3 nowe punkty kamerowe w Parku im. Górników Siarkowych w Staszowie, które
powstały by zapobiegać niszczeniu infrastruktury oraz dewastacji parku, jak również by słu-
żyły prewencyjne aby nie dochodziło w ww. obszarze do zachowań niepożądanych. 

Ze stanowiska monitoringu miejskiego przekazano 12 zdarzeń wymagających podjęcia inter-
wencji na Komendę Powiatową Policji w Staszowie, 9 zdarzeń stanowisko monitoringu zgło-
siło do straży miejskiej w Staszowie oraz 5 zgłoszeń do Wydziału Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska. 

Przekazane zdarzenia dotyczyły m. in.;

• niewłaściwie parkujących pojazdów,

• zakłócania porządku i spokoju publicznego,

• niszczenia urządzeń użyteczności publicznej,

• spalania tworzyw sztucznych.

Łącznie stanowisko monitoringu przekazało do jednostek merytorycznych 26 zdarzeń wyma-
gających podjęcia interwencji. Ponadto na wnioski od uprawnionych organów zabezpieczano
oraz przekazywano materiał z nagrań monitoringu.
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Tabela 24: Efekty działań podjętych przez straż miejską w 2020 roku

Lp. Rodzaje wykroczeń zawartych w:

Środki
oddziaływania

wychowawczego
(art. 41 k.w.)

Mandat

Razem
liczba

Kwota
(zł)

1.

Ustawie - Kodeks wykroczeń

a) wykroczenia przeciwko porządkowi 
i spokojowi publicznemu

28 0 0.0
28

c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 
osób i mienia

7 2 200.00
9

d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 
i porządkowi w komunikacji

32 11 700.00
43

f) wykroczenia przeciwko zdrowiu 4 0 0.00
4

j) wykroczenia przeciwko urządzeniom 
użytku publicznego

14 2 150.00
16

ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

0 1 100.00
1

2.
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach

92 58 5900.00
150

3. ustawie o odpadach 1 1 300.00
2

OGÓŁEM 178 75 7350.00 253

Wykres 11: Wykroczenia  ujawnione przez straż miejską w 2020 roku z podziałem na kategorie
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Wykres 12: Stosunek nałożonych mandatów karnych do pouczeń w 2020 roku

 wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu

 wykroczenia przeciwko bezpie-
czeństwu osób i mienia

 wykroczenia przeciwko bezpie-
czeństwu i porządkowi w komunika-
cji
 wykroczenia przeciwko zdrowiu

 wykroczenia przeciwko urządzeniom 
użytku publicznego

ustawie o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi

ustawie o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach

Wykres 13: Ilość pouczeń nałożonych przez straż miejską w 2020 roku z po-
działem na kategorie

 wykroczenia przeciwko porządkowi 
i spokojowi publicznemu

 wykroczenia przeciwko bez-
pieczeństwu osób i mienia

 wykroczenia przeciwko bezpie-
czeństwu i porządkowi w komuni-
kacji

 wykroczenia przeciwko zdrowiu

 wykroczenia przeciwko urzą-
dzeniom użytku publicznego

ustawie o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi

ustawie o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach

Wykres 14: Ilość mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez Straż 
Miejską z podziałem na kategorie 
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Działalność straży miejskiej w okresie pandemii

Realizowane zadania w dużym stopniu ograniczyła pandemia koronawirusa. Od 2 marca 2020
roku  do 19  czerwca  2020  roku  zgodnie  z dyspozycją  Wojewody  Świętokrzyskiego,  Straż
Miejska mogła realizować swoje zadania wyłącznie w zakresie, w jakim służyły prowadzeniu
działań związanych z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających
z przepisów  powszechnie  obowiązujących,  związanych  z zapobieganiem  rozprzestrzeniania
się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Od dnia 29.10.2020 roku
Wojewoda Świętokrzyski wydał kolejną decyzję, której treść stanowiła, iż w pierwszej kolej-
ności strażnicy powinni realizować zadania związane z przeciwdziałaniem pandemii.

Ograniczenia podczas przeprowadzanych kontroli  dotyczyły  również nieruchomości,  w któ-
rych wg oświadczenia przebywały osoby na kwarantannie lub ze stwierdzonym testem pozy-
tywnym.

W dniu 31.03.2020 roku Wojewoda Świętokrzyski wydał polecenie na podstawie art. 11 ust.
1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej, po-
lecając Burmistrzowi, aby dyslokacja patrolu straży była zgodna ze wskazaniami Komendanta
Powiatowego Policji. Od dnia 02.04.2020 roku Wojewoda Świętokrzyski polecił również, aby
pozostałe zadania były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań
związanych z weryfikacją  wykonywania  ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrze-
niania  się  choroby  zakaźnej  COVID-19.  Odwołanie  polecenia  nastąpiło  w dniu  19.06.2020
roku. Kolejno Wojewoda Świętokrzyski  wydał  decyzję polecającą Burmistrzowi od dnia 29
października 2020 roku dyslokowanie patroli straży miejskich ze wskazaniami właściwych te-
rytorialnie  Komendantów  Powiatowych  Policji,  co  realizowano  do dnia  31.12.2020  roku.
W tym  czasie  codziennie  nawiązywano  kontakt  z przedstawicielem  Komendy  Powiatowej
w Staszowie, celem omówienia realizacji zadań. Podczas wspólnej służby sprawdzano obec-
ność  osób  objętych  kwarantanną,  pod  wskazanymi  adresami,  patrolowano  miejsca  gdzie
mogą przebywać dzieci bez opieki dorosłych w tym na placach zabaw, wydawano komunikaty
głosowe dotyczące informacji o niegrupowaniu się oraz pozostaniu w domach oraz informo-
wano o podstawowych zasadach bezpieczeństwa  w związku  z epidemią  koronawirusa.  Po-
nadto  pracownicy  straży  miejskiej  dokonywali  pomiaru  temperatury  oraz  przeprowadzali
wywiad  epidemiczny  w stosunku  do klientów  oraz  pracowników  Urzędu  Miasta  i Gminy
w Staszowie, przypominano o obowiązku zakrywania nosa i ust w celu zapobiegania rozprze-
strzeniania się choroby zakaźnej. 

W 2020 roku z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy, związaną z ko-
rzystaniem z zasiłku opiekuńczego w okresie od 27 kwietnia 2020 roku do 03 lipca 2020 roku,
na okoliczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat, w związku z zagrożeniem
COVID-19 pracowała tylko 1 osoba na stanowisku strażniczym. 
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24.2. Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie gminy działa piętnaście jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym pięć włączo-
nych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

1. OSP Koniemłoty (KSRG)

2. OSP Oględów (KSRG)

3. OSP Wiązownica Duża (KSRG)

4. OSP Wiśniowa (KSRG)

5. OSP Wola Osowa (KSRG)

6. OSP Czajków

7. OSP Czernica

8. OSP Grzybów

9. OSP Krzczonowice

10. OSP Kurozwęki

11. OSP Łukawica

12. OSP Niemścice

13. OSP Smerdyna

14. OSP Staszów

15. OSP Wiązownica Mała

Strażacy ochotnicy oprócz ważnej roli jaką odgrywają dla bezpieczeństwa, uczestniczą i często
organizują liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym i patriotycznym. W OSP kultywowane
są tradycje lokalne i przekazywane są kolejnym pokoleniom, a działające w poszczególnych
jednostkach świetlice są ważnym miejscem społecznej działalności.

Ochotnicze Straże Pożarne ściśle współpracują z Komendą Powiatową Państwowej Straży Po-
żarnej, dzięki czemu możliwe jest skuteczne reagowanie na zagrożenia, co podnosi bezpie-
czeństwo mieszkańców miasta i gminy Staszów.
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W 2020 roku OSP realizowało następujące cele:

• poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
strażnic;

• podniesienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu miasta i gminy Staszów;

• poprawa stanu technicznego i wizualnego strażnic;

• zwiększenie potencjału operacyjnego oraz poprawa warunków BHP podczas akcji ra-
towniczo-gaśniczych.

Powyższe cele udało się osiągnąć poprzeć realizację następujących działań,  przy wsparciu
gminy Staszów:

• Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Łukawicy – dofinansowanie RPO;

• Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Koniemłotach – dofinansowanie RPO;

• Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Niemścicach – dofinansowanie RPO;

• Remont sali ćwiczeń i szkoleń OSP Czernica - finansowanie MSWiA i Gmina Staszów –
fundusz sołecki;

• Remont garażu OSP Łukawica – finansowanie MSWiA i Gmina Staszów – fundusz so-
łecki);

• Remont pomieszczeń socjalnych Wiązownica  Mała – finansowanie MSWiA i Gmina
Staszów – fundusz sołecki);

• Zakup garażu blaszanego OSP Smerdyna – finansowanie Gmina Staszów – fundusz so-
łecki;

• Zakup wyposażenia osobistego strażaków OSP Koniemłoty – finansowanie Gmina Sta-
szów – fundusz sołecki;

• Zakup wyposażenia osobistego strażaków OSP Krzczonowice – finansowanie Gmina
Staszów – fundusz sołecki;

• Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków OSP Czajków i OSP Smerdyna – fi-
nansowanie Fundusz Sprawiedliwości i Gmina Staszów;

• Remont garażu OSP Wola Osowa – finansowanie KG PSP, 10 000,00 i Gmina Staszów;

• Remont garażu OSP Oględów – finansowanie KG PSP i Gmina Staszów;

• Wymiana bramy garażowej OSP Wiśniowa –finansowanie KG PSP i Gmina Staszów.
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W 2020 roku strażacy ochotnicy interweniowali  w sprawie 129 pożarów oraz byli wzywani
do 573  miejscowych  zagrożeń.  Liczba  pożarów,  w których  interweniowali  druhowie  z OSP
z terenu gminy Staszów zmniejszyła się w stosunku do roku 2019 o 22 zdarzenia. Natomiast
w stosunku do roku 2019, w roku 2020 było o 405 więcej wezwań do miejscowych zagrożeń.

Strażacy ochotnicy z terenu gminy Staszów byli także zaangażowani w walkę z pandemią ko-
ronawirusa. Ich działalność polegała m.in. na:

• głoszeniu komunikatów na terenie miasta i gminy Staszów dotyczących pandemii i za-
grożeń z nią związanych;

• pomocy potrzebującym;

• dowozie leków i żywności;

• transporcie osób niepełnosprawnych;

• transporcie środków ochrony osobistej i środków dezynfekcji do placówek ZOZ, szkół
i przedszkoli.

24.3. Współpraca z Policją

Gmina Staszów wspiera działania prewencyjne podejmowane przez Komendę Powiatową Po-
licji zarówno poprzez współpracę z policją znajdującej się w strukturach gminy straży miej-
skiej,  jak  i poprzez  dofinansowanie  zakupów  niezbędnego  wyposażenia  oraz  służb
ponadnormatywnych.

Współpraca z policją to również szereg akcji  i spotkań prowadzonych wraz UMiG Staszów,
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Strażą Miejską, a także konkursy
poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa, między innymi Turniej wiedzy o bezpieczeństwie
odbywający się cyklicznie w Czajkowie.

Gmina Staszów wspólnie z KPP Staszów realizuje także spotkania z uczniami szkół poświęcone
uzależnieniom. Odbywają się one w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
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25. Współpraca gminy

25.1. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi

Miasto i Gmina Staszów jest członkiem:

1) Stowarzyszenia  pod  nazwą  Związek  Miast  i     Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego   (Uchwała
nr V/37/03  Rady  Miejskiej  w Staszowie  z dnia  28  lutego  2003  r.  w sprawie  przystąpienia
do Stowarzyszenia pod nazwą Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego)

2) Lokalnej Organizacji Turystycznej "Czym Chata Bogata"
(Uchwała nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27
kwietnia  2007 r.  w sprawie  przystąpienia  Miasta  i Gminy
Staszów do "Lokalnej Organizacji Turystycznej "Czym Chata
Bogata"),

3) Związku Stowarzyszeń „Białe Ługi”  

(Uchwała  nr  XVIII/134/07  Rady  Miejskiej  w Staszowie  z dnia  30
października 2007 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Sta-
szów do Związku Stowarzyszeń "Białe Ługi"),

4) Regionalnej  Organizacji  Turystycznej Województwa Święto-
krzyskiego (Uchwała nr XX/195/12 Rady Miejskiej  w Staszowie
z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy
Staszów do Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa
Świętokrzyskiego).

5) Warszawskiego  Klubu  Przyjaciół  Ziemi  Kieleckiej    w War-
szawie  (Uchwała  nr  XXXI/254/08  Rady  Miejskiej  w Staszowie
z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy
Staszów  do Warszawskiego  Klubu  Przyjaciół  Ziemi  Kieleckiej
w Warszawie),

6) Związku Samorządów Polskich   (Uchwała nr XIV/113/2019
Rady  Miejskiej  w Staszowie  z dnia  23 sierpnia  2019r.
W sprawie  przystąpienia  Gminy  Staszów  do stowarzyszenia
Związek Samorządów Polskich.
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25.2. Inne istotne działania burmistrza

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów uczestniczy w:

• Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Staszowskiego;

• Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Staszowie;

• Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych;

• Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie;

• Radzie Społecznej Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Staszowie;

• Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi;

• Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi;

• Radzie Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi;

• Zebraniach sołeckich i osiedlowych;

• Zebraniach Ochotniczych Straży Pożarnych;

• Zebraniach dotyczących funduszu sołeckiego;

• Spotkaniach z mieszkańcami miasta i gminy dotyczących istotnych działań inwestycyj-
nych, społecznych lub programowych.
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26. Wyróżnienia przyznawane przez gminę

Miasto i Gminę stanowią przede wszystkim jej mieszkańcy. Władze samorządowe Staszowa

od zawsze więc starają się nagrodzić jednostki najbardziej wybitne, które stanowią wizytówkę

naszej Małej Ojczyzny i docenić całoroczny trud, jaki wkładają w rozwój osobisty oraz godne

reprezentowanie naszej Gminy.

26.1. Odznaka honorowa „Zasłużony dla Miasta”

Od 1995 roku w gminie Staszów przyznawana jest odznaka „Zasłużony dla Miasta” za szcze-

gólne zasługi na rzecz rozwoju miasta Staszowa. Wyróżnienie przyznawane jest osobom fi-

zycznym  i prawnym  za  szczególne  osiągnięcia  w rozwoju  gospodarczym,  kulturalnym

i społecznym miasta. Ze względu na pandemię koronawirusa, w 2020 roku nie przyznano od-

znaki honorowej.

26.2. Wyróżnienia sportowe wręczane podczas Gali Sportu w Staszowie

21 lutego 2020 roku odbyła się  V Staszowska Gala Sportu podsumowująca rok 2019,

w którym to staszowscy sportowcy w zawodach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i mię-

dzynarodowej ponad 160 razy wywalczyli miejsce na podium, z czego aż 57 razy na najwyż-

szym stopniu.

Wyróżnienia dla najlepszych sportowców i trenerów z gminy Staszów wręczono w Sta-

szowskim Ośrodku Kultury. W roku 2020 kapituła wyróżniła 42 osoby:

• W kategorii „Sportowiec Roku - Sport szkolny” wyróżniono: Alicję Arendarską, Bartło-

mieja Kosika, Patryka Kwaska, Oliwię Maciąg, Natalię Ogórek, Bartosza Sadłochę, Hu-

berta Szcześniaka, Wojciecha Wysockiego i Pawła Zalińskiego.

• Tytuł  „Trener  Roku  w kategorii  Sport  Szkolny” zdobyli:  Krzysztof  Czerwiec,  Jacek

Słomka, Marzena Szczypkowska, Agnieszka Wawrzkiewicz i Bernadeta Wieczorek.
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• W kategorii  „Sportowiec Roku – Sport Klubowy” wyróżniono: Ewę Bartłomiejczuk,

Alberta Franusiaka, Kacpra Łabęckiego, Norberta Ogórka, Ernesta Rozmysłowskiego,

Klaudiusza Sobieniaka, Wiktorię Stanetę, Bartosza Szyszkowskiego, Bartosza Wawrz-

kiewicza i Jakuba Wojsę.

• Tytuł  „Trener  Roku  w kategorii  Sport  Klubowy” otrzymali:  Jacek  Kuranty,  Łukasz

Łygan, Leszek Tarka, Beata Rachoń i Wiktor Skrobacz.

• W kategorii  „Nadzieja Roku” wyróżniono: Dominikę Bartłomiejczuk, Oskara Chmie-

lewskiego,  Maję  Grosicką,  Leona  Kielczyka,  Krzysztofa  Plucińskiego,  Filipa  Słotę,

Kacpra Szyszkowskiego.

W 2020 roku przyznano wyróżnienie specjalne „Drużyna Roku”. Otrzymały je cheerleaderki

PINK PANTHERS – Zuzanna Bochenek,  Zuzanna Golba,  Agata Kopacz,  Wiktoria Radkowska

i Nadia Wadowiec. 

Podczas V Staszowskiej  Gali  Sportu wyróżniono także czynnych sportowców,  promujących

nasze miasto na ogólnopolskich i międzynarodowych arenach sportowych. Tytuł  „Ambasa-

dora Sportu” otrzymali: Franciszek Belusiak, Marcin Cebula, Patryk Dudzic, Ireneusz Kapusta,

Dawid Majsak i Mariusz Rajca.

Kapituła uhonorowała także tych, którzy mocno przyczyniają się do popularyzacji i rozwoju

sportu  w Staszowie.  Tytuł  „Zasłużeni  dla  Sportu” otrzymali:  Anna  Krupka  –  wiceminister

sportu  i poseł  na Sejm  RP,  ENEA  –  Elektrownia  Połaniec,  Grupa  Azoty  KiZChS  Siarkopol

w Grzybowie, Tomasz Dyl – właściciel firmy „DYLMEX”, Roman Karaś – prezes Miejsko-Gmin-

nego Zrzeszenia LZS, Tomasz Klimek – prezes Stowarzyszenia „Aktywna Kraina” i Grzegorz

Krupa – prezes firmy „CASS”. 

Podczas gali wręczono także  podziękowania specjalne. Otrzymali je: Małgorzata Szmyrgała

i zespoły taneczne „Kleks”,  Weronika Koziarz-Dygulska i szkoła tańca „Enigma”, Beata Cho-

durek i Klub Piosenki „RYTM”, dr Dariusz Kubalski - dyrektor PSP nr 2 w Staszowie oraz Dorota

Misztal-Strzała - dyrektor Szkoły Podstawowej w Czajkowie.
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