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Wstęp

Szanowni Państwo,

Gmina  Staszów  ma  za  sobą  kolejny  rok  dynamicznego  rozwoju,  w  którym  udało  się
sfinalizować zarówno niezwykle ważne i bardzo kosztowne projekty inwestycyjne, jak również
odnotować sukcesy w realizacji przyjętych wcześniej polityk i strategii rozwoju.

Niniejszy raport jest  skumulowaną dawką wiedzy z wszystkich istotnych dziedzin,  którymi
poprzez swoich pracowników i  jednostki  organizacyjne zarządza samorząd miasta i  gminy
Staszów. W niniejszym opracowaniu chcemy przekazać Państwu informację, w jaki sposób
samorząd miasta i gminy Staszów realizował zadania, do których został zobowiązany zarówno
przez społeczeństwo, jak również przez przepisy ustroju prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
W dokumencie staramy się dokładnie i rzetelnie rozliczyć wszystkie podejmowane przez nas
działania  w minionym  roku.  W raporcie  opieramy  się  na  danych  dotyczących  roku  2019
zgromadzonych w sprawozdaniu finansowym z wykonania budżetu, który jest załącznikiem
do niniejszego raportu.

Rok 2019 to dla naszej gminy bardzo dobry okres. W minionym roku udało się skutecznie
pozyskać środki  zewnętrzne,  zarówno krajowe, jak też unijne,  na realizację inwestycji,  jak
również spożytkować to, co wypracowaliśmy w latach poprzednich. Nowa siedziba biblioteki,
blisko 16 hektarów terenów urządzonych na nowo wraz z pięknym Parkiem Miejskim im.
Górników  Siarkowych,  budowa  sali  gimnastycznej  przy  Publicznej  Szkole  Podstawowej
nr 2 im. I. J. Paderewskiego w Staszowie,  czy  ogromny projekt  budowy II  etapu kanalizacji
sanitarnej  zrealizowany  przez  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej
w Staszowie to tylko niektóre z dziesiątek zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2019 roku
na terenie naszej gminy.

Warto  w  tym  miejscu  wspomnieć  o  inwestycjach  realizowanych  przez  samorząd
województwa  świętokrzyskiego.  Powstanie  układu  obwodnic  rozwiązało  pilne  problemy
komunikacyjne na terenie naszego miasta i spowodowało, że mieszkanie przy zatłoczonych
dotąd  i pełnych  hałasu  ulicach  Opatowskiej,  Rynek  czy  Krakowskiej  jest  dziś  dużo  mniej
uciążliwe niż jeszcze rok temu, gdy tranzyt ciężarowy odbywał się w dużej mierze przez ścisłe
centrum miasta, pod murami zabytkowego Ratusza.
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W  roku  2019  postawiliśmy  na  budowę  nowych  obiektów,  na  rozwój  i  uporządkowanie
terenów  zielonych,  ale  również  na  zmniejszenie  ilości  zanieczyszczeń  emitowanych  do
atmosfery.  Zrealizowaliśmy  z sukcesem  projekt  wymiany  przestarzałych  źródeł  ciepła  na
nowoczesne  systemy  fotowoltaiczne  i  solarne,  w  gospodarstwach  domowych.  W  ramach
zadania zaprojektowano, następnie zakupiono i zamontowano ponad 300 instalacji  OZE na
budynkach  mieszkalnych  na  terenie  gminy  Staszów.  Uczestnicy  projektu  zaoszczędzili  na
wymianie ponad 50 procent kosztów. 

W roku 2019 poprawiła się znacząco perspektywa rozwoju gospodarczego. Na terenie strefy
„A” sprzedano kolejne działki pod inwestycje i prowadzono rozmowy z nowymi inwestorami.
Rozpoczęła się również budowa pierwszego z zakładów. Kolejne kroki poczyniono w procesie
budowy Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości. 

W roku 2019 nie straciliśmy z oczu bieżących spraw. Stąd stała troska o rozwój edukacji na
terenie naszej gminy i wspieranie kształtowania młodego pokolenia, a także bezpieczeństwo
publiczne, opiekę społeczną i ochronę zdrowia. W raporcie przedstawiamy również aktualne
dane  dotyczące  polityki  mieszkaniowej,  ochrony  środowiska,  czy  gospodarki  odpadami
komunalnymi.

W roku ubiegłym poświęciliśmy również dużo czasu i energii na przygotowanie dokumentacji
i pozyskiwanie kolejnych środków na realizację nowych zadań, które poprawią komfort życia
mieszkańców i podniosą atrakcyjność naszego miasta.

Dokument nie jest  wyłącznie listą sukcesów,  bo nie wszystkie problemy można rozwiązać
jedną  inwestycją.  Pokazujemy  jednak,  że  podjęte  decyzje  i  konsekwencja  w  działaniu
zmniejszają negatywne trendy, związane między innymi z odpływem mieszkańców.

Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom i sołtysom oraz przewodniczącym osiedli za
otwartość  i  zaangażowanie  w  życie  naszej  lokalnej  społeczności,  dziękuję  radnym  Rady
Miejskiej  w  Staszowie  za  rzetelną  pracę,  dobrą  współpracę  i zrozumienie  potrzeb
społecznych. Dziękuję pracownikom urzędu za pełen profesjonalizm i dobrze przygotowane
projekty, dzięki którym tak skutecznie mogliśmy sięgać po dofinansowania.

Zachęcam do lektury raportu. Jest on bardzo obszerny i pokazuje, że był to dobry rok dla
naszej  gminy.  Mam  jednocześnie  świadomość  wyzwań,  jakie  czekają  przed  samorządem
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
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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. Mirosław Bernyś

7. Zdzisław Brzyszcz

8. Wojciech Charyga

9. Hubert Gawłowicz

10. Rafał Grabka

11. Anna Karasińska

12. Piotr Kasperkiewicz

13. Mariusz Łazarz

14. Anna Majczak (do 28.03.2019)

15. Ewa Marek

16. Jacek Maruszewski

17. Tomasz Otrębski

18. Jacek Piwowarski

19. Dominik Rożek

20. Artur Śliwa (od 14.05.2019)

21. Bonifacy Wojciechowski

22. 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 - Anetta 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
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Mapa 1: Podział gminy Staszów na sołectwa

Fot. 2. Staszów z lotu ptaka; Sławomir Rakowski.
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2. 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
Odpadami 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,
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3.  Demografia

Staszów jest gminą miejsko-wiejską, leżącą w powiecie staszowskim, zajmuje powierzchnię
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.
Od roku  2010 następuje  niewielki,  lecz  sukcesywny spadek liczby  ludności.  Dla  przykładu
gminę  Staszów  w 2013r.  zamieszkiwało  26 436  osób,  a na  koniec  2017  roku  liczba  ta
zmniejszyła  się  do 25 897 osób.  Gęstość  zaludnienia w gminie wynosiła  w 2013 roku 116
osób/km², a obecnie wynosi 114 osób/ km².

Na koniec roku 2019 gminę Staszów zamieszkiwało 25 744 mieszkańców,  z  czego miasto
Staszów  liczyło  14 755  mieszkańców.  W  porównaniu  z rokiem  2018  liczba  mieszkańców
zmniejszyła się o 145 osób. W gminie Staszów rośnie liczba urodzeń (z 212 w roku 2018 do
247 w roku 2019). Zmniejsza się natomiast liczba zgonów (z 262 w roku 2018 do 258 w roku
2019).

W gminie Staszów obserwujemy wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym z 5238 osób
w 2016r, 5444 osób w 2017 do 5594 osoby w 2018r. Na przestrzeni dwóch kolejnych lat liczba
ta  wzrosła  o  356  osób  i  jest  to  zmiana  niekorzystna,  która  wskazuje  na  szybszy  postęp
starzenia się społeczeństwa. Wzrost ten dotyczy całego kraju.

Pod  kątem  rynku  pracy,  spadek  bezrobocia,  jako  tendencja  ogólnokrajowa  zobrazowana
wskaźnikiem liczby bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
widoczny jest również w naszej gminie. Wskaźnik ten na koniec roku 2017 wynosił 5,1%, przy
średniej krajowej 4,6%.

W  porównaniu  z rokiem  2018  liczba  mieszkańców  zmniejszyła  się  o 145  osób.  W gminie
Staszów  rośnie  liczba  urodzeń  (z  212  w roku  2018  do  247  w roku  2019).  Zmniejsza  się
natomiast liczba zgonów (z 262 w roku 2018 do 258 w roku 2019).

Do  najliczniejszych  miejscowości  w gminie  Staszów  należą:  Wiązownica  Duża
– 742 mieszkańców,  Smerdyna  –  735  mieszkańców,  Koniemłoty  –  706  mieszkańców,
Kurozwęki – 660 mieszkańców i Wiśniowa – 595 mieszkańców.

Miasto  Staszów  na  koniec  2019  roku  zamieszkiwało  14 755  osób  (14 905  w  2018  roku).
Najwięcej osób mieszka na ulicach: Jana Pawła II (1605 zameldowań na pobyt stały), Adama
Mickiewicza (1250 osoby), Hugo Kołłątaja (1216 osoby) i Jana Kilińskiego (888 osób).

Wśród  ogólnej  populacji  gminy  Staszów przeważają  kobiety.  W roku  2019  stanowiły  one
51,10% populacji (13 156 osób), przy 48,9% mężczyzn (12 588 osób).
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4. 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
wydatkowania  środków.  Istotnym  dokumentem  regulującym  politykę  finansową  jest
Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Budżet miasta i gminy Staszów na koniec 2019 roku prezentował się następująco:

Dochody budżetu ogółem 118 576 284,38 zł, w tym:

dochody bieżące 106 351 599,46 zł,

dochody majątkowe 12 224 684,92 zł

Wydatki budżetu ogółem 120 350 453,59 zł, w tym:

wydatki bieżące 100 101 861,85 zł

wydatki majątkowe 20 248 591,74 zł

Tabela 2. Stan finansów miasta i gminy Staszów za 2019 rok – dochody i wydatki zrealizowane

Dochody ogółem (w złotych) 118 576 284,38

Dochody własne (w złotych) 44 486 783,62

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem % 37,512

Wydatki ogółem (w złotych) 120 350 453,59

Wydatki majątkowe(w złotych) 20 248 591,74

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem % 16,82

Deficyt na 31.12.2019 1 774 169,21

Wolne środki (w złotych) 1 810 494,50

Wydatki na obsługę długu (w złotych) 1 031 700,94

Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia 778 793,56

Ogólne zadłużenie (stan na 31.12.2019r.) 41 950 000,00

4.1. Wykonanie budżetu miasta i gminy Staszów za rok 2019



16 | RAPORT O STANIE GMINY STASZÓW 2019

Tabela 3. Wykonanie budżetu miasta i gminy Staszów za 2019 rok

L.p Wyszczególnienie Plan 2019 r.
(w złotych)

Wykonanie na
31.12.2019r.
(w złotych)

Wykonanie
w %

Wykonanie
31.12.2018r.
(w złotych)

Dynamika w %
2018/2019

1 2 3 4 5 6 7

A Dochody ogółem 122 960 566,17 118 576 284,38 96,43 101 373 471,94 116,97

I Dochody bieżące
z tego: 106 325 867,68 106 351 599,46 100,02 95 383 867,11 111,50

1

dochody z tytułu
udziału we

wpływach z podatku
dochodowego od
osób fizycznych

21 952 210,00 22 159 764,00 100,95 19 876 234,00 111,49

2

dochody z tytułu
udziału we

wpływach z podatku
dochodowego od

osób prawnych
643 000,00 741 875,18 115,38 651 015,72 113,96

3 z subwencji ogólnej 28 574 706,00 28 574 706,00 100,00 26 213 961,00 109,01

4

z tytułu dotacji i
środków

przeznaczonych na
cele bieżące

34 816 817,86 34 510 586,38 99,12 29 389 543,02 117,42

5 pozostałe dochody
bieżące, w tym: 20 339 133,82 20 364 667,90 100,13 19 253 113,37 105,77

5a z podatku od
nieruchomości 10 700 000,00 10 549 537,66 98,59 10 136 675,94 104,07

II Dochody
majątkowe, w tym: 16 634 698,49 12 224 684,92 73,49 5 989 604,83 204,10

1 dochody ze
sprzedaży majątku 934 843,83 939 389,64 100,49 1 035 744,32 90,70

2

z tytułu dotacji oraz
środków

przeznaczonych na
inwestycje

15 629 854,66 11 221 111,70 71,79 4 893 860,51 229,29

B Wydatki ogółem 127 970 701,67 120 350 453,59 94,05 104 366 398,84 115,32

I Wydatki bieżące 102 864 935,95 100 101 861,85 97,31 90 643 912,94 110,43

II Wydatki majątkowe 25 105 765,72 20 248 591,74 80,65 13 722 485,90 147,56

C Wynik Budżetu -5 010 135,50 -1 774 169,21 35,41 - 2 992 926,90 59,28



RAPORT O STANIE GMINY STASZÓW 2019 | 17

(nadwyżka+/deficyt
) (I-II)

1

Różnica między
dochodami
bieżącymi

a wydatkami
bieżącymi

3 460 931,73 6 249 737,61 180,58 4 739 954,17 131,85

Dochody  bieżące  stanowią  ok.  90  %  dochodów  ogółem.  Z  kolei  z dochodów  bieżących
największą 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.

Realizacja dochodów budżetu

Dochody  budżetu  miasta  i gminy  Staszów  za  rok  2019  zostały  zrealizowane  w kwocie
118 576 284,38 zł,  co  stanowi  96,43%  planu  rocznego  wynoszącego  122 960 566,17 zł,
w tym:

 dochody  bieżące  zostały  zrealizowane  w kwocie  106 351 599,46 zł,  co  stanowi
100,02% planu rocznego wynoszącego 106 325 867,68 zł,

 dochody  majątkowe  zostały  zrealizowane  w kwocie  12 224 684,92 zł,  co  stanowi
73,49% planu rocznego wynoszącego 16 634 698,49 zł.

Tabela 4. Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2019r.

L.p. Nazwa działu Plan po zmianach
(w złotych)

Wykonanie na
31.12.2019 r.
(w złotych)

%

1. Rolnictwo i łowiectwo 434 409,37 434 409,37 100,00

2. Leśnictwo 4 000,00 4 009,25 100,23

3. Transport i łączność 559 246,00 559 246,00 100,00

4. Gospodarka mieszkaniowa 6 281 619,79 5 534 241,21 88,10

5. Działalność usługowa 7 000,00 7 000,00 100,00

6. Administracja publiczna 394 650,61 440 228,50 111,55

7.
Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

245 602,00 245 252,00 99,86

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 31 000,00 30 283,70 97,69

9. Dochody od osób prawnych, od osób 37 078 474,76 37 338 099,82 100,70
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fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

10. Różne rozliczenia 28 724 941,47 28 724 941,47 100,00

11. Oświata i wychowanie 2 720 389,20 2 680 696,20 98,54

12. Ochrona zdrowia 1 680,00 1 680,00 100,00

13. Pomoc społeczna 2 675 276,00 2 633 957,11 98,46

14. Edukacyjna opieka wychowawcza 141 070,00 141 070,00 100,00

15. Rodzina 30 244 582,62 30 031 144,07 99,29

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 805 760,34 9 165 101,70 71,57

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 428 864,01 425 544,01 99,23

18. Kultura fizyczna 182 000,00 179 379,97 98,56

Ogółem dochody: 122 960 566,17 118 576 284,38 96,43

Wykres  1.  Realizacja  dochodów  budżetu  z podziałem  na  udział  poszczególnych  działów  w ogólnych
dochodach budżetu.

Wykonanie wydatków budżetu
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W  2019  roku  wydatki  budżetu  miasta  i gminy  Staszów  zostały  zrealizowane  w wysokości
120 350 453,59 zł,  co  stanowi  94,05%  planu  rocznego,  który  wyniósł  127 970 701,67 zł.
Wydatki  bieżące  zostały  zrealizowane  w wysokości  100 101 861,85 zł,  co  stanowi  97,31%
planu wynoszącego 102 864 935,95 zł.

Wydatki  majątkowe zostały  zrealizowane w kwocie  20 248 591,74 zł,  co stanowiło 80,65%
planu rocznego wynoszącego 25 105 765,72 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych
w wydatkach ogółem za 2019 rok ukształtował się na poziomie 16,82%. Realizację wydatków
w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Tabela 5. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019r.

L.p. Nazwa działu
Plan/po zmianach/ na

31.12.2019 r.
(w złotych)

Wykonanie na
31.12.2019 r.
(w złotych)

%

1. Rolnictwo i łowiectwo 503 852,96 497 737,67 98,79

2. Leśnictwo 30 350,00 26 789,80 88,27
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3. Transport i łączność 2 171 246,22 2 008 271,85 92,49

4. Turystyka 3 000,00 3 000,00 100,00

5. Gospodarka mieszkaniowa 5 110 794,96 4 595 208,26 89,91

6. Działalność usługowa 55 000,00 54 319,00 98,76

7. Informatyka 448 945,20 428 955,68 95,55

8. Administracja publiczna 9 947 893,73 9 562 699,53 96,13

9.
Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 245 602,00 244 902,00 99,71

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 921 318,40 864 866,54 93,87

11. Obsługa długu publicznego 1 175 000,00 1 031 700,94 87,80

12. Oświata i wychowanie 37 353 429,03 36 746 371,79 98,37

13. Ochrona zdrowia 570 867,03 510 822,87 89,48

14. Pomoc społeczna 6 946 668,00 6 606 117,14 95,10

15. Edukacyjna opieka wychowawcza 3 071 097,58 2 989 900,51 97,36

16. Rodzina 31 862 831,49 31 463 560,26 98,75

17. Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 21 369 396,76 16 860 185,91 78,90

18. Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 4 561 499,56 4 242 494,59 93,01

19. Kultura fizyczna i sport 1 621 908,75 1 612 549,25 99,42

Razem wydatki: 127 970 701,67 120 350 453,59 94,05

Wykres  2.  Realizacja  wydatków  budżetu  z podziałem  na  udział  poszczególnych  działów
w ogólnych wydatkach budżetu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych.
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Tabela 6. Wykonanie wydatków inwestycyjnych miasta i gminy Staszów w roku 2019

L.p. Nazwa działu Plan
(w złotych)

Wykonanie na
31.12.2019 r.
(w złotych)

%

1. Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 0,00 0,00

2. Transport i łączność 929 842,08 837 631,79 90,08

3. Gospodarka  mieszkaniowa 5 110 794,96 4 595 208,26 89,91

4. Administracja publiczna 14 069,94 12 300,00 87,42

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 312 500,00 312 500,00 100,00

6. Oświata i wychowanie 3 060 955,66 3 052 883,46 99,74

7. Rodzina 943 764,33 866 365,85 91,80

8. Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 12 188 920,54 8 346 902,55 68,48

9. Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 2 503 999,56 2 187 494,59 87,36

10. Kultura fizyczna i sport 39 918,65 37 305,24 93,45

Ogółem: 25 105 765,72 20 248 591,74 80,65

Wykres  3.  Realizacja  wydatków  inwestycyjnych  miasta  i gminy  Staszów  z podziałem  na  udział
poszczególnych działów w ogólnych wydatkach inwestycyjnych



22 | RAPORT O STANIE GMINY STASZÓW 2019

4.2. Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r.

Przychody

W 2019 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 9 010 135,50 zł, w tym:

 z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych - 7 000 000,00 zł,

 z tytułu  wolnych  środków,  o których  mowa  w art.  217  ust.  2  pkt  6  o finansach
publicznych – 1 810 494,50 zł,

 spłata udzielonych pożyczek - 199 641,00 zł.

Rozchody

W 2019 roku rozchody zostały zrealizowane w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:

z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 4 000 000,00 zł,

4.3. Informacja o stanie zadłużenia gminy według stanu na 31.12.2019 r.

Gmina Staszów na dzień 31.12.2019 roku posiadała zadłużenie z tytułu kredytów ogółem
w kwocie 41 950 000,00 zł, w tym:

 Bank Spółdzielczy w Staszowie – 16 600 000,00 zł,

 Bank Spółdzielczy w Kielcach – oddział w Opatowie – 2 000 000,00 zł,

 Bank BGŻ S.A. Warszawa – oddział Staszów – 1 800 000,00 zł,

 Bank Ochrony Środowiska Centrum Korporacyjne w Krakowie – 4 550 000,00 zł,

 BOŚ Centrum Korporacyjne w Krakowie (kredyt konsolidacyjny) – 15 300 000,00 zł

 Bank PKO BP - 1 700 000,00 zł.
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5. Promocja

5.1. Kształtowanie wizerunku i promocja gminy Staszów

Głównym celem podejmowanych przez gminę Staszów działań promocyjnych jest budowanie
pozytywnego  wizerunku  miasta  i gminy  Staszów  oraz  tworzenie  marki  Staszów
z wykorzystaniem  posiadanych  zasobów  i potencjału.  Jednostkami  odpowiedzialnymi  za
prowadzenie polityki promocyjnej gminy Staszów jest Wydział Promocji i Informatyki Urzędu
Miasta  i Gminy  w Staszowie,  a także  jednostki  organizacyjne  gminy  Staszów,  takie  jak:
Staszowski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie.

Ważnym elementem budowania marki jest właściwa identyfikacja wizualna Staszowa. Polega
ona między innymi na wykorzystaniu herbu miasta jako elementu, którym oznakowane są
wszelkie inicjatywy i przedsięwzięcia odbywające się pod patronatem burmistrza Staszowa.

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
Staszów redaguje i wydaje w formie drukowanej pismo samorządowe „Monitor Staszowski”.
Przepływ  informacji  wspierany  jest  poprzez  współpracę  z przedstawicielami  mediów
lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. 

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

 tytuły prasowe: Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański, Gazeta Wyborcza, Super Korso,

 rozgłośnie radiowe: Radio Kielce, radio Leliwa, radio FaMa,

  stacje telewizyjne: Oddział Regionalny TVP 3 Kielce, TVP 1, TVP Info, TV Lokalna,

 serwisy prasowe Polskiej Agencji Prasowej - redakcja Kielce.

Budowanie  pozytywnego  wizerunku  miasta  i  gminy  Staszów  wspiera  realizacja  inicjatyw
i kampanii społecznych, zarówno ogólnopolskich, jak również lokalnych. Przykładem dobrych
praktyk  jest  współpraca  i współorganizowanie  w Staszowie  „Dnia  Dawcy Szpiku” wspólnie
z fundacją DKMS, czy akcja „Zostaw 1% w Staszowie”, której pomysłodawcą jest burmistrz
Staszowa.

http://www.staszow.pl/
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 liczba nowych publikacji: (587),

 liczba odsłon: (808 647);

 liczba  odwiedzających  (326 125),  w  tym:  powracający  odwiedzający  (20,66  %),
nowi odwiedzający (79,34 %);

b) statystyki fanpage’u Urzędu Miasta i Gminy Staszów:

 ilość opublikowanych postów: (260),

 polubienia: (4 053),

 ilość obserwujących: (4 130).

2. Przygotowano listy okolicznościowe, podziękowania, przemówienia: (343).

3. Opracowano  i  rozsyłano  Biuletyn  Informacyjny  UMiG  w  Staszowie  z  materiałami
prasowymi dla dziennikarzy, przedstawicieli mediów regionalnych: (17).

4. Organizowano lub współorganizowano wydarzenia promocyjne o różnym charakterze
(łącznie 41):

Tabela  7:  Wykaz  wydarzeń,  w  organizację,  których  zaangażowany  był  Wydział  Promocji
i Informatyki UMiG.

Wydarzenia kulturalne: (14) Wydarzenia patriotyczne / rocznice: (12)

- XXX Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek
w Staszowie,

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

- Ferie w mieście i gminie Staszów,

- „Złote Gody”,

-„Diamentowe Gody”,

- Święta Wielkanocne,

- Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Tokarni -
stoisko promocyjne miasta i gminy Staszów,

- Dzień Dziecka,

- Dzień Chleba. Smaki naszych dziadków. Miejsko –
Gminne Święto Plonów,

- Gra miejska „Tropami historii”,

- IX Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca –
Staszów,

- obchody 156. rocznicy Powstania Styczniowego,

-494. rocznica nadania praw miejskich dla Staszowa,

- 105-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Oględowie,

- Dzień Flagi RP,

- 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

- II rajd pieszy „Śladami Józefa Piłsudskiego”
Kurozwęki – Oględów,

- zakończenie roku szkolnego 2018/2019,

- 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,

- uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy
w Staszowie w 80. rocznicę wybuchu II wojny

światowej,

- 62. rocznica sformowania Sandomierskiego
Batalionu Radiotechnicznego,

- uroczystość odsłonięcia pomnika Żołnierzy Armii

http://www.staszow.pl/
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- „Hubertus Staszowski”,

- Święta Bożego Narodzenia,

- powitanie Nowego Roku na staszowskim rynku.

Krajowej w Sielcu,

- obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Wydarzenia sportowe: (5) Konferencje/seminaria: (2)

- Staszowska Gala Sportu,

- IV Otwarte Mistrzostwa Staszowa – Ogólnopolskie
Zawody Pływackie,

- XXV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
w Sportach Halowych w zapasach kobiet,

- II Międzyszkolny Turniej Szachowy w Staszowie,

- Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek OSP
z terenu miasta i gminy Staszów.

- „Nowy Rok 2019. Nowe możliwości
dla przedsiębiorców” - seminarium,

- konferencja naukowa „Jak zmieniają się wybory –
analiza wyborów parlamentarnych w Polsce 

w 2019 r.- uwarunkowania społeczne, ekonomiczne,
komunikacyjne ze szczególnym uwzględnieniem ziemii

staszowskiej”.

Wydarzenia edukacyjne: (5) Wydarzenia związane z promocją inwestycji: (3)

- Wojewódzka Olimpiada Chemiczna,

- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej –
eliminacje gminne,

- Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,

- akcja „Pierwszaki zdrowo i bezpiecznie do szkoły”,

- koncert charytatywny dla Renaty Sikory.

- spotkanie dot. projektu „Słoneczne dachy dla
mieszkańców Miasta i Gminy Staszów”,

- uroczystość otwarcia rozbudowanego Przedszkola nr
8 w Staszowie,

- uroczystość otwarcia obwodnicy Staszowa.

5. Reklama w wydawnictwach, publikowana drukiem oraz w Internecie:

 -  opracowano album promocyjny „Staszów miasto nad Czarną” i  wydano drukiem

1000 egz.,

 wydano  drukiem  cztery  numery  pisma  samorządowego  „Monitor  Staszowski”

o łącznym  nakładzie  4800  egz.,  które  są  również  publikowane  na  stronie

www.staszow.pl,

 reklama  na  polskamultimedialna.pl  oraz  w  publikacji  „100.  rocznica  Odzyskania

Niepodległości Świętokrzyskie”,

 publikowano artykuły własne w dodatku „Mała Ojczyzna” do „Echa Dnia” oraz na

stronie internetowej,

http://www.staszow.pl/
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 publikowano ogłoszenia drobne w „Super Korso” i „Echo Dnia”.

6. Zakupiono materiały promocyjne, materiały eksploatacyjne, w tym między innymi:

 wydawnictwa  staszowskich  autorów:  „Pod  wspólnym  niebem.  Staszowskie

cmentarze” D. Kubalskiego, „Staszów i okolice” J. Juszczyka, „Perła Staszowa. Kaplica

Matki Bożej Różańcowej” A. Bazak, „Ślady tamtych dni” J. Żaka,

 wykonano  banery  promocyjne  (6  szt.),  tablice  z  herbem  Staszowa  z  tworzywa

sztucznego PCV, rollup promocyjny,

 pocztówki (1000 szt.) oraz stempel,

 znakowane materiały promocyjne (gadżety),

 wykonano kalendarze promocyjne na 2020 rok.

5.2. Promocja gospodarcza gminy

Gmina Staszów mocno angażuje  się  w aktywizację  gospodarczą  regionu poprzez  aktywną
współpracę z przedsiębiorcami, Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice oraz instytucjami
otoczenia  biznesu:  Polskim  Funduszem  Rozwoju,  Ministerstwem  Inwestycji  i Rozwoju,
Świętokrzyskim  Centrum  Innowacji  i Technologii,  Departamentem  Rozwoju  Regionalnego
w Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa  Świętokrzyskiego,  Centrum  Obsługi  Inwestora
i Przedsiębiorców  w Departamencie  Rozwoju  Regionalnego  Urzędu  Marszałkowskiego
Województwa  Świętokrzyskiego,  Krajowym  Stowarzyszeniem  Wspierania
Przedsiębiorczości, Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy LGD Białe Ługi.

Ważnym elementem promocji gospodarczej jest współpraca z SSE Starachowice i włączenie
terenów inwestycyjnych w Grzybowie do SSE. Daje to gminie Staszów wymierne korzyści pod
względem  marketingowym.  Dzięki  temu  promocja  potencjału  gospodarczego  odbywa się
w zasięgu ogólnopolskim i dociera do ściśle określonego grona odbiorców – czyli inwestorów.

W 2019 roku efektem współpracy z SSE i promocji gospodarczej wspieranej przez SSE jest
podpisanie  umów  sprzedaży  działek  z  kolejnym  inwestorem  oraz  rozpoczęcie  budowy
pierwszych zakładów. Jednocześnie we współpracy z SSE przygotowano ofertę inwestycyjną
dla inwestorów na strefie „B i C”. 

Gmina  Staszów  promując  swoją  ofertę,  prowadziła  zaawansowane  rozmowy  z  jedną
z największych firm energetycznych w Polsce. Efektem tych rozmów jest podpisanie w marcu
2020  r.  listu  intencyjnego  z  ENEA  Elektrownia  Połaniec  na  budowę  ogromnej  farmy
fotowoltaicznej o mocy 10 MW, zlokalizowanej na blisko 27 hektarach gruntów.



RAPORT O STANIE GMINY STASZÓW 2019 | 27

Samorząd  wspiera  aktywnie  inne  inicjatywy,  takie  jak  Targi  Pracy,  gdzie  potencjalni
przedsiębiorcy mogą zapoznać się nie tylko z ofertą szkolnictwa zawodowego, ale również
z umiejętnościami potencjalnych pracowników.

Promocja  gospodarcza  odbywa  się  również  poprzez  przygotowywanie  materiałów
promocyjnych i prasowych oraz multimedialnych dla potrzeb różnego rodzaju wydawnictw.

5.3. Zarządzanie informacją

Gmina  Staszów  realizuje  politykę  informacyjną  z wykorzystaniem  najnowszych  rozwiązań
teleinformatycznych.  Polityka ta  jest  zgodna z przepisami ustawy o dostępie do informacji
publicznej oraz ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami RODO. 

Gmina Staszów sukcesywnie wdraża kolejne rozwiązania informatyczne, których celem jest
usprawnienie  komunikacji  z mieszkańcami.  Temu  celowi  służyła  budowa  nowych  stron
internetowych dla Urzędu Miasta i Gminy Staszów oraz kilkunastu jednostek organizacyjnych
urzędu.

Serwisy internetowe

Strona internetowa  www.staszow.p  l   – główna i oficjalna platforma 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 podtrzymywanie  kontaktu z mieszkańcami  gminy.  W tym miejscu publikowane są
bieżące informacje z życia gminy, zaproszenia i relacje z różnego rodzaju wydarzeń.

 Kanał  wideo  na  serwisie  youtube,  na  którym  transmitowane  są  relacje
z najważniejszych uroczystości, imprez i wydarzeń.

http://www.staszow.pl/
http://www.staszow.pl/
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6. Nagrody i certyfikaty

Gmina  Staszów  jest  laureatem  wielu  nagród  i wyróżnień.  W  ostatnich  latach  samorząd
Staszowa  został  wyróżniony  między  innymi  tytułem  „Innowacyjna  Gmina  Województwa
Świętokrzyskiego 2016”, „Przyjazna Gmina 2016” czy tytułem „Lider rozwoju regionalnego”.
Burmistrz Staszowa Leszek Kopeć w 2017 został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja
Dudę „Srebrnym Krzyżem Zasługi”, za zasługi w działalności społecznej i samorządowej oraz
na rzecz społeczności lokalnej, natomiast w listopadzie 2017 roku został wyróżniony tytułem
„Pasjonat sportowej Polski” w konkursie organizowanym przez Program „Sportowa Polska”
pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W  2018  roku  gmina  Staszów  została  wyróżniona  przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony
Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Kielcach  za  działalność  na  rzecz  poprawy  stanu
środowiska  naturalnego  w dziedzinie  ochrona  różnorodności  biologicznej  i funkcji
ekosystemów, a także została nominowana do nagrody „Laur Świętokrzyski”,  jako „Gmina
Przyjazna  Rodzinom  i Seniorom”.  W  lipcu  2018  roku,  burmistrz  Leszek  Kopeć  został
wyróżniony  podczas  Wojewódzkich  obchodów  Święta  Policji  Garnizonu  Świętokrzyskiego
„Srebrnym medalem za zasługi dla Policji” przyznanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji – Joachima Brudzińskiego.

W maju 2019 roku gmina Staszów została wyróżniona w konkursie  organizowanym przez
Staropolską  Izbę  Przemysłowo-Handlową w Kielcach  w kategorii  animator  gospodarki,  za
tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości  oraz  wkład w ożywienie gospodarcze
regionu.  Statuetkę Novatora  podczas  gali  konkursu w Kieleckim Centrum Kultury odebrał
burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.

W  kwietniu  2020  roku  gmina  Staszów  została  laureatem  konkursu  Samorząd  Promujący
Zdrowie i  otrzymała certyfikat jakości.  Nagrodę przyznano za podejmowanie efektywnych,
nowoczesnych i skutecznych działań na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego
stylu życia i promocji aktywności fizycznej.
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7. Oświata i wychowanie

W  2019  roku  na  terenie  miasta  i  gminy  Staszów  funkcjonowały  następujące  placówki
oświatowe: 

 Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki
i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie (wraz z funkcjonującymi oddziałami
gimnazjalnymi do dnia 31 sierpnia 2019 r.),

 Publiczna  Szkoła  Podstawowa  nr  2  im.  I.  J.  Paderewskiego  w  Staszowie
(wraz z funkcjonującymi oddziałami gimnazjalnymi do dnia 31 sierpnia 2019 r.),

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie,

 Zespół  Placówek  Oświatowych  -  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  i  Przedszkole
w Mostkach,

 Zespół  Placówek Oświatowych -  Publiczna Szkoła  Podstawowa im.  S.  Żeromskiego
i Przedszkole w Kurozwękach,

 Zespół  Placówek  Oświatowych  -  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  i  Przedszkole
w Koniemłotach,

 Zespół  Placówek  Oświatowych  -  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  im.  Oddziału
Partyzanckiego AK „ Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie,

 Zespół  Placówek  Oświatowych  -  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  i  Przedszkole
w Wiązownicy Dużej,

 Publiczna  Szkoła  Podstawowa  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w  Czajkowie
(wraz z funkcjonującymi oddziałami gimnazjalnymi do dnia 31 sierpnia 2019 r.),

 Przedszkole nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie,

 Przedszkole nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie,

 Przedszkole w Wiśniowej prowadzone przez osobę fizyczną.

W  ramach  ww.  struktur  funkcjonowało:  9  szkół  podstawowych,  3  oddziały  gimnazjalne
(funkcjonujące do dnia 31 sierpnia 2019 r.), 9 przedszkoli i 2 oddziały przedszkolne. 

Nauką we wszystkich jednostkach w 2019 roku objętych było łącznie 3153 uczniów. Ponadto
w Staszowie  działalność  prowadzi  Niepubliczne  Przedszkole  Specjalne  "PROMYK SŁOŃCA"
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oraz Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym
„My i Świat”. W tych placówkach opieką i nauką zostało objętych 15 dzieci.

Tabela  8.  Stan  organizacji  placówek  oświatowych  w roku  szkolnym  2019/2020  (wg  SIO  stan  na
30.09.2019 r.) Publiczne Szkoły Podstawowe

L.p. Placówka Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba uczniów w poszczególnych
oddziałach

Klasa
uczniowie poza

placówką
szkolną* I II III IV V VI VII VIII

1. PSP nr 1 w Staszowie 20
412

51 41 52 20 60 68 66 52
2

2. PSP nr 2 w Staszowie 27
595

68 73 83 46 89 97 69 70
2

3. PSP nr 3 w Staszowie 17
346

37 44 38 17 63 68 37 41
1

4. PSP w Czajkowie 8 166 21 19 19 21 19 29 21 17

5. PSP w Kurozwękach 8 123 18 12 20 7 14 22 15 15

6. PSP w Koniemłotach 8 84 13 5 12 8 15 16 7 8

7. PSP w Mostkach 8
108

12 18 8 8 20 20 10 10
2

8. PSP w Smerdynie 8 70 9 6 12 5 14 15 3 6

9. PSP w Wiązownicy 
Dużej

8 82 4 11 13 4 11 20 4 15

Ogółem: 112
1986

233 229 257 136 305 355 232 234
7

*Liczba uczniów z terenu gminy Staszów, którzy realizowali obowiązek szkolny w ośrodkach rewalidacyjno
wychowawczych.
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Tabela 9. Stan organizacji placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 (wg SIO stan na
31.08.2019 r.) Oddziały Gimnazjalne, funkcjonujące do 31 sierpnia 2019 roku.

l.p Placówka liczba
oddziałów

liczba
uczniów

klasa

I II III

1
Oddział gimnazjalny przy PSP nr 1

w Staszowie 
(funkcjonował do 31.08.2019)

4 89 0 0 89

2
Oddział gimnazjalny przy PSP nr 2

w Staszowie
(funkcjonował do 31.08.2019)

4 94 0 0 94

3 Oddział gimnazjalny przy PSP w Czajkowie
(funkcjonował do 31.08.2019) 2 37 0 0 37

Ogółem: 10 220 0 0 220

Tabela  10.  Stan  organizacji  placówek  oświatowych  w roku  szkolnym  2019/2020  
(wg SIO stan na 30.09.2019 r.) publiczne i niepubliczne Przedszkola.

L.p. Placówka Liczba
oddziałów Liczba dzieci

Liczba dzieci w oddziałach

Poniżej „0”(3-4 lata) „0” (5-6 lat)

1. Przedszkole w Czajkowie 2 43 25 18

2. Przedszkole nr 3 w Staszowie 
z oddziałem w Dobrej 8 186 140 46

3. Przedszkole nr 4 w Staszowie 8 184 134 50

4. Przedszkole nr 8 
z Oddz. Integr. w Staszowie 8 174 111 63

5. Przedszkole w Koniemłotach 2 39 19 20

6. Przedszkole w Kurozwękach 2 45 25 20

7. Przedszkole w Mostkach 2 35 12 23

8. Przedszkole w Smerdynie 2 38 22 16

9. Przedszkole w Wiązownicy 
Dużej 2 46 23 23

10. Przedszkole w Wiśniowej
(prowadzone przez os. fizyczną) 1 18 18 0

Razem publiczne: 37 808 524 279
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L.p. Placówka Liczba
oddziałów Liczba dzieci

Liczba dzieci w oddziałach

Poniżej „0”(3-4 lata) „0” (5-6 lat)

10. Niepubliczne Przedszkole
„Promyk Słońca” 3 12 9 3

11. Niepubliczne Przedszkole
„My i Świat” 2 6 4 2

Razem niepubliczne: 5 18 13 5

Ogółem: 42 826 537 284

Niezwykle istotną kwestią dla samorządu miasta i gminy Staszów, jako organu prowadzącego
– jest jakość edukacji. Gmina jako organ prowadzący szkoły ma obowiązek:

 zapewnienia  właściwych  warunków  działania  szkół,  w  tym  bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

 wykonywania remontów oraz zadań inwestycyjnych;

 zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej;

 wyposażenia  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 w/w ustaw.

Działania oraz ścieżki rozwoju systemu edukacji w gminie Staszów, określone zostały także
w realizowanym  przez  samorząd  Kompleksowym  Planie  Rozwoju  Szkół  Miasta  i  Gminy
Staszów na lata 2016-2020.

Wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie (obejmujące przedszkola, szkoły podstawowe
oraz oddziały gimnazjalne funkcjonujące do 31 sierpnia 2019 roku), a także ochronę zdrowia
(żłobki i kluby dziecięce) stanowią 30,5 % łącznych wydatków budżetu gminy za 2019 rok,
z czego:

 wydatki  na  funkcjonowanie  szkół  podstawowych  stanowiły  62,4  %  wydatków  na
oświatę i wychowanie w 2019 roku;
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 wydatki na funkcjonowanie przedszkoli stanowiły 19,2% wydatków;

 wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów – 6%;

 wydatki  związane  ze  stosowaniem  specjalnej  organizacji  nauki  i  metod  pracy  dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3,3 %.

 

W placówkach przedszkolnych i szkolnych przyznanych jest ponad 317 etatów. Wg Systemu
Informacji  Oświatowej  (stan  na  30.09.2019  r.)  nauczyciele  bez  stopnia  stanowili  0,08%
(0,27 etatu), stażyści – 3,1% (9,87 etatu), kontraktowi – 9,04% (28,72 etatu), mianowani –
11,8%  (37,55  etatu).  Najliczniejszą  grupę  stanowili  nauczyciele  dyplomowani  –  75,9%
(241,02 etatu).

Wykres 4. Zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych.

7.1. Opieka nad dziećmi do lat 3

W ramach sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, na terenie gminy Staszów w 2019 roku
funkcjonowały 4 instytucje (2 żłobki i 2 kluby dziecięce). Gmina Staszów zapewniła łącznie
144 miejsca dla  dzieci  do lat  3;  w tym 60 miejsc  w klubach dziecięcych oraz 84 miejsca
w żłobkach.

 Żłobek w Staszowie,   ul.  Kilińskiego 20, funkcjonuje od 1 marca 2012 r.  Pierwotnie
dysponował 20 miejscami, od 1 stycznia 2017 r. zwiększono liczbę miejsc z 20 na 50,
a od  1  marca  2017  r.  w  ramach  Programu  rozwoju  instytucji  opieki  nad  dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH plus” w 2017 ponownie zwiększono liczbę miejsc z 50 na
58, które są dostępne do chwili obecnej. Obecnie do placówki uczęszcza 45 dzieci.
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Żłobek powstał w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „Maluch” 2011.

 Żłobek  „Świat  Dziecka”   w  Staszowie,  ul.  Jana  Pawła  II  17a.  Powstał  1  marca
2018 r. i pierwotnie posiadał 20 miejsc. Od 01.09.2018 r. zwiększono liczbę miejsc do
26. Na chwilę obecną do placówki uczęszcza 25 dzieci. Żłobek „Świat Dziecka” powstał
w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH
plus” 2017 - edycja specjalna „Za życiem”.

 Klub Dziecięcy „Wesoły Pajacyk”   w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17a. Funkcjonuje od
1 października  2012 r.  i  dysponuje  30 miejscami.  Klub  Dziecięcy  „Wesoły  Pajacyk”
powstał w ramach Programu rozwoju instytucji  opieki  nad dziećmi w wieku do lat
3 „MALUCH” 2012.

 Klub Dziecięcy „Świat Dziecka”   w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17 a. Powstał 1 marca
2018  r.  i  pierwotnie  posiadał  20  miejsc.  Od  dnia  01.09.2018  r.  zwiększono  liczbę
miejsc do 30. Obecnie do placówki uczęszcza 16 dzieci. Klub Dziecięcy „Świat Dziecka”
powstał w ramach Programu rozwoju instytucji  opieki  nad dziećmi w wieku do lat
3 „MALUCH plus” 2017 - edycja specjalna „Za życiem”.

7.2. Przedszkola

Do przedszkoli  publicznych na terenie gminy Staszów w 2019 roku uczęszczało 808 dzieci,
w 37 oddziałach,  w tym poniżej  „0” 524 dzieci  w 24 oddziałach i  odziały „0” -  279 dzieci
w 13 oddziałach.

 Przedszkole  nr  4  działające  w  Zespole  Placówek  Oświatowych  Publiczna  Szkoła
Podstawowa  nr  1  im.  Tadeusza  Kościuszki  i  Przedszkole  nr  4  im.  T.  Kościuszki
w Staszowie – 184 uczniów/wychowanków w 8 oddziałach,

 Przedszkole  w  Wiązownicy  Dużej  działające  w  Zespole  Placówek  Oświatowych
Publiczna  Szkoła  Podstawowa  i  Przedszkole  w  Wiązownicy  Dużej
– 46 uczniów/wychowanków w 2 oddziałach,

 Przedszkole w Kurozwękach działające w Zespole Placówek Oświatowych Publiczna
Szkoła  Podstawowa  im.  Stefana  Żeromskiego  i  Przedszkole  w  Kurozwękach
– 45 uczniów/wychowanków w 2 oddziałach,

 Przedszkole w Koniemłotach działające w Zespole Placówek Oświatowych Publiczna
Szkoła  Podstawowa  im.  T.  Kościuszki  i  Przedszkole  w  Koniemłotach
– 39 uczniów/wychowanków w 2 oddziałach,

 Przedszkole  w  Smerdynie  działające  w  Zespole  Placówek  Oświatowych  Publiczna
Szkoła  Podstawowa  im.  Oddziału  Partyzanckiego  AK  "Jędrusie"  w  Smerdynie
– 38 uczniów/wychowanków w 2 oddziałach,

 Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II
w Czajkowie – 43 uczniów/wychowanków w 2 oddziałach,
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 Przedszkole  w  Mostkach  działające  w  Zespole  Placówek  Oświatowych  Publiczna
Szkoła  Podstawowa  i  Przedszkole  w  Mostkach  –  35  uczniów/wychowanków
w 2 oddziałach,

 Przedszkole  nr  3  im.  Jana  Pawła  II  w  Staszowie  –  186  uczniów/wychowanków
w 8 oddziałach,

 Przedszkole  nr  8  i.m  Jana  Christiana  Andersena  z  Oddziałami  Integracyjnymi
w Staszowie – 174 uczniów/wychowanków w 8 oddziałach,

 Przedszkole  w  Wiśniowej  (prowadzone  przez  osobę  fizyczną)  –
18 uczniów/wychowanków w 1 oddziale.

Ponadto w Staszowie działają 2 niepubliczne przedszkola:

 Niepubliczne  Przedszkole  „Promyk  Słońca”  -  9  uczniów/wychowanków
w 2 oddziałach,

 Niepubliczny Specjalny punkt przedszkolny „My i Świat” - 6 uczniów/wychowanków
w 2 oddziałach.

Wykres 5. Liczba dzieci w przedszkolach na terenie gminy Staszów.

7.3. Szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne

Szkoły podstawowe

Gmina  Staszów  prowadzi  9  szkół  podstawowych:  3  na  terenie  miasta  i 6  na  terenach
wiejskich.  W placówkach  na  terenie  gminy  Staszów  naukę  podejmowało  łącznie  1981
uczniów (wg SIO stan na 30.09.2019 r.):

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie funkcjonująca
w  Zespole  Placówek  Oświatowych  ––  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  nr  1  im.
T. Kościuszki  i  Przedszkole  nr  4  im.  T.  Kościuszki  w  Staszowie-  410  uczniów
w 20 oddziałach,
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 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie –
595 uczniów w 27 oddziałach,

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie – 345 uczniów
w 17 oddziałach,

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiązownicy Dużej funkcjonująca w Zespole Placówek
Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i  Przedszkole w Wiązownicy Dużej  –
82 uczniów w 8 oddziałach,

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Kurozwękach funkcjonująca
w Zespole Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego
i Przedszkole w Kurozwękach - 123 uczniów w 8 oddziałach,

 Publiczna  Szkoła  Podstawowa  im.  T.  Kościuszki  w  Koniemłotach  funkcjonująca
w Zespole  Placówek  Oświatowych  –  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  i  Przedszkole
w Koniemłotach - 84 uczniów w 8 oddziałach,

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie w Smerdynie
funkcjonujące  w  Zespole  Placówek  Oświatowych  –  Publiczna  Szkoła  Podstawowa
i Przedszkole w Smerdynie - 70 uczniów w 8 oddziałach,

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie – 166 uczniów
w 8 oddziałach,

 Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Mostkach  funkcjonująca  w  Zespole  Placówek
Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach - 106 uczniów
w 8 oddziałach.

Wykres 6. Liczba uczniów w szkołach podstawowych na terenie gminy Staszów
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Oddziały gimnazjalne

Z dniem 1 września 2017 r.  w wyniku reformy oświaty  zlikwidowano gimnazja,  w miejsce
których  utworzono  oddziały  gimnazjalne.  W  gminie  Staszów  w 2019  roku  przy  szkołach
podstawowych funkcjonowały 3 oddziały gimnazjalne, w których nauką było objętych 220
uczniów:

 Oddział gimnazjalny przy PSP nr 1 w Staszowie – 89 uczniów w 4 oddziałach,

 Oddział gimnazjalny przy PSP nr 2 w Staszowie – 94 uczniów w 4 oddziałach,

 Oddział gimnazjalny przy PSP w Czajkowie – 37 uczniów w 2 oddziałach.

Zgodnie  z  Uchwałą  NR  XLI/361/17  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z  dnia  27  marca  2017r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r.  do dnia
31 sierpnia 2019 r. nastąpiła likwidacja gimnazjum.

Wykres 7. Liczba uczniów w oddziałach gimnazjalnych na terenie gminy Staszów

Finanse

Dochody w     2019  

Dochody  związane  z działem  „Oświata  i Wychowanie”  w 2019  roku  zostały  zrealizowane
w kwocie 2 680 696,20 zł.  Do struktury dochodów należy doliczyć również część oświatową
subwencji ogólnej w kwocie 20 075 038,00 zł.

Szczegółowy  wykaz  dochodów  znajduje  się  w załączniku  pn.  Informacja  o przebiegu
wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok. 
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Wydatki w     2019r.  

Wydatki ogólne na oświatę i wychowanie wyniosły w 2018 roku 36 746 429,79 zł. Zostały one
zrealizowane na poziomie 98,4% planu rocznego, wynoszącego 37 353 429,03 zł.

Tabela 11: Oświata i wychowanie. Struktura wydatków.

Dział/zadanie Wysokość nakładów

Funkcjonowanie szkół podstawowych 22 915955,97 zł

Funkcjonowanie gimnazjów 2 193 390,02 zł

Funkcjonowanie przedszkoli 7 057 231,17 zł

Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w PSP 261 382,22 zł

Funkcjonowanie przedszkoli specjalnych 357 153,46 zł

Funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego 264 501,98 zł

Realizacja dowozu uczniów do szkół 844 364,04 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 105 065,70 zł

Funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych 417 033,08 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy  dla  dzieci  w przedszkolach,  oddziałach  przedszkolnych  w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

583 423,87 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach,
szkołach  policealnych,  branżowych  szkołach  I  i II  stopnia  i klasach
dotychczasowej  zasadniczej  szkoły  zawodowej  prowadzonych  w branżowych
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

111 644,88 zł

Zapewnienie  uczniom  prawa  do  bezpłatnego  dostępu  do  podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

170 390,49 zł

Wydatki pozostałe 239 554,27 zł
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Dofinansowania

1. Dotacje dla uczniów szkół

 W związku ze zwiększeniem części  oświatowej  subwencji  ogólnej  z  0,4 % rezerwy
w roku  2019  gmina  Staszów  otrzymała  dofinansowanie  wyposażenia  w  pomoce
dydaktyczne  niezbędne  do  realizacji  podstawy  programowej  z  przedmiotów
przyrodniczych  dla  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Wiązownicy  Dużej  na  kwotę
29 877,00 zł.

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji
celowej  na  wyposażenie  szkół  w  podręczniki,  materiały  edukacyjne  i  materiały
ćwiczeniowe, gmina Staszów otrzymała w ramach dotacji dofinansowanie w kwocie
170 390,49 zł.

 W ramach realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów
prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków
w roku 2019 gmina Staszów otrzymała dotację w kwocie 40 000,00 zł na doposażenie
i  poprawę  standardu  funkcjonującej  stołówki  w  Zespole  Placówek  Oświatowych  -
Publiczna  Szkoła  Podstawowa  nr  1  im.  Tadeusza  Kościuszki  i  Przedszkolu
nr 4 im. Tadeusza  Kościuszki  w  Staszowie.  W  pomieszczeniu  stołówki  wykonano
remont podłogi – położono wykładzinę termozgrzewalną, do kuchni zakupiono szafę
chłodniczą, taborety gazowe i stół z basenem.

 Stypendia i zasiłki dla uczniów szkół. 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  2019  roku  za  miesiące
V – VI dla 147 uczniów. Zasiłki szkolne w tym okresie przyznane były dla 3 uczniów.
W II półroczu natomiast przyznano 138 stypendiów szkolnych za miesiące X-XI-XII oraz
4 zasiłki  szkolne.  Na wypłatę  stypendiów i  zasiłków szkolnych w 2019  roku  gmina
Staszów  otrzymała  dotację  w  kwocie  126  485,00  oraz  przeznaczono  14 054 ze
środków  własnych.  W  2019  roku  wypłacono  stypendia  w  kwocie  138 260,00 zł
natomiast zasiłki szkolne w kwocie 2 279,00 zł.

2. Dotacje dla przedszkoli

 Na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach
dotacji celowej z budżetu państwa w 2019 roku gmina otrzymała kwotę 799 710,00 zł.

 W  ramach  dotacji  podmiotowej  Przedszkole  w  Wiśniowej  od  stycznia  do  końca
grudnia  2019  roku  otrzymało  kwotę:  220  260,00  zł.,  wykorzystana  kwota  to:
219 600,01 zł, kwota niewykorzystanej dotacji to: 659,99 zł.

 W  ramach  dotacji  dla  niepublicznych  przedszkoli  i  innych  form  wychowania
przedszkolnego  prowadzonych  na  terenie  gminy  Staszów  przez  osoby  fizyczne
i prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego od stycznia do grudnia 2019
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r. Niepubliczne Przedszkole Specjalne “Promyk Słońca”, otrzymało kwotę: 357 153,46
zł, wykorzystana kwota to 357 153,46 zł, dotacja została wykorzystana w 100 %.

 Niepubliczny  Specjalny  Punkt  Przedszkolny  Stowarzyszenia  Pomocy
Niepełnosprawnym  „My  i  Świat”  otrzymał  kwotę  264  501,98  zł.  Wykorzystał  ją
w 100 %, natomiast na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci Niepubliczny Specjalny
Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” otrzymał
kwotę 49 331,45 zł, którą wykorzystał w całości.

Stypendia i nagrody sportowe

W  2019  roku  za  wysokie  wyniki  sportowe  w krajowym  współzawodnictwie  sportowym
w dyscyplinach  zespołowych  i indywidualnych  dla  63  zawodników  przyznano  stypendia
sportowe na łączną kwotę brutto 29 230,00 zł.

Na zakup nagród sportowych dla uczniów reprezentujących gminę na zawodach i turniejach
sportowych w 2019 roku wydatkowano kwotę 4 865,68 zł.

Dowozy do szkół

Spełniając  obowiązki  określone  w art.  32  ust  5  i  6  oraz  art.39  ust.  3  i  4  ustawy  prawo
oświatowe  w  roku  szkolnym  2019/2020  zawarto  umowy  na  dowóz  dzieci  i  uczniów  do
placówek  oświatowych  na  terenie  gminy  Staszów,  realizowany  w  formie  zakupu  biletów
miesięcznych. W 2019r. na realizację wydano 472 194,70 zł.

Do szkół i przedszkoli dowożono 833 uczniów:

 ZPO nr 1 – 182 uczniów,

 PSP nr 2 – 133 uczniów,

 ZPO Mostki – 79 uczniów,

 ZPO Wiązownica Duża – 46 uczniów,

 ZPO Koniemłoty – 80 uczniów,

 ZPO Kurozwęki – 79 uczniów,

 Przedszkole w Wiśniowej – 1 uczeń,

 ZPO Smerdyna – 76 uczniów,

 PSP Czajków – 160 uczniów,

 Przedszkole nr 3 – 1 uczeń.
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Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Kwota przeznaczona na realizację dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych do placówek
oświatowych na terenie gminy Staszów wyniosła 62 837,60 zł. W 2019 r. na realizację zadania
wydano 70 819,84 zł. 

W 2019r. koszt dowozu uczniów wyniósł 543 014,54 zł.

Umowy dotyczące zwrotu kosztów

W roku szkolnym 2019/2020 zawarto z rodzicami dzieci niepełnosprawnych 6 umów na zwrot
kosztów dojazdu środkami komunikacji własnej do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno –
Wychowawczego  w  Staszowie  oraz  w  Kurozwękach,  Publicznej  Szkoły  Podstawowej
nr 3 w Staszowie,  Niepublicznego  Przedszkola  Specjalnego  „Promyk  Słońca”  w Staszowie,
Liceum  Ogólnokształcącego  im. S. Wyszyńskiego  w  Staszowie  oraz  Zespołu  Szkół
Ekonomicznych w Staszowie o łącznej kwocie 13 456,80 zł. W 2019 r. w wyniku zawartych
z rodzicami umów na zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
wydatkowano kwotę 12 537,00 zł.

W roku szkolnym 2019/2020 zawarto również 3 umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych
do: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Klimontowie, Szkoły Podstawowej Specjalnej „Radość
Życia” w Sandomierzu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „ZŁOTE SERCE”
w Pińczowie na łączną kwotę 71 310,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 20 286,00 zł.

Na  rok  szkolny  2019/2020  zawarto  Porozumienie  między  gminą  Osiek  i  gminą  Rytwiany
w sprawie  realizacji  dowozu  dzieci  niepełnosprawnych  do  Ośrodka  Rehabilitacyjno–
Edukacyjno–Wychowawczego  w  Staszowie  oraz  w  Kurozwękach  na  kwotę  192  442,44 zł.
W 2019  r.  w  wyniku  realizacji  zawartych  w  tym  celu  porozumień  wydatkowano  kwotę
170 757,36 zł.

Szkoły ponadgimnazjalne

Na  obszarze  gminy  Staszów  działają  szkoły  ponadgimnazjalne,  dla  których  organem
prowadzącym jest powiat staszowski:

 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie,

 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie,

 Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Szkoły  kształcą  młodzież  w  wielu  kierunkach,  prowadzą  aktywne  działania  warsztatowe,
a także uczestniczą w projektach międzynarodowych.
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7.4. Programy realizowane w placówkach oświatowych podlegających 
gminie. 

Lista wybranych przedsięwzięć:

 Sport  i  aktywność fizyczna: Umiem pływać kl.  I-III,  Mały Mistrz,  Lekkoatletyka dla
każdego, Bieg po zdrowie,Trzymaj formę, Szkolny klub sportowy,

 Promocja zdrowego stylu życia: Szklanka mleka,Owoce w szkole,Wzorowa łazienka,
5 porcji  warzyw, owoców lub soku, Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy, Śniadanie daje
moc, Ja i mój uśmiech,

 Profilaktyka  uzależnień:  Zachowaj  trzeźwy  umysł,  Archipelag  skarbów,  Znajdź
rozwiązanie właściwe, Nie pal przy mnie proszę,

 Bezpieczeństwo: Akademia bezpiecznego Puchatka, Pierwszak bezpieczny w drodze
do szkoły, Ratujmy i uczmy się ratować,

 Edukacja:  Tu  programujemy,  Piękna  nasza  Polska  cała,  Interaktywna  matematyka,
Matematyka łatwa i przyjemna, Matematyka na co dzień, Motyle książkowe,

 Wsparcie rozwoju: Program profilaktyki logopedycznej, Roztańczone przedszkole,

 Promocja ekologii: Zbiórka surowców wtórnych, Kubusiowi przyjaciele natury, Czyste
powietrze wokół nas.

Opis wybranych przedsięwzięć:

„Umiem Pływać” - kolejna edycja  realizowanego we współpracy z Wojewódzkim Szkolnym
Związkiem  Sportowym  w  Kielcach  oraz  Stowarzyszeniem  „Centrum”  Sport  i  Rekreacja
w Staszowie  programu  w  ramach,  którego  uczniowie  ze  wszystkich  szkół  podstawowych
z terenu gminy Staszów mieli możliwość nauki pływania na basenie Powiatowego Centrum
Sportowego  w  Staszowie.  Gmina  Staszów  na  zajęcia  na  pływalni  przeznaczyła  kwotę
38 526,00 zł.

„Szkolny  Klub  Sportowy” -  przystępując  do programu  SKS  gmina Staszów zadeklarowała
finansowy wkład w wysokości  -  300,00 zł.  (słownie:  trzysta złotych) tytułem uczestnictwa
dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku, łącznie dla 18 grup po 300,00 zł – 5 400,00 zł.

7.5. Konkursy na zadania publiczne. Wsparcie instytucji kultury i sportu.

Konkursy na zadania publiczne
Gmina Staszów w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019

roku określonych w Programie współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi
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oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie przekazała środki publiczne w poniższych wysokościach:

 Turystyka i krajoznawstwo 3 000,00 zł,

 Edukacja, oświata i wychowanie 7 000,00 zł,

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społeczny 53 300,00 zł,

 Kultura, sztuka 25 500,00 zł,

 Kultura fizyczna 40 000,00 zł,

 Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych 146 000,00 zł.

Wsparcie instytucji kultury

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie

 1 067 202,00 zł. na dofinansowanie zadania pn. Nowoczesna Biblioteka w Staszowie
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 - Infrastruktura
Bibliotek 2016-2020,

 900 000,00 zł, -na na prowadzenie bieżącej działalności kulturalnej w 2019r. w formie
dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie, przyznanej ze środków
budżetu gminy Staszów.

Staszowski Ośrodek Kultury:

 1 116 500,00  zł.  -  dotacja  podmiotowa  dla  Staszowskiego  Ośrodka  Kultury
w Staszowie,  przekazana  z budżetu  gminy  Staszów  na  prowadzenie  bieżącej
działalności kulturalnej w 2019 roku.

 5 000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Gminna
impreza okolicznościowa – Dla wszystkich dzieci.

 15 000,00  zł  -  dotacja  na  dofinansowanie  kosztów  realizacji  zadania  pn.  Koncert
z okazji Dnia Kobiet.

Inne formy wsparcia:

 16 500,00 zł – na organizację szkolnych zawodów sportowych, koordynowanych przez
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.

 1 700,00 zł na pokrycie kosztów związanych z ochroną ubezpieczeniową (składka) dla
sportowców,  trenerów,  instruktorów sportu,  klubów sportowych jako partycypacja
w kosztach Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach.
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8. Gospodarka

Gospodarka gminy Staszów w ogromnej mierze została zbudowana na przemyśle siarkowym
i rozpoczęciu wydobycia siarki  w latach 60-tych 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  szkodliwą  dla  środowiska  technologią.  Był  to  również  jeden
z najważniejszych  impulsów  w historii  Staszowa,  który  spowodował  szybki  rozwój  miasta
i całego regionu.

8.1. Przedsiębiorstwa

Poprawa  koniunktury  na  rynku  pracy  i zwiększenie  możliwości  pozyskiwania  środków
finansowych  na  zakładanie  lub  rozwój  firm  sprzyja  ożywieniu  gospodarczemu  w gminie
Staszów  i powstawaniu  nowych  podmiotów.  Pod  tym  względem  rok  2019  nie  odbiega
zasadniczo  od  roku  2018.  Nie  uległa  zmianie  liczba  dużych  podmiotów  gospodarczych.
Większy ruch notuje się w obszarze jednoosobowych działalności gospodarczych.

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

Ogólna  liczba  wszystkich  podmiotów  gospodarki  narodowej,  w gminie  Staszów
zarejestrowanych  w rejestrze  REGON  wyniosła  na  koniec  2019  roku  2481  podmiotów  –
o 53 więcej niż w 2018 roku. Z tego największą grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, dokładnie 1900 firm (wobec 1862 w roku 2018)

Pod  względem  klas  wielkości,  największą  grupę  w rejestrze  REGON  stanowią  podmioty
zatrudniające  do  9  pracowników  –  ponad  95%  ogólnej  liczby,  ok.  3,5%  stanowią  firmy
zatrudniające  od  10  do  49  pracowników,  a niespełna  1%  to  przedsiębiorstwa,  gdzie
zatrudnienie plasuje się w przedziale 50-249 pracowników.

Zdecydowana większość firm z gminy Staszów, działa w wymienionych niżej branżach:

 handel  hurtowy  i detaliczny;  naprawa  pojazdów  samochodowych  i motocykli
– 614 firm;

 budownictwo – 408 firm;

 przetwórstwo przemysłowe – 168 firm; 
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Według danych rejestru GUS w 2019 roku w gminie Staszów powstały 173 nowe firmy, a 108
firm  zakończyło  swoją  działalność.  W  porównaniu  z rokiem  2018  należy  stwierdzić,  że
koniunktura oraz nastroje w lokalnej gospodarce poprawiają się. W porównaniu z rokiem
ubiegłym  w  sposób  widoczny  zwiększyła  się  liczba  nowych  firm,  natomiast  odsetek
podmiotów,  które  zakończyły  swoją  działalność  na  rynku  pozostała  na  niezmienionym
poziomie.

8.2. Rynek pracy

Według  danych  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Staszowie  w  tutejszym  urzędzie  na  koniec
grudnia 2019 liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Staszów wynosiła 743 osoby, a stopa
bezrobocia  wyniosła  6,7%.  W gminie  Staszów odnotowano najwyższy  spadek liczby  osób
bezrobotnych  (o  61  osób  mniej  niż  w  styczniu  2019)  spośród  wszystkich  gmin  powiatu
staszowskiego.

Na terenie gminy Staszów główną jednostką pośredniczącą w zatrudnianiu jest Powiatowy
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
wspierają 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  szkolnictwo  zawodowe.  W Staszowie
funkcjonują  trzy  placówki  kształcące  uczniów  w kierunkach  zawodowych,  a organem
prowadzącym 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.

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

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

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
działalności w „Podstrefie Staszów” przysługiwać będą zwolnienia od podatku dochodowego.
Podzielono  je  na  dwie  kategorie.  Inwestorzy  mogą  skorzystać  z ulgi  z tytułu  wydatków
inwestycyjnych  –  od  35%  do  55%  wartości  poniesionej  inwestycji  lub  z tytułu  poziomu
zatrudnienia – od 35% do 55% dwuletnich kosztów pracy. 

Samorząd  gminy  Staszów  podejmując  działania  na  rzecz  włączenia  terenów  do  SSE
Starachowice  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  inwestorzy  mogą  skorzystać  ze  zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości  dla
gruntów,  budynków  lub  ich  części,  budowli  lub  ich  części  zajętych  na  prowadzenie
działalności gospodarczej i położonych 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 brutto.

Kalendarium:

 styczeń-grudzień  2019,  budowa  zakładu  produkcyjnego firmy  CASS,  w  którym
produkowane będą elementy konstrukcji  stalowych. 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 chce zainwestować na strefie „A” w Grzybowie prawie 5 milionów
złotych.

 grudzień 2019, podpisanie umowy kupna działki z firmą SIEJESIE – spółką zajmującą
się między innymi uprawą ziół i produkcją przypraw. Na terenie o powierzchni ponad
2  hektarów,  zostanie  wybudowane  Centrum  Badawczo-Rozwojowe SIEJESIE
w zakresie  innowacyjnych  metod  hodowli  roślin,  między  innymi  z  wykorzystaniem
nowoczesnych  i  innowacyjnych  modułów  LED.  W  Grzybowie  SIEJESIE  planuje
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zatrudnić  ok. 50  osób.  Gmina  Staszów,  po  wstępnych  rozmowach  z kolejnymi
inwestorami,  rozpoczęła  w 2019  roku  procedurę  przygotowawczą do przetargu  na
dwie kolejne działki w strefie „A”.

Fot 3. Budowa zakładu na terenie strefy A w Grzybowie. Inwestor: CASS; Marcin Jarosz

Mapa 2. Strefa A w Grzybowie / SSE Starachowice

Strefa  „A”  w Grzybowie  to  nie  jedyne  tereny,  którymi  gmina  Staszów  chce  zachęcić
inwestorów.  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.
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Mapa 3: Tereny inwestycyjne: Strefy „B” i „C” w Grzybowie.

8.4. Wsparcie biznesu

Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości

Spółka,  której  100%  udziałowcem  jest  gmina  Staszów,  której  zadaniem  jest  efektywne
pozyskiwanie nowych inwestorów oraz kompleksowa obsługa i pomoc w realizacji inwestycji
na  terenie  gminy  Staszów.  Celem  projektu  jest  przede  wszystkim  tworzenie  dogodnych
warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

Zakres projektu:

 prowadzenie, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą SCP,

 zapewnienie  sfinansowania  przedsięwzięcia  z uwzględnieniem  środków
zewnętrznych,

 wybudowanie lub przebudowanie budynków publicznych na cele obiektu biurowego
oraz centrum przesiadkowego wraz z wyposażeniem obiektów,

 zaangażowanie partnera w ramach formuły partnerstwa publiczno – prywatnego.

Projekt  został objęty  kompleksowym  wsparciem  doradczym  finansowanym  przez
Ministerstwo  Inwestycji  i Rozwoju.  Wspierany  projekt  polega  na  zaadaptowaniu
nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 3,4408 ha, należącej do Skarbu Państwa
i użytkowanej wieczyście w części przez gminę Staszów, w części przez spółkę komunalną PKS
w Staszowie  Sp.  z o.o.  oraz  w części  przez  spółkę  komunalną  Staszowskie  Centrum
Przedsiębiorczości  Sp.  z o.o.,  na  potrzeby  Staszowskiego  Centrum  Przedsiębiorczości.
W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest budowa i przebudowa budynków publicznych,



RAPORT O STANIE GMINY STASZÓW 2019 | 49

w tym  budowa  Inkubatora  Przedsiębiorczości.  Projekt  został  wybrany  spośród  zgłoszeń
przesłanych do Ministerstwa Inwestycji  i Rozwoju w ramach naboru projektów PPP. Dzięki
temu,  gmina  Staszów,  otrzymała  wsparcie  w  czasochłonnym  procesie  wyboru  partnera
prywatnego i przygotowania umowy. W 2019 roku zakończono etapy symulacji i przystąpiono
do wyłonienia partnera prywatnego w drodze negocjacji.

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 kwestiom finansowania ciekawych i innowacyjnych projektów
czy możliwościami tworzenia i rozwoju lokalnego biznesu w oparciu o środki krajowe i unijne.
Spotkania  te  są  nie  tylko  platformą  wymiany  doświadczeń  i inicjowania  współpracy,  ale
również przyczyniają się do integracji środowiska przedsiębiorców.
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9. 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
majątkowe 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
zarządzających poszczególnymi składnikami majątku. Gmina Staszów, w ujęciu ewidencyjnym
(aktywa trwałe), dysponuje mieniem o wartości 204 220 819 zł (stan na 31 grudnia 2019 r.):

 Nieruchomości gruntowe, stanowią podstawowy składnikiem mienia gminy Staszów.
Należą do nich: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane oraz
tereny  komunikacyjne.  Według  stanu  na  dzień  31.12.2019  roku  gmina  Staszów
posiadała 711 ha gruntów o łącznej wartości 56 878 000,00 zł.

 „Budynki i lokale, oraz tereny przyległe do nich, stanowiące w 100% własność gminy
Staszów”. Według stanu na dzień 31.12.2019 roku gmina Staszów posiadała 110 lokali
mieszkalnych i 18 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 7858 m2.

 „Obiekty  inżynierii  lądowej  i wodnej” obejmuje  obiekty  budowlane  naziemne
i podziemne o charakterze stałym nieklasyfikowane jako budynki,  tj.:  kompleksowe
budowle  na  terenach  przemysłowych,  rurociągi,  linie  telekomunikacyjne
i elektroenergetyczne,  infrastrukturę  transportu  oraz  pozostałe  obiekty  inżynierii
lądowej  i wodnej.  Według  stanu  na  dzień  31.12.2019  roku  gmina  Staszów  była
właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 113 304 860,03 zł. 

 „Kotły  i maszyny  energetyczne”.  Na  dzień  31.12.2019  roku  gmina  Staszów  była
w posiadaniu kotłów i maszyn energetycznych o łącznej wartości 3 846 399,65 zł.

 „Maszyny,  urządzenia  i aparaty  ogólnego  zastosowania”. Według  stanu  na  dzień
31.12.2019 roku gmina Staszów posiadała 194 maszyny i urządzenia o wartości 3 848
836,00 zł, przy czym największy udział w tej liczbie stanowią urządzenia komputerowe
oraz miejskie sieci światłowodowe. 

 „Środki  transportu”. Według  stanu  na  31.12.2019  roku  gmina  Staszów  posiadała
20 szt. środków transportu o łącznej wartości 3 197 472,63 zł.

 „Narzędzia,  przyrządy,  ruchomości  i wyposażenie”.  Według  stanu  na  dzień
31.12.2019  roku  gmina  Staszów  posiadała  narzędzia,  przyrządy  i wyposażenie
o wartości 13 191 219,00 zł.
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 Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie. Wartość inwestycji rozpoczętych
na dzień 31.12.2019 r. wynosi 7 515 549,00 zł.

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych ogółem – 47 714 200,00 zł.

 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - 12 108 udziałów po 500,00 zł o wartości 6  054
000,00 zł, 

 Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Spółka  Gminy  z  o.o.  -
28 768 udziałów po 1000,00 zł o wartości 28 768 000,00 zł.

 Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  w Staszowie  Spółka  z  o.o.  -  13  632
udziałów po 500,00 zł o wartości 6 816 000,00 zł,

 Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości  Spółka z o.o. 2 360 udziałów po 500,00 zł
o wartości 1 180 000,00 zł,

 „Staszowskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. w Koniemłotach - 494 akcje po 100,00 zł
o wartości 49 400,00 zł.

 Tarnobrzeska  Agencja  Rozwoju  Regionalnego  S.A.  -  10  udziałów  po  500,00  zł
o wartości 5 000,00 zł,

 Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie - 7 061 udziały
po 500,00 zł o wartości 3 530 500,00 zł,

 Zdrowie Koniemłoty Spółka z o.o. - 13 113 udziałów po 100,00 zł o wartości 1 311
300,00 zł.
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10. Gospodarka przestrzenna

Podstawowy  zarys  i kierunki  zagospodarowania  gminy  wyznacza  studium  uwarunkowań
i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy.  Jest  to  dokument  planistyczny
o charakterze 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 studium jest określenie polityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad
zagospodarowania przestrzennego,  w oparciu  o diagnozę uwarunkowań zagospodarowania
przestrzennego.  Pełni  istotną  rolę  jako  niezbędny  dokument  planistyczny  w procesie
tworzenia aktów prawa miejscowego. Określane są w nim kierunki zmian w przeznaczeniu
terenów,  ustalenia  szczegółowych wytycznych  do  miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

Gmina  Staszów  dysponuje  Studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  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
planistycznego. 

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
projektowe nad zmianą ww. dokumentów.

Uszczegółowienie  zasad  zagospodarowania  terenów  następuje  w miejscowych  planach
zagospodarowania  przestrzennego.  Obowiązującymi  miejscowymi  planami
zagospodarowania  przestrzennego  objęto  łącznie  236,48  ha,  co  stanowi  1,0321%
powierzchni gminy.

 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
Świętokrzyskiego Nr 26,

 Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  osiedla  „Wschód”
w Staszowie  -  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
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Mapa 4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów

W  przypadku,  gdy  dla  określonego  terenu  nie  uchwalono  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego,  przedsięwzięcia  są  realizowane  w drodze  ustalenia
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.  W roku 2019 wydano łącznie 186 decyzji
o warunkach  zabudowy  i zagospodarowania  terenu,  w tym  157  sztuk  stanowią  decyzje
o warunkach zabudowy, a pozostałe 29 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  projektach  dotyczących  planowania  i  zagospodarowania
przestrzennego,  poprzez  organizację  szkoleń  i  warsztatów.  Grant  przyznany  uczestnikom
projektu wyniósł 33 000,00 zł.
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11. Gospodarka nieruchomościami

11.1. Struktura gruntów na obszarze gminy

Powierzchnia gminy Staszów wynosi  225,86 km2,  w tym teren miasta zajmuje  26,88 km2,
a tereny  wiejskie  198,98  km2.  Na  terenie  gminy  przeważają  użytki  rolne,  których
powierzchnia wynosi 130,38 km2, czyli 57,7%, a tereny lesiste stanowią 35,8% powierzchni
gminy. 

11.2. Grunty gminne

Struktura nieruchomości gminnych

Zasób  nieruchomości  gminy  Staszów,  zgodnie  z art.  24  ust.  1  ww.  ustawy,  stanowią
nieruchomości,  które  stanowią  przedmiot  własności  gminy  i nie  zostały  oddane
w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego
gminy. Podstawowym składnikiem zasobu nieruchomości gminy Staszów są nieruchomości
gruntowe tj.  grunty rolne i grunty leśne oraz grunty zabudowane i zurbanizowane i tereny
komunikacyjne. 

Łączna  wartość  gruntów  w zasobie  gminnym  na  dzień  31  grudnia  2019  r.  wynosi
56 878 689,14 złotych, zaś ich łączna powierzchnia wynosi 711,0850 ha, w tym grunty, które
są własnością gminy Staszów o wartości 46 376 505,98 zł i powierzchni łącznej 674,5729 ha
oraz  grunty  stanowiące  przedmiot  użytkowania  wieczystego  gminy  Staszów  o wartości
1 841 923,66 zł i łącznej powierzchni 21,4967 ha.

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 2019 roku gmina Staszów posiadała 36,5121 ha takich gruntów, o łącznej
wartości 10 502 183,16 złotych. 
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Wykres 8. Struktura gruntów gminnych.

Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi

W roku 2019 nieruchomości będące w zasobie gminy były przedmiotem:

 zbycia w drodze przetargów nieograniczonych,

 zbycia w drodze bezprzetargowej,

 dzierżawy,

 przekazania w trwały zarząd,

 zamian nieruchomości.

W 2019 roku zbyto następujące nieruchomości:

1. Staszów  -  osiedle  „Małopolskie",  nr  ewidencyjny  418/6  o  powierzchni  64  m2,
przylegająca do działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 5735/8 i 1446/9, na
rzecz właścicieli tych nieruchomości  – w trybie bezprzetargowym,

2. Staszów – ul. Krakowska, oznaczona nr ewidencyjnym 2946/16 o powierzchni 1105 m2

- w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,

3. Staszów  –  ul.  Legionów  Polskich,  nr  ewidencyjny  4635/3  o  powierzchni  175  m2,
przylegającej  do  działki  budowlanej  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  4635/1,
na rzecz współwłaścicieli tej nieruchomości – w trybie bezprzetargowym,
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4. Staszów,  ul.  Krakowska,  nr  ewidencyjny  3396/4  o  powierzchni  655  m2 –  w  trybie
przetargu ustnego nieograniczonego,

5. Kurozwęki,  nr  ewidencyjny  1707/3  o  powierzchni  0,2400  ha,  na  rzecz  właściciela
działek przyległych – w trybie bezprzetargowym,

6. Staszów,  ul.  Adama Mickiewicza,  nr  ewidencyjny  5912/15  o  powierzchni  1355 m 2

– w trybie ustnego przetargu nieograniczonego,  

7. Krzywołęcz,  nr  ewidencyjny  308  o  powierzchni  0,2200  ha  –  w  trybie  przetargu
ustnego nieograniczonego, 

8. Staszów, nr ewidencyjny 2914/13 o powierzchni 1153 m2, 2913/19 o powierzchni 600
m2 oraz  2913/21  o  powierzchni  597  m2 -  w  trybie  ustnego  przetargu
nieograniczonego,

9. Staszów, ul.  Rzeszowska,  nr ewidencyjny 1416/11 o powierzchni 20 m2,  -  w trybie
bezprzetargowym,

10. Staszów,  ul.  Partyzantów,  nr  ewidencyjny 1601/3 o powierzchni  47 m2,  -  w trybie
bezprzetargowym,

11. Staszów,  ul.  Henryka  Sienkiewicza,  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym
5444 o powierzchni 256 m2, - w trybie bezprzetargowym

W roku 2019 miała miejsce jedna zamiana nieruchomości: działka położona w Staszowie, na
os.  „Na Stoku”,  oznaczona numerem ewidencyjnym 842/3 o pow. 0,0146 ha,  stanowiąca
własność  Gminy  Staszów,  w  zamian  za  działkę  położoną  w  Staszowie,  na  os.  Na  Stoku,
oznaczoną  numerem  ewidencyjnym  3836/2  o  pow.  0,0188  ha,  która  zgodnie  z  Decyzją
Nr 23/06  z  dnia  9  listopada 2006 roku  o  ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego
polegającej na budowie infrastruktury technicznej na terenie osiedla „Na Stoku” w Staszowie
przeznaczona została pod układ komunikacyjny.

W  2019  roku  nabyto  od  Spółdzielni  Mieszkaniowej  prawo  użytkowania  wieczystego
nieruchomości  o  łącznej  powierzchni  0,0907  ha  położonej  w  Staszowie  przy  ulicy
Langiewicza, z  przeznaczeniem na powiększenie i  zagospodarowanie placu przedszkolnego
oraz budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 im. Papieża Jana Pawła II  w Staszowie.
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12. Infrastruktura techniczna

12.1. Wodociągi i kanalizacja

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

W 2019 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 2019 roku
wynosi  205,78  km.  Wyniki  badań  produkowanej  wody  potwierdzają  spełnienie  wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia.

Gospodarka ściekowa realizowana jest poprzez system kanalizacji  sanitarnej.  Długość sieci
kanalizacyjnej na terenie gminy Staszów na koniec 2019 roku wyniosła ok. 158 km. W roku
2019 wskutek realizacji II etapu budowy kanalizacji na terenie gminy Staszów wybudowano
ok.  33  kilometry  sieci  kanalizacyjnej  w miejscowościach:  Czajków  Południowy,  Czajków
Północny, Wola Wiśniowska, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Smerdyna, Wiązownica-
Kolonia  i  Wiśniowa  (w  części  dotychczas  nieskanalizowanej)  oraz  około  1,5  km  sieci
kanalizacyjnej  na  terenie  miejskim,  na  ulicach:  Opatowska,  Słoneczna  i  Polna.  Ponadto
wybudowano oczyszczalnię ścieków w miejscowości Wiązownica Duża o przepustowości 400
m3  na  dobę,  a  także  5  przepompowni  sieciowych  i  865  przepompowni  przydomowych.
Wydatki poniesione na realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjnego w 2019 roku wyniosły
18 649 301,00 zł. Źródłem finansowania były: dotacja pozyskana ze środków POIS, pożyczka
NFOŚiGW oraz środków własnych.

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

Ogólny wskaźnik zwodociągowania gminy Staszów na koniec 2019 wynosi 98% (95,1% w roku
2018), natomiast ogólny wskaźnik skanalizowania gminy Staszów na koniec 2019 roku wynosi
90% (75% w roku 2018). 

Pod  względem  finansowym  dochody  zrealizowane  przez  Przedsiębiorstwo  Gospodarki
Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w Staszowie  na  dzień 31.12.2019 wyniosły  18 935 236,70 zł,
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12.2. 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
wysokich napięć (WN) 110 kV. Energia przesyłana na poziomie 110 kV rozprowadzana jest, po
obniżeniu 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 miastach,  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.

12.3. 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
ciśnienia poprzez dwie stacje redukcyjno-pomiarowe I°: Staszów (przepustowość techniczna
3000 nm3/h) i Koniemłoty (przepustowość techniczna 3000 nm3/h).

Na  koniec  2019  roku  długość  sieci  gazowej  (przesyłowej  i  rozdzielczej)  na  terenie  gminy
Staszów  wynosiła  ok.  150  kilometrów,  a  korzystało  z  niej  14 113  mieszkańców.  Według
danych Polskiej Spółki Gazownictwa stopień gazyfikacji gminy Staszów wynosi ok. 53%.

Stan  sieci  gazowej  na  terenie  miasta  i gminy  Staszów  jest  dobry.  Trwają  prace  przy
rozbudowie  i modernizacji  sieci  gazowej  na  terenie  miasta  i terenach  wiejskich.  Gmina
Staszów  współpracuje  z Polską  Spółką  Gazową  organizując  spotkania  z mieszkańcami
zainteresowanymi zamianą dotychczasowych źródeł ciepła na gaz ziemny i przyłączenie do
sieci  gazowej.  W  Urzędzie  Miasta  i Gminy  Staszów  funkcjonuje  punkt  informacyjno-
kontaktowy  Polskiego  Górnictwa  Naftowego  i Gazownictwa,  dla  obecnych  i potencjalnych
klientów  spółki.  Punkt  znajduje  się  na  parterze  UMiG  (pokój  4a).  Czynny  jest  w każdy
poniedziałek w godzinach od 9.00 do 15.00.
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12.4. 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.  W 2018 roku wg. danych GUS długość sieci ciepłowniczej wynosiła 12,4 km oraz
długość przyłączy do budynków 400 metrów. W ostatnich latach przedsiębiorstwo poczyniło
duże  inwestycje  mające  na  celu  zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń  oraz  podniesienie
wydajności  urządzeń  grzewczych  i przesyłowych energii  cieplnej.  W 2019  roku  wykonano
między innymi:

 modernizację istniejącego odcinka sieci cieplnej wysokich parametrów kanałowej na
sieć bezkanałową preizolowaną DN200 przy wymiennikowni W1 (przy ul. KEN 11, na
odcinku przebiegającym w obrębie ul. Mickiewicza);

 przebudowę sieci cieplnej wysokich parametrów (na docinku od komory rozdzielczej
przy ul. Langiewicza do sieci na placu Szkoły Podstawowej nr 2 im. I.J.Paderewskiego,
przy ul. Niepodległości);

 komputerowy system monitoringu budynków przy ul. Mickiewicza 14, 22 i Kilińskiego
1, 14, 18, zasilanych z wymiennikowni W1.

Przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły w 2019 roku 7 892 343,57 zł, natomiast
koszty działalności operacyjnej spółki wyniosły 8 180 008,34 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,
kotłowniach 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
Kościuszki 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
termomodernizacje, mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.



60 | RAPORT O STANIE GMINY STASZÓW 2019

12.5. Telekomunikacja

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

Na terenie Staszowa zlokalizowana jest także sieć darmowych hotspotów umożliwiających
dostęp do sieci internetowych.

Mapa 5. Schemat Regionalnej 
Korporacyjnej Sieci Komputerowej

Mapa 6. Zasięg i lokalizacja 
bezpłatnych hotspotów
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13. Inwestycje

Łączna  wartość  realizowanych  w 2019  r.  inwestycji  na  terenie  miasta  i gminy  Staszów
wyniosła  25 804 983,15 zł.  Wartość  dofinansowania pozyskanego przez  gminę Staszów na
realizację tych zadań wyniosły 19 364 560,10 zł. Poniżej przedstawiamy wybrane inwestycje
zrealizowane  w  2019  roku.  Pełny  wykaz  zadań  inwestycyjnych,  a  także  pozyskanych
dofinansowań znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

13.1. Infrastruktura drogowa 

W kontekście infrastruktury drogowej największym zadaniem ukończonym w 2019 roku była
budowa  układu  obwodnicowego  Staszowa.  W  ramach  inwestycji  zrealizowanej  przez
Świętokrzyski  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Kielcach  przy  współudziale  miasta  i  gminy
Staszów,  a  także  powiatu  staszowskiego  zaprojektowano,  a  następnie  wybudowano
północno-zachodnią obwodnicę Staszowa. Nowa droga jednonezdniowa posiada dwa pasy
ruchu, łączną długość 4 km. 870 m. łącząc trzy drogi wojewódzkie: nr 765 (Osiek-Staszów-
Chmielnik),  757  (Stopnica-Staszów)  i  764  (Staszów-Raków-Kielce).  Obwodnicy  towarzyszy
konieczna  infrastruktura:  system  odwodnień,  oświetlenie  w  newralgicznych  punktach,
ogrodzenia zapobiegające wtargnięciu zwierząt leśnych na drogę, przepusty pod jezdnią dla
zwierząt, ekrany akustyczne w miejscach gdzie ruch kołowy jest uciążliwy dla mieszkańców
oraz drogi techniczne, które umożliwiają m.in. dojazd do pól uprawnych i posesji. Ponadto
wzdłuż  obwodnicy  usytuowano  ścieżki  rowerowe  oraz  chodniki.  W  ramach  inwestycji
zbudowano  również  miejsce  postojowe  na  max.  15  ciężarówek  i  około  20  samochodów
osobowych.  Całkowita  wartość  robót  to  19 667 000,00  zł.  Inwestycja  powstała  przy
współfinansowaniu z Funduszy Europejskich – RPO dla Województwa Świętokrzyskiego.

Fot.4. Fragment układu obwodnicowego Staszowa; Robert Wojtal.
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Gmina Staszów systematycznie poprawia stan dróg gminnych. Służą temu środki pozyskane
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
W 2019 roku było to ponad 1 milion złotych.

W ramach pozyskanych środków w 2019 roku na terenie gminy Staszów wyremontowano
i przebudowano łącznie ponad 2,5 kilometrów dróg gminnych:

 ul. Zagonie w Kurozwękach o długości 655 m, 366 673,91 zł,

 ul. Ponicka w Kurozwękach o długości 150 m, 116 000,00 zł,

 odcinek w Podmaleńcu o długości 370 m,  85 015,26 zł,

 odcinek w Dobrej o długości 286 m,  61 341,67 zł,

 odcinek w Gaju Koniemłockim o długości 653 m, 94 333,65 zł,

 w obrębie ul. Leśnej w Staszowie o długości 152 m,  83 970,62 zł,

Ponadto na terenie gminy zrealizowano inne zadania poprawiające komunikację w obrębie
dróg gminnych:

 budowa parkingu w Wiśniowej Poduchownej 61 791,20 zł,

 budowa zatok postojowych przy ul. H. Kołłątaja w Staszowie 44 489,10 zł. 

Fot.5. Remont ul. Ponickiej w
Kurozwękach; Marcin Jarosz

Fot.6. Remont w obrębie ul. Leśnej
w Staszowie ; Marcin Jarosz

Fot.7. Remont ul. Zagonie w
Kurozwękach; Marcin Jarosz
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13.2. Miejsca rekreacji

1. Kompleksowe Zagospodarowanie Terenów Zielonych w Staszowie – etap I – budowa Parku
Górników Siarkowych i zagospodarowanie terenów zielonych na os. Wschód.

Podstawowy  projekt  Kompleksowego  zagospodarowania  obszarów  zielonych  na  terenie
Staszowa obejmuje trzy obszary. Gmina Staszów pozyskała w ubiegłym roku na jego realizację
blisko  6  milionów  złotych  dofinansowania  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie,  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020.

Fot. 8. Park Miejski im. Górników Siarkowych w Staszowie; Marcin JaroszNa
terenach osiedla Wschód, które były dotąd zagrożone degradacją, powstał kompleks zieleni,
którego  głównym  elementem  jest  Park  Górników  Siarkowych  o  powierzchni  ponad
12 hektarów, zlokalizowany pomiędzy osiedlem Ogrody a osiedlem Wschód. W parku znalazły
się między innymi ścieżki  edukacyjne, domki dla jeży i  budki lęgowe dla ptaków. Ponadto
alejki, chodniki, ścieżki dla rowerzystów i rolkarzy, boisko wielofunkcyjne, place zabaw czy
siłownie zewnętrzne. Nowością jest stworzenie ogrodu sensorycznego. Wszystko otoczone
nowymi drzewami, krzewami i żywopłotami. To nie jedyne zmiany na terenie os. Wschód.
W ramach zagospodarowania zieleni nowe nasadzenia pojawiły się na tzw. skarpie, u zbiegu
ulic Kolejowej i Obwodnicy Południowej, wzdłuż Obwodnicy Południowej, a także przy ulicy
Łącznik.

Wartość  projektu  to  7 966 558,98  zł.  Kwota
dofinansowania,  pozyskanego  przez  gminę
Staszów  ze  środków  Narodowego  Funduszu
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w
Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
wynosi ponad 4 867 592,95 zł. Gmina Staszów
pozyskała  na ten  cel  również  220 000,00  zł  z
budżetu powiatu staszowskie Fot.  9.  Plac
zabaw  na  terenie  Parku  Miejskiego  im.
Górników Siarkowych; Marcin Jarosz.
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2. Kompleksowe Zagospodarowanie Terenów Zielonych w Staszowie – etap II  – tzw. mała
rewitalizacja kompleksu Golejów 

Gmina  Staszów  w  2019  roku  przystąpiła  do  realizacji  II  etapu  projektu  kompleksowego
zagospodarowania zieleni na terenie miasta. Nową inwestycją jest tzw. „mała rewitalizacja”
golejowskich jezior. Inwestycja w Golejowie jest w założeniu pierwszym etapem rewitalizacji
tego urokliwego i  popularnego miejsca zarówno pod względem wypoczynkowym, jak  też
turystycznym. Gmina Staszów zleciła wykonanie pełnej dokumentacji dla tego zadania, wraz
z uzyskaniem pozwoleń na budowę. 

Główny nacisk położony zostanie na poprawę stanu jezior. Zostaną one poddane odmulaniu
za pomocą tzw. refulacji. Dzięki oczyszczeniu znacznie poprawi się czystość wody. Procesowi
odmulania  zostaną  poddane  również  kanały  łączące  poszczególne  jeziorka.  Inwestycja
obejmuje również wymianę pomostów, a także oczyszczenie i powiększenie plaży. Wartość
zadania to 4 220 187,06 zł., z czego 3 587 159,00 zł stanowi dotacja pozyskana ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Fot.10. Golejów. Widok na plażę i Duży Staw; Patryk Dudzic.

13.3. Obiekty kubaturowe

1.  Sala  gimnastyczna  przy  Publicznej  Szkole  Podstawowej  nr  2  im.  I.  J.  Paderewskiego
w     Staszowie.  

W  2019  trwała  budowa  sali  gimnastycznej  wraz  z  łącznikiem  przy  Publicznej  Szkole
Podstawowej nr 2 im. I.J. Paderewskiego w Staszowie. W nowoczesnym budynku znajduje się
sala  gimnastyczna  o  wymiarach  24,5x30,5m.,  oraz  zaplecze  sportowe.  Realizacja  tej
inwestycji pozwala na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla uczniów we właściwy
sposób,  daje  możliwość  organizowania  zawodów  sportowych  o  randze  regionalnej
i ponadregionalnej,  a  także  poprawia  dostęp  do  infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej  dla
mieszkańców miasta. Powierzchnia sali gimnastycznej liczy 1 521,3 m², zaś łączna kubatura
obiektu to 12 173 m³.
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Całkowita wartość projektu to 6 737 000,00 złotych. Dofinansowanie 2 832 600,00 złotych -
pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017.

Fot. 11. Wnętrze sali gimnastycznej przy PSP nr 2 w Staszowie; Marcin Jarosz.

2. Nowoczesna Biblioteka w Staszowie

W  2019  roku  zakończyła  się  prace  budowlane  związane  z  modernizacja  i  przebudową
budynku przy ul. Szkolnej 14 na potrzeby nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Staszów. Tym samym książnica po wielu latach spędzonych w zabytkowym Ratuszu przeniosła
się do nowej lokalizacji, zyskując znacznie więcej miejsca i dużo więcej możliwości działania.
Powierzchnia  biblioteki  zwiększyła  się  ponad  dwukrotnie  i  do  dyspozycji  czytelników,
słuchaczy i pracowników jest 1200 m2.

Fot. 12. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Staszowie. Wejście do budynku; Marcin Jarosz

Fot. 13. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Staszowie. Czytelnia dla dzieci; Marcin Jarosz

W nowym obiekcie funkcjonuje między innymi: wypożyczalnia książek, czytelnia, oddział dla
dzieci, a także mediateka i czytelnia letnia. Nowoczesne pomieszczenia zapewniają swobodny
dostęp  do  księgozbiorów,  a  obiekt  dzięki  rozwiązaniom  technicznym,  jak  również
posiadanemu  wyposażeniu  multimedialnemu  jest  w  pełni  przyjazny  dla  osób
niepełnosprawnych. 
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Koszt  prac  budowlanych  to  prawie  2 306 000,00  zł,  z  czego  1 702 168,00  zł,  stanowi
dofinansowanie  pozyskane  przez  gminę  Staszów  z  Ministerstwa  Kultury  i  Sztuki.  Projekt
„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” otrzymał  dofinansowanie  z  Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa.

13.4. Dziedzictwo kulturowe

1.Renowacja Pałacu Kołłątajów w Wiśniowej

W 2019 roku wykonano renowację parku i  zabytkowego pałacu rodu Kołlątajów.  Zadanie
podzielono na dwa zadania. W pierwszym wymieniono pokrycie dachowe na pałacu, stolarkę
okienną i  drzwiową, wykonano remont elewacji  budynku oraz izolacje pionowe i poziome
w ścianach  fundamentowych,  aby  zabezpieczyć  je  przed  degradującym  działaniem  wody.
Renowacji  poddano  także  Izbę  Pamięci  H.  Kołłątaja  oraz  sale,  w  których  odbywają  się
spotkania.  Wokół  obiektu  wykonano drenaż  i odwodnienie.  W drugim z  zadań wykonano
naprawę muru oraz wymianę instalacji elektrycznej. Wartość wykonanych prac to ponad 820
tysięcy złotych, z czego 611 836,24 zł to koszt prac wykonanych w 2019 roku. 

Gmina Staszów na realizację tych zadań pozyskała 389 957,75 zł z Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2014-2020  oraz  100 000,00  zł  ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Fot. 14. Pałac Kołłątajów w Wiśniowej; Robert Wojtal.

13.5. Baza sportowa

1. Kompleks boisk sportowych przy PSP nr 1 i renowacja boiska w Smerdynie

Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie zrealizowano
przebudowę  dotychczasowych  boisk  szkolnych  na  nowoczesny  kompleks  sportowy.
Dotychczasowe  boiska  asfaltowe  zastąpiono  obiektami  wielofunkcyjnymi  o  nawierzchni
poliuretanowej.  Przy  staszowskiej  jedynce wydzielono boiska  do piłki  ręcznej,  koszykówki
i piłki  siatkowej  oraz  badmintona.  W  ramach  zadania  przebudowano  również  bieżnię
lekkoatletyczną  4-torową  prostą,  skocznię  w  dal  o  nawierzchni  poliuretanowej  oraz
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stanowisko  do  rzutu  kulą  z  nawierzchnią  z  żużlu.  Ponadto  na  boiskach  zamontowano
piłkochwyty oraz ławki z oparciami. 

W  ramach  projektu  odnowiono  również  boisko  trawiaste  przy  Szkole  Podstawowej
w Smerdynie.  Wartość  inwestycji  to  847 387,60  zł,  z  czego  prawie  372 700,00  zł  to
dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W 2019 roku gmina Staszów pozyskała środki finansowe na realizację kolejnych inwestycji
w rozwój bazy sportowej. Szansę na duże i korzystne zmiany otrzymały obiekty sportowe przy
Publicznej szkole Podstawowej nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie oraz obiekty sportowe przy
Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie. W chwili sporządzania niniejszego
dokumentu wykonano już prace budowlane przy PSP nr 3 oraz rozpoczęto prace budowlane
na obiektach w Czajkowie.

Zmodernizowany obiekt przy szkole nr 3 stanowi boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 m na
23,4 m, z nawierzchnią poliuretanową (bezspoinową), na którym można grać w piłkę ręczną,
koszykówkę  oraz  siatkówkę.  W  ramach  zadania  zakupiono  i  zamontowano  niezbędne
wyposażenie  obiektu,  a  cały  kompleks  został  ogrodzony  piłkochwytami.  Ogólna  wartość
projektu to 1 123 313,23 zł, z czego 494 370,00 zł. 

Fot. 15. Kompleks boisk sportowych przy PSP nr 1 w Staszowie; Robert Wojtal.

13.6. Ochrona środowiska i energia odnawialna

1. Projekt Słoneczne Dachy.

Gmina  Staszów  w  2019  roku  zrealizowała  duże  zadanie  służące  wsparciu  gospodarstw
indywidualnych  w  wymianie  przestarzałych  źródeł  ciepła  na  nowoczesne  systemy
fotowoltaiczne  i  solarne.  W  ramach  zadania  pn.  „Budowa,  przebudowa  i  modernizacja
infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych
w  budownictwie  indywidualnym”,  zaprojektowano,  następnie  zakupiono  i  zamontowano
315 instalacji OZE na 273 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Staszów:
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 ok. 150 instalacji solarnych wraz z podłączeniem ich do istniejącej instalacji c.w.u.

 ok.160 instalacji fotowoltaicznych wraz z podłączeniem ich do wewnętrznej instalacji
elektrycznej oraz przebudową układu pomiaru energii  przystosowującego układ do
pomiaru  energii  wytworzonej  i  przyłączeniem  mikroinstalacji  do  sieci
elektroenergetycznej.  Dzięki  pozyskaniu  ponad  2,4  milionów  złotych  dotacji,
pozyskanej przez staszowski magistrat, uczestnicy projektu mogli uzyskać ponad 50 %
zwrot poniesionych kosztów.

Wartość zadania – 4 860 270,96 zł, z czego dofinansowanie to 2 425 184,85 zł ze środków
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Działania  3.1  „Wytwarzanie
i dystrybucja  energii  pochodzącej  ze  źródeł  odnawialnych”,  Osi  III  „Efektywna  i  zielona
energia”  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata
2014-2020 – Projekty parasolowe.

Fot. 16. Instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu. Marcin Jarosz

2. Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II

W  2019  roku  zakończono  realizację  projektu  budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej  wraz
z budową  oczyszczalni  ścieków  w  Wiązownicy  Dużej.  Inwestycję  zrealizowało
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie.
Inwestycja  objęła swoim zasięgiem miejscowości:  Czajków Południowy,  Czajków Północny,
Wola  Wiśniowska,  Wiązownica  Duża,  Wiązownica  Mała,  Smerdyna,  Wiązownica-Kolonia
i Wiśniowa  (w  części  dotychczas  nieskanalizowanej),  a  także  ulice  Opatowską,  Słoneczną
i Polną w Staszowie. W ramach zadania wybudowano ok. 35 km. sieci kanalizacyjnej wraz z
pompowniami ścieków i urządzeniami płuczącymi. W ramach projektu w Wiązownicy Dużej
wybudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 400 m3 na dobę. Wydatki
poniesione  na  realizację  tego  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  oraz  źródła  finansowania
prezentuje grafika.
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Wykres 9. Źródła finansowania projektu.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – świetlice Jutrzenka.

W 2019 roku gmina Staszów zrealizowała projekt inwestycyjny dotyczący termomodernizacji
obiektów  użyteczności  publicznej.  Projekt  dotyczył  wykonania  kompleksowej
termomodernizacji  budynków  świetlic  Jutrzenka  w  Sielcu,  Wiązownicy  Kolonii,  a  także
w dawnym budynku „D”, Akademickiego Ośrodka Kształcenia przy ul. Szkolnej 14. Wartość
inwestycji wyniosła 459 486,67 zł, z czego 350 665,17 zł stanowiło dofinansowanie pozyskane
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Zakres  prac  obejmował  m.in.:  wykonanie  docieplenia  ścian  kondygnacji  zewnętrznych,
docieplenie stropów, docieplenie ścian fundamentowych, modernizację instalacji co, montaż
systemów wentylacji czy wymianę oświetlenia.

Fot. 17. Świetlica Jutrzenka w Sielcu; Robert Wojtal.
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4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – SOK, OSiR, UMiG

W 2019 roku gmina Staszów wykonała projekty  programów funkcjonalno-użytkowych dla
kolejnych zadań z zakresu termomodernizacji  obiektów użyteczności  publicznej na terenie
miasta.  Inwestycja dotyczy budynków Urzędu Miasta i  Gminy w Staszowie, Staszowskiego
Ośrodka Kultury oraz  Ośrodka Sportu i  Rekreacji  w Staszowie.  Inwestycja  zakłada między
innymi m.in.  montaż pomp ciepła,  modernizację inst.  CO;  wykonanie ocieplenia stropów;
wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian, wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż
instalacji  fotowoltaicznych czy montaż wentylacji  mechanicznej.  Wg założeń projektu Ilość
zaoszczędzonej  energii  elektrycznej  szacowana  jest  na  59,61MWh/rok,  natomiast  ilość
zaoszczędzonej  energii  cieplnej  może  sięgać  1789,71GJ/rok.  Wartość  projektu  to
2 259 179,44 zł, z czego pozyskane na ten cel dofinansowanie wynosi 1 853 974,18 zł.

5. Miejskie Punkty Elektroodpadów

Gmina Staszów w 2019 roku zakupiła a następnie zamontowała na terenie miasta dwa małe
kontenery  na  zużyty  drobny  sprzęt  elektroniczny.  Miejskie  Punkty  Elektroodpadów
umiejscowiono przy  skrzyżowaniu  ul.  Adama Mickiewicza  i  Konstytucji  3  Maja,  oraz  przy
ul. Jana  Pawła  II,  obok  Parku  im.  Adama  Bienia.  Miejskie  Punkty  Elektroodpadów
wyposażone są w 7 specjalnych tub. Każda z nich posiada otwór wrzutowy w odpowiednim
kształcie i  z  odpowiednim symbolem. W punktach można umieszczać drobną elektronikę,
baterie, żarówki, płyty CD, tonery kasety VHS i stare telefony komórkowe. Koszt tego zadania
wyniósł 38 998,38 zł i został sfinansowany z budżetu miasta i gminy Staszów.

Fot. 18. Miejski Punkt Elektroodpadów; Robert Wojtal.
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14. Mieszkalnictwo

W  skład  mieszkaniowego  zasobu  gminy  Staszów  na  koniec  2019  r.  -  wchodzi  278  lokali
mieszkalne o łącznej powierzchni 10 156,53 m², w tym:

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

 110 lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących 100% własność gminy Staszów,
 37  lokali  w  budynkach  stanowiących  współwłasność  gminy  Staszów  i  osób

prywatnych,
 1 lokal chroniony,
 1 kontener mieszkalny.

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.

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
czynności zmierzających do utrzymania zasobu komunalnego w stanie niepogorszonym, na
poziomie  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  okresowe  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.

Biorąc  pod  uwagę  fakt  rosnącego  zapotrzebowania  na  lokale  mieszkalne  gmina  Staszów
podjęła  w 2017  roku  działania  zmierzające  do  realizacji  na  terenie  Staszowa  rządowego
programu „Mieszkanie +”. 

14.1. Program Mieszkanie+ w Staszowie
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Gmina Staszów w 2019 roku ogłosiła i rozstrzygnęła konkurs na wybór partnera prywatnego
do spółki celowej, która w imieniu gminy Staszów zajmie się budową bloków wielorodzinnych
w ramach programu „Mieszkanie +”. Partnerem samorządu w realizacji zadania jest Fundusz
Sektora Mieszkań dla Rozwoju - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
z siedzibą w Warszawie.

Program inwestycyjny budowy mieszkań
Wartość Programu Inwestycyjnego – 20 178 782,12 zł.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynków mieszkalnych w zabudowie
wielorodzinnej w Staszowie:

1. Niezabudowany teren składający się z działek:
 część działki o powierzchni 0,5122 ha , o numerze 2098/4 – własność gmina Staszów,

położona  w  Staszowie  na  osiedlu  Wschód.  Realizacja  nie  więcej  niż  2  budynków
mieszkalnych o łącznej powierzchni mieszkalnej wynoszącej nie więcej niż 2052,32
m2, mieszczących po około 19 lokali mieszkalnych każdy, które zostaną wzniesione na
w/w nieruchomościach.

2. Niezabudowany teren składający się z działek:
 działka o powierzchni  0,0091 ha ,  o numerze 5921/60 – własność gminy Staszów,

położona w Staszowie na osiedlu Wschód,
 działka o powierzchni  0,2754 ha ,  o numerze 5921/62 – własność gminy Staszów,

położona  w  Staszowie  na  osiedlu  Wschód.  Realizacja  1  budynku  mieszkalnego
o powierzchni mieszkalnej wynoszącej około 1 297,01 m2, mieszczącego ok. 28 lokali
mieszkalnych, który zostanie wzniesiony na w/w nieruchomościach.
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Mapa 7. Mieszkanie Plus w Staszowie. Proponowane lokalizacje.

Rys.1. Proponowane rzuty elewacji budynków mieszkalnych.
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15. Tereny wiejskie

15.1. Świetlice

W gminie Staszów działa 16 świetlic dla dzieci i młodzieży. Jednostki prowadzone są przez
Placówkę  Wsparcia  Dziennego  "Jutrzenka"  oraz  Staszowski  Ośrodek  Kultury.  Celem
działalności  wszystkich  świetlic  jest  zagospodarowanie  wolnego  czasu  najmłodszych.
Świetlice organizują zajęcia, których celem jest m.in.: kształtowanie postaw patriotycznych
i prozdrowotnych,  pomoc  w odrabianiu  lekcji,  kształtowanie  umiejętności  manualnych,
poznawanie  najbliższej  okolicy,  naukę  współdziałania  i współpracy  w grupie,  rozwijanie
sprawności fizycznej, rozwijanie zainteresowań i zdolności, kultywowanie tradycji ludowych,
wpajanie pozytywnych zasad dobrego wychowania i pogłębianie więzi rodzinnych.

Placówka  Wsparcia  Dziennego  "Jutrzenka"  jest
samodzielną  jednostką  organizacyjną  Urzędu  Miasta
i Gminy, a w jej skład wchodzą filie działające na terenie
całej  gminy.  Głównym  celem  „Jutrzenek"  jest
wspomaganie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczej,

wychowawczej  i edukacyjnej.  Ponadto  ośrodek  zapewnia  wsparcie  w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych. Na terenie gminy Staszów funkcjonuje 13 Placówek Wsparcia
Dziennego - Świetlica "Jutrzenka".

Placówki Znajdują się w miejscowościach: Czajków Południowy, Dobra, Grzybów, Kurozwęki,
Łukawica,  Niemścice,  Krzywołęcz,  Sielec,  Wiązownica-Kolonia,  Wola  Osowa,  Wólka  Żabna
ORAZ Staszów ( przy ul.  Szkolnej i ul.  Jana Pawła II.  „Jutrzenki” oferują bezpłatny i bogaty
program  warsztatów  edukacyjnych,  sportowych,  artystycznych  oraz  profilaktycznych
i socjoterapeutycznych. Ze świetlic korzysta regularnie ok. 200 dzieci w wieku od 7 do 15 lat.
Atrakcyjność  gwarantuje  wykwalifikowana  kadra,  która  w kreatywny  sposób  podejmuje
działania na rzecz wychowanków.

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

15.2. Fundusz Sołecki
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Tabela 12. Wykaz zadań z Funduszu Sołeckiego zrealizowanych w 2019 roku.

 Lp. Sołectwa Nazwa zadania Zakres Wykonanie
(w zł)

1. Czajków
Północny

Budowa placu zabaw
w miejscowości

Czajków Północny.

W ramach zadania wykonano:
opracowanie dokumentacji projektowo –

kosztorysowej przedsięwzięcia oraz
zakup, dostawę i montaż elementów

placu zabaw. 

27 399,00 

2. Czernica Zakup materiałów i
wyposażenie altany

w miejscowości
Czernica.

W ramach zadania wykonano: wykonanie
i montaż dwóch stołów i czterech ławek.

4 000,00 

Wykonanie
ogrzewania CO w
budynku OSP w

miejscowości
Czernica.

W ramach zadania wykonano
opracowanie dokumentacji projektowo –

kosztorysowej zadania.

3 075,00 

Wykonanie
ogrzewania CO w

budynku OSP.

W ramach zadania wykonano: zakup
i dostarczenie grzejników do ogrzewania

budynku OSP w Czernicy.

3 917,80 

3. Dobra Remont boiska w
miejscowości Dobra

i Podmaleniec

W ramach zadania wykonano: montaż
słupków stalowych nad istniejącym

ogrodzeniem, montaż piłkochwytów,
uzupełnienie elementów ogrodzenia .

4 999,99 

Zakup drzwi do
budynku filii

przedszkola nr 3 W
Dobrej

W ramach zadania wykonano:zakup
dostawa i montaż drzwi zewnętrznych

aluminiowych.

1 537,33 

4. Gaj
Koniemłocki

Doposażenie placu
zabaw w Gaju
Koniemłockim.

Zakupiono i zamontowano kolejkę linową
na placu zabaw.

10 136,60

5. Grzybów Udrożnienie rowów
wraz z wymianą

przepustów
w Grzybowie

W ramach zadania wykonano: odmulenie
i oczyszczenie rowu wymiana przepustów

betonowych oraz utwardzenie zjazdu
kruszywem (ok. 25 m²)

7 800,00 

6. Jasień Poszerzenie pasa
jezdni o ciąg pieszy

w Jasieniu

 W ramach zadania wykonano
dokumentację projektowo –

kosztorysową  dla planowanej inwestycji.

9 225,00 



76 | RAPORT O STANIE GMINY STASZÓW 2019

Zakup materiałów
budowlanych

W ramach zadania wykonano dowóz
kruszywa kamiennego (ok. 60 ton) do

miejscowości Jasień.

 3 200,00 

7. Koniemłoty Utwardzenie
pobocza przy drodze
gminnej ul. Szkolna

w Koniemłotach.

W ramach zadania wykonano:
korytowanie, podbudowę z kruszywa,

opornik betonowy, nawierzchnię z kostki
betonowej 60m², obrzeża betonowe .

10 000,00 

Zakup systemu
monitoringu wraz
z montażem przy

kompleksie
sportowym w
Koniemłotach

W ramach zadania wykonano: zakup
systemu monitoringu wraz z montażem

dwóch kamer, rejestratora, dysku
twardego i innych wymaganych

elementów systemu.

4 000,00 

Remont pomieszczeń
zaplecza

garażowego
w budynku OSP
w Koniemłotach

W ramach zadania wykonano: wymianę
instalacji elektrycznej, malowanie

dwukrotne ścian i sufitów (powierzchnia
ok. 120m²)

4 500,00 

Wykonanie
dokumentacji

rozbiórki budynku
starej szkoły w
Koniemłotach.

W ramach zadania wykonano:
opracowanie dokumentacji projektu

rozbiórki budynku starej szkoły w
miejscowości Koniemłoty.

1 500,00 

8. Kurozwęki Zakup piłkochwytów
przy boisku

sportowym w
Kurozwękach 

W ramach zadania wykonano piłkochwyty
przy boisku sportowym o długości 14,5

mb.

4 000,00 

Doposażenie placu
zabaw przy Szkole

Podstawowej w
Kurozwękach.

W ramach zadania dokonano zakupu
i montażu tablicy do rysowania oraz 4 szt.

ławek.

1 997,50 

Remont drogi
gminnej nr 385230T

ul. Ponicka w
Kurozwękach.

W ramach zadania wykonano chodnik
z kostki betonowej o gr. 6 cm o szerokości

1,5 m, długości 150m.

14 795,39

9. Krzczonowice Remont dróg przy
użyciu kruszywa

kamiennego
w Krzczonowicach

W ramach zadania wykonano:
wyrównanie dróg w miejscowości

Krzczonowice kruszywem kamiennym.

5 000,00 
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Udrożnienie rowów
wraz z wymianą

przepustów
w Krzczonowicach.

W ramach zadania wykonano: odmulenie
i oczyszczenie rowu około 250 mb,

wymianę 2 szt. przepustów betonowych
oraz utwardzenie zjazdów kruszywem.

6 000,00 

10. Krzywołęcz Doposażenie placu
zabaw w

Krzywołęczy.

W ramach zadania wykonano zakup,
dostawę i montaż zestawu zabawowego
składającego się ze zjeżdżalni i karuzeli

krzyżowej.

11 808,00

Doposażenie placu
zabaw w

Krzywołęczy.

Zakup dostawa i montaż ławki parkowej
betonowej oraz regulaminu placu zabaw.

1 063,30 

11. Lenartowice Zakup, montaż
przyczółków i
przepustów
rurowych w

Lenartowicach

Zakupiono i zamontowano przyczółki
(10 szt.) oraz rury betonowe WIPRO o

średnicy 400mm długości 2,5 m (10 szt.).

8 950,00

12. Łaziska Budowa altany
rekreacyjnej w

Łaziskach.

W ramach zadania wykonano:budowę
altany rekreacyjnej na działce o nr
ewidencyjnym 212/1 w Łaziskach.

12 054,00

13. Łukawica Zakup przepustów
drogowych w

Łukawicy

W ramach zadania wykonano zakup
kielichowych 8 szt. rur betonowych

WIPRO o wymiarach 400/2500 i 2 szt. o
wymiarach 500/2500 

2 410,80 

Modernizacja boiska
sportowego w

Łukawicy

W ramach zadania wykonano:
wyrównanie istniejącego gruntu na pow.
800m², nawiezienie ziemi urodzajnej o gr.

10 cm i zasianie trawy .

7 800,00 

14. Mostki Wyrównanie drogi
gminnej w Mostkach

materiałem
kamiennym

W ramach zadania wykonano
wyrównanie drogi w miejscowości Mostki

kruszywem kamiennym.

5 000,00 

Rozbudowa placu
zabaw przy ZPO w

Mostkach

W ramach zadania wykonano:
dokumentację projektowo –

kosztorysową wraz z wymaganymi
uzgodnieniami.

2 000,00 

Doposażenie placu
zabaw w Mostkach

W ramach zadania wykonano: dostawa
karuzeli krzyżowej z siedziskami szt 1.

819,74 

15. Niemścice Remont świetlicy
w Niemścicach

Wykonano demontaż i montaż ścianki
przesuwnej, rozbiórkę podłogi. Ponadto

12 500,00
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wykonano izolację cieplną i
przeciwdźwiękową z płyt styropianowych

oraz posadzkę.

16. Poddębowiec Doposażenie placu
zabaw w

Poddębowcu

W ramach zadania wykonano: zakup,
dostawę i montaż zjeżdżalni.

4 920, 00 

Zagospodarowanie
placu zabaw w
Poddębowcu

W ramach zadania ułożono kostkę
betonową wraz z obrzeżami (ok. 20m²)

oraz zamontowano wiatę przystankową.

2 050,00 

17. Podmaleniec Zakup drzwi do
budynku filii

przedszkola Nr3
w Dobrej

W ramach zadania: zakup dostawa i
montaż drzwi zewnętrznych

aluminiowych.

2 815,52 

18. Ponik Doposażenie placu
zabaw przy Szkole

Podstawowej w
Kurozwękach.

Zadanie finansowane ze środków
funduszu sołeckiego dla sołectwa Ponik.

W ramach zadania zakupiono i
zamontowano tablicę do rysowania oraz

4 szt. ławek.

1 000,00 

Wykonanie
dokumentacji pod
budowę świetlicy

w Poniku.

Wykonano opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej w Poniku na
działce o nr. Ewid. 62, wraz z niezbędnymi

uzgodnieniami opiniami.

10 455,00

19. Sielec Zagospodarowanie
terenu przy stawie w

Sielcu.

Wykonano uporządkowanie terenu na
pow. 700m², nawiezienie ziemi i posiano
trawę, a także zakupiono i zamontowano

kosz parkowy.

7 830,28 

Wymiana posadzki
w świetlicy Jutrzenka

w Sielcu

W ramach zadania wymieniono posadzkę
poprzez wykonanie wylewki

samopoziomującej oraz ułożenie
wykładziny typu tarkett na powierzchni

około 46 m².

5 000,00 

20. Smerdyna Kontynuacja budowy
chodnika przy

drodze gminnej w
Smerdynie (Dolnej)

W ramach zadania ustawiono obrzeża na
dł. 100 mb, krawężniki betonowe na dł.
100 mb, oraz ułożono kostkę betonową

(120m²)

15 000,00 

21. Stefanówek Wykonanie altany
w Stefanówku. 

W ramach zadania wykonano
opracowanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej oraz wykonanie altany o

wymiarach 7x5m w tym: roboty ziemne,

2 706,00
(projekt)
9 200,00

(prace bud.)
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roboty konstrukcyjno-budowlane,
pokrycie dachowe oraz obróbki

blacharskie

Doposażenie boiska
do piłki plażowej w

Stefanówku

W ramach zadania wykonano zakup
słupków i siatki do piłki plażowej

1 189,99 

22.
Sztombergi  Doposażenie placu

zabaw przy ZPO
w Mostkach 

W ramach zadania wykonano: zakup,
dostarczenie i montaż karuzeli tarczowej

z siedziskami (Trzmiel 1).

4 450,08 

23.
Wiązownica

Duża

Kontynuacja
remontu dróg
gminnych przy

użyciu kruszywa
kamiennego w

Wiązownicy Dużej 

W ramach zadania wykonano
utwardzenie dróg kruszywem kamiennym

w miejscowości Wiązownica Duża.
21 545,59

Doposażenie placu
zabaw przy szkole w
Wiązownicy Dużej

W ramach zadania zakupiono huśtawkę
metalową pojedynczą (bocianie gniazdo)

4 700,00 

24.
Wiązownica-

Kolonia

Zakup materiałów
na remont zlewni w
Wiązownicy-Kolonii

W ramach zadania wykonano zakup
i dostarczenie materiałów na remont
zlewni w Wiązownicy Kolonii, między

innymi na pokrycie dachu blachą
trapezową wraz z orynnowaniem.

6 482,15 

Zakup, montaż
przyczółków i
przepustów
rurowych w

Wiązownicy-Kolonii.

Zakupiono i zamontowano przyczółki
(2 szt.) oraz rury betonowe WIPRO o

średnicy 400mm długości 6 m (7 szt.).
5 500,00

25.
Wiązownica

Mała

Budowa altany
rekreacyjnej

w Wiązownicy Małej

W ramach zadania wykonano
dokumentację projektowo–kosztorysową,

a także budowę altany rekreacyjnej o
wymiarach 7x5mb, pokrycie blachą

dachówkopodobną.

14 793,70 zł 

26. Wiśniowa

Zagospodarowanie
terenu

rekreacyjnego
w Wiśniowej.

Na terenie, zlokalizowanym działkach
o nr ewid. 465/3,465/7 w Wiśniowej

wykonano ogrodzenie panelowe (62 mb). 
24 200,00

27.
Wiśniowa

Poduchowna
W ramach zadania dokonano: budowy

parkingu na 26 miejsc parkingowych wraz
19 252,25

Wiśn. Poduchowna
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Budowa parkingu
w Wiśniowej

Poduchownej.

z utwardzeniem terenu, budowa zjazdu
na terenie działek 423/1,423/2 w

miejscowości Wiśniowa Poduchowna.

5 000,00 - Wiśniowa

5 000,00 - Sztombergi

4 000,00
Wola Wiśniowska

28.
Wola Osowa

Remont dróg przy
użyciu kruszywa

kamiennego w Woli
Osowej

W ramach zadania wykonano:remont
dróg przy użyciu kruszywem kamiennym

w miejscowości Wola Osowa.
18 486,54 

29.
Wola

Wiśniowska

Zakup piłkochwytów
w Woli Wiśniowskiej

W ramach zadania wykonano zakup
elementów do wykonania piłkochwytów,
oraz adaptery nasadowe do osadzenia w

betonie, zastrzały i łączniki.

14 745,24 

30. Wólka Żabna
Zagospodarowanie
placu przy świetlicy

w Wólce Żabnej

 Przy świetlicy ułożono obrzeża betonowe
(na dł. 20 mb) oraz kostkę betonową

(ok. 20 m²)
4 000,00

31. Zagrody

Wyrównanie
nawierzchni
w Zagrodach 

W ramach zadania wykonano
wyrównanie dróg kruszywem

kamiennym.
3 000,00

Doposażenie placu
zabaw przy PSP
w Kurozwękach

Zakupiono i zamontowano tablicę do
rysowania oraz 4 szt. ławek.

1 000,00 

32. Ziemblice

Doposażenie
i zagospodarowanie

placu zabaw
w Ziemblicach.

Zagospodarowanie placu zabaw:
montaż ogrodzenia i wykonanie placu

z kostki betonowej.

Doposażenie placu zabaw: zakupiono i
zamontowano zestaw zabawowy (wieża

wysoka, 2 szt. ławka z oparciem oraz kosz
metalowy.

6 734, 25
+

4 950,00

 Razem 431 796,04

15.3. Koła Gospodyń Wiejskich

W  gminie  Staszów  prężnie  działają  Koła  Gospodyń  Wiejskich.  Członkinie  kół  aktywnie
włączają  się  w organizację  wielu  wydarzeń  o charakterze  lokalnym  i regionalnym.
Reprezentują również Staszów na wielu imprezach regionalnych odbywających się na terenie
województwa  świętokrzyskiego,  jak  np.  Świętokrzyski  Jarmark  Agroturystyczny  w Tokarni
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(w edycji  2019  stoisko  KGW Grzybów zdobyło  wyróżnienie  w konkursie  na  najpiękniejsze
stoisko  jarmarku).  W 2019  roku  Koła  Gospodyń  Wiejskich  były  inicjatorami
i współorganizatorami  wielu  pikników rodzinnych  na  terenie  sołectw gminy  Staszów,  oraz
czynnie  włączały  się  w  takie  wydarzenia  jak  Dzień  Chleba  2019,  III  Spotkania  z  Kulturą
Łowiecką czy konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną.

Gospodynie z KGW popularność zdobyły również poprzez różnego rodzaju projekty i akcje,
między  innymi:  „W  zdrowym  ciele  zdrowy  duch”  –  projekt  KGW  Oględów,  „Darmowa
wypożyczalnia  rowerów”  czy  „Akcja  sprzątania  Grzybowa”  –  organizowane  przez  KGW
Grzybów.

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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Fot. 19. Konkurs wieńców
dożynkowych. Dzień Chleba 2019;

Grzegorz Niziałek.

Fot. 20. Konkurs wieńców
dożynkowych. Dzień Chleba 2019;

Grzegorz Niziałek.

Fot. 21. Konkurs wieńców
dożynkowych. Dzień Chleba 2019;

Grzegorz Niziałek.

Fot. 22. Konkurs na najlepsze pierogi z sarniny
podczas III Spotkań z Kulturą Łowiecką

w Staszowie; Marcin Jarosz

Fot. 23. Konkurs na najlepsze pierogi z sarniny
podczas III Spotkań z Kulturą Łowiecką

w Staszowie; Marcin Jarosz
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16. Transport i komunikacja

Staszów położony jest  w odległości  54 km od Kielc,  120 km od Krakowa i ok.  100 km od
Rzeszowa. Przez teren gminy przebiegają 3 drogi wojewódzkie: nr 764 Kielce – Staszów –
Połaniec, 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
utwardzonych (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
kolejowe 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.

Mapa 8. Połączenia drogowe i kolejowe Staszowa  z innymi ośrodkami
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17. Środowisko

17.1. Obszary chronione i pomniki przyrody

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

Kras  Staszowski  (Natura  2000) to  obszar  składający  się  z  kilku  fragmentów  o  różnym
charakterze. Na wschód od Staszowa znajduje się kompleks leśny z licznymi lejkami i misami
krasowymi. Wskutek gromadzenia się wody wytworzyły się tu różnego typu torfowiska. Po
wielowiekowym wydobywaniu torfu na  skalę  przemysłową wykształciły  się  liczne jeziorka
o stosunkowo  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  licznymi  groblami  są  miejscem
o dużej  bioróżnorodności.  Część południowo -  wschodnia to głównie strumień bez nazwy
oraz  fragmenty  lasów  mieszanych  z  nielicznymi  jeziorkami  krasowymi.  Dolina  cieku
poprzecinana jest licznymi 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
jednocześnie świetnym kalendarium historii szaty roślinnej panującej w okresie holoceńskim.
Obszar obejmuje naturalne typy siedlisk oraz gatunki chronione i zagrożone w skali regionu
i kraju.  Stwierdzono  występowanie  aż  12  typów  siedlisk  przyrodniczych.  Północno  –
zachodnia część obszaru Kras Staszowski,  znajduje się  na terenie miasta i  gminy Staszów.
Powierzchnia obszaru to  ok. 2000 hektarów. 

Zespół  Przyrodniczo  –  Krajobrazowy  Golejów. Usytuowany  jest  na  obrzeżach  miasta
i obejmuje obszar o powierzchni 1,4 hektara. Zespół składa się ze starodrzewia sosnowo -
dębowego, 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
Szydłowskiego i  Niecki  Połanieckiej.  Jest  to  obszar  o  bardzo urozmaiconej  rzeźbie  i  silnie
zalesiony. Wśród lasów dominują tu bory sosnowe, bory mieszane, bory trzcinnikowe, łęgi
subkontynentalne  oraz  bory  mieszane  świeże  przechodzące  w  grąd  wysoki  i  świetlistą
dąbrowę.  Ponadto  występują  bory  i  lasy  wilgotne  –  olsy.  Wśród  roślinności  leśnej
zdecydowanie przeważa sosna, a uzupełnieniem są dęby, brzozy, jodły, modrzew, olcha, buk.
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W  wilgotnych  dnach  dolin  rzek,  cieków  i  oczek  wodnych  występują  bogate  florystyczne
zespoły roślinności szuwarowo - bagiennej, łąkowo - bagiennej i bagienno - torfowiskowej
z szeregiem  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.

Na terenie gminy Staszów zlokalizowane są 22 pomniki przyrody. W 2019 roku do grupy tej
włączono 5 nowych obiektów oraz ujęto dwa.  Miejsca ich lokalizacji umieszczono na mapie.
W tabeli poniżej znajduje się opis dotyczący poszczególnych obiektów.

Mapa 9. Lokalizacja pomników przyrody wraz z zaznaczeniem obszarów chronionych na terenie
gminy Staszów.

Tabela 13. Gatunki i miejsca występowania pomników przyrody na terenie gminy Staszów.

Miejscowość Opis pomników przyrody z wyszczególnieniem gatunku i umiejscowienia

Staszów (obiekt nr 1) dąb  szypułkowy,  w  centralnej  części  parku,  50  m  na  południowy-wschód  od
kawiarni

Kurozwęki
(obiekty nr 2-8)

głaz  narzutowy o  nazwie  "Diabelski  kamień".  Głaz  o  długości  3,3  m,  wysokości
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
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grupa  drzew,  buk  pospolity,  2  drzewa ,  Nadleśnictwo Staszów,  Oręb  Kurozwęki,
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 Kurozwękach

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. Poddębowiec

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  budynkiem
szkoły - 2 drzewa

Wiązownica-Kolonia
(obiekt nr 22)

dąb szypułkowy, drzewo znajduje się 50 m na południe od pałacu



RAPORT O STANIE GMINY STASZÓW 2019 | 87

17.2. 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
realizuje 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.  W 2019 roku na istniejących już  miejskich rabatach i terenach zielonych,
pojawiło się prawie 10 tys. sadzonek kwiatów. W 2019 r. w ramach tzw. nasadzeń zastępczych
posadzono  116  drzew.  Różne  gatunki  pojawiły  się  między  innymi  przy  placu  zabaw przy
ul. Jana Pawła II,  przy Szkołach Podstawowych nr 1 i 3 oraz przy Przedszkolu nr 8, a także
w Parku Legionów w Staszowie,  na rynku w Kurozwękach,  przy  altanach w Dobrej  i  Woli
Wiśniowskiej  oraz  na  terenie  PKS  Staszów  i  w  okolicach  bloku  mieszkalnego  przy
ul. Mickiewicza 18. 

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
Oględowska  a Staszówkiem.  W 2010  r.  park  poddano  renowacji,  przywracając
pierwotny układ ścieżek. W 2016 roku Rada Miejska w Staszowie podjęła uchwałę
o nadaniu  parkowi  nazwy  „Park  Legionów”.  Park  połączony  jest  z „Zalewem
Nad Czarną”.  W  2018  roku  w  parku  wybudowano  Pomnik  Żołnierza  Polskiego.
Monument upamiętnia polskich żołnierzy, pochodzących ze Staszowa, którzy przelali
krew na polach bitew w walce o niepodległą Polskę.

 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
zagospodarowania  terenów  zielonych  w  Staszowie”.  Projekt  ten  pozwolił  na
zrewitalizowanie ponad 16 hektarów terenów zielonych, z czego ponad 12 hektarów
to nieużytki pomiędzy 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  wielopiętrowych  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  nasadzono  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  zagospodarowaniem  (Park  Górników
Siarkowych  oraz  tereny  zlokalizowane  na  os. Wschód)  nasadzono  łącznie  ponad
37 tysięcy sztuk krzewów, traw i bylin m.in.: berberys thunberga, brzozy karłowatej,
derenia  jadalnego,  irgi  (różne  odmiany),  głogu,  trzmieliny,  porzeczki  alpejskiej,
bluszczy, kosodrzewiny, jałowców, jaśminowców, pięciornika krzewiastego, porzeczki
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czarnej, porzeczki zwyczajnej, agrestu, kaliny koralowej, róży gęstokolczastej, dzikiej
róży, róży rdzawej, wierzby purpurowej, rokitnika, tawuły, cisu pospolitego, a także
szałwii, barwinków, liliowców ogrodowych, poziomki pospolitej, goździka brodatego
i krwawnika. W zagospodarowanym na nowo parku znalazły się ścieżki rowerowe, tor
dla  rolkarzy,  chodniki,  duży  plac  zabaw,  a  także  budki  lęgowe dla  ptaków,  boisko
wielofunkcyjne,  siłownie  zewnętrzne  czy  ogrodzony  wybieg  dla  psów.  Całość
inwestycji  dotyczącej  Parku  Górników  Siarkowych  i  terenów  na  osiedlu  Wschód
opiewa  na  7 323 477,00 złotych,  z  czego  gmina  Staszów  pozyskała  na  realizację
zadania  5 693 130,00 zł  dotacji  z Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020.

 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:  piknik  z  okazji
Dnia Dziecka, zlot foodtrucków, Dzień Chleba 2019, III Spotkania z Kulturą Łowiecką
i wielu innych.

 Park im. Adama Bienia   - położony jest między Starym Miastem, a Osiedlem Północ.
W 2011  r.  obiekt  został  poddany  gruntownej  przebudowie.  Co  roku  na  rabatach
między alejkami pojawia się tysiące kwiatów. W 2018 r. w parku otworzono Otwartą
Strefę  Aktywności  z  siłownią  zewnętrzną i  ogrodzonym placem zabaw.  Na terenie
parku,  od  strony  ulicy  Jana Pawła  II  znajdują  się  dwa pomniki.  Jeden upamiętnia
staszowskie ofiary mordu katyńskiego, drugi to postać Adama Bienia siedzącego na
ławce.

Nasadzenia drzew wykonane w 2019 r.:

 Park  Legionów  w Staszowie:  6  drzew  gatunku:  lipa  drobnolistna  (2  szt.),
dąb szypułkowy (2 szt.), buk zwyczajny (2 szt.),

 teren przy ul. Jana Pawła II (Samotniak): 5 drzew gatunku klon zwyczajny,

 rynek w Kurozwękach: 10 drzew gatunku robinia akacjowa,

 teren przy altanie w Dobrej: 4 drzewa gatunku platan klonolistny, 

 teren  przy  altanie  w miejscowości  Wola  Wiśniowska:  10  drzew  gatunku  świerk
srebrny i klon czerwony,

 teren przy PSP nr 3 w Staszowie: 34 drzewa gatunku: klon zwyczajny, klon czerwony,
świerk srebrny,
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 teren przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Staszów, ul. Szkolna 14: posadzono
4 drzewa gatunku klon czerwony,

 teren zieleni przy Przedszkolu nr 8 w Staszowie: 15 drzew gatunku klon zwyczajny, dąb
bezszypułkowy,  buk  zwyczajny  (po 2 szt.),  klon  czerwony,  lipa  drobnolistna,  grab
pospolity (po 3 szt.),

 teren przy PSP nr 1 w Staszowie: 8 drzew gatunku klon zwyczajny, klon czerwony, lipa
drobnolistna, buk zwyczajny (po 2 szt.).

Fot. 24. Robinia akacjowa. Rynek w Kurozwękach;
Marcin Jarosz

Fot. 25. Nasadzenia zastępcze. Plac zabaw przy
Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. H.

Łaskiego w Staszowie; Marcin Jarosz

17.3. Ochrona środowiska

Program Ochrony Środowiska

Program  Ochrony  Środowiska  został  opracowany  przez  Ekologiczny  Związek  Gospodarki
Odpadami  Komunalnymi  w Rzędowie.  Program  Ochrony  Środowiska  dla  gminy  Staszów
stanowi część większego „Programu Ochrony Środowiska dla Gmin wspólnie realizujących
przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie
gm. Tuczępy”. W Programie wskazano główne kierunki działań dla poszczególnych elementów
w celu poprawy jakości  środowiska.  W części  „powietrze” do głównych działań  zaliczono:
likwidację istniejących źródeł niskiej emisji, poprzez zmiany systemu ogrzewania węglowego
na  ogrzewanie  „przyjazne  środowisku”  ze  szczególnym  uwzględnieniem  paliw
alternatywnych,  gazyfikację,  zwiększenie  produkcji  energii  z odnawialnych  zasobów
energetycznych, termomodernizację budynków szczególnie w miejscowościach w obszarach
prawnie  chronionych  przewidywanych  do  rozwoju  turystyki,  poprawa  stanu  nawierzchni
dróg.
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Do 31 grudnia 2019 roku gmina Staszów posiadała przyjęty Uchwałą Nr XXIII/207/16 z dnia
21.04.2016  roku  Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  miasta  i gminy  Staszów.  Celem
strategicznym  projektu  jest  poprawa  jakości  powietrza  poprzez  wzrost  efektywności
energetycznej, redukcję emisji  CO2 oraz zwiększenie udziału energii  pochodzącej ze źródeł
odnawialnych. 

Zgodnie z założeniami projektu gmina Staszów planuje do końca 2020 roku między innymi

 zmniejszenie emisji CO2 o 7,78% w stosunku do wielkości emisji w roku 2014,

 zmniejszenie zużycia energii  finalnej  o 3,34% w stosunku do wielkości  wyznaczonej
dla roku 2014.

Realizując  poszczególne  cele  planu,  gmina  Staszów  w  2018  roku  podpisała  umowę  na
dofinansowanie  zadania  pod  nazwą:  „Modernizacja  oświetlenia  ulicznego  na
energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów" – współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu to 1 564 630,66 zł, z czego 85%
kwoty, tj. 1 312 305,26 zł stanowi dofinansowanie. Pozostałe koszty gmina Staszów pokrywa
z własnego  budżetu.  W  2019  przystąpiono  do  procedury  przetargowej  w  celu  realizacji
wymiany  oświetlenia  ulicznego  na  energooszczędne  oprawy  w  technologii  LED.
Do modernizacji zakwalifikowano 597 sztuk ulicznych opraw oświetleniowych.

Demontowanie i usuwanie materiałów zawierających azbest

W  ramach  usuwania  materiałów zawierających  azbest,  z  terenu  miasta  i  gminy  Staszów,
w 2019 roku, usuniętych zostało 20 048 m2 materiałów zawierających azbest o łącznej masie
ponad  220  ton.  Całkowity  koszt  zadania  wyniósł  76 102,74  złotych.  Kwota  ta  została
dofinansowana ze środków:

 -  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Kielcach
w wysokości 38 051,37 złotych (50% kosztów kwalifikowanych zadania),

 -  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie
w wysokości 38 051,37 złotych (50% kosztów kwalifikowanych zadania).

Płyty  azbestowe  zostały  zdemontowane  oraz  usunięte  z  terenu  83  posesji.  Demontaż,
transport  oraz  unieszkodliwianie  wykonała  firma  „Środowisko  i  Innowacje"  Sp.  z  o.o.,
z Warszawy.  Usunięty azbest został  unieszkodliwiony poprzez składowanie na składowisku
odpadów niebezpiecznych w miejscowości Dobrów 8, w gminie Tuczępy.

17.4. Edukacja ekologiczna

Pracownie ekologiczno-przyrodnicze

Gmina  Staszów  zakończyła  w  listopadzie  2019  realizację  projektów  pn.  „Wyposażenie
pracowni  przyrodniczej  w Zespole  Placówek Oświatowych -  Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie” na kwotę
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11 520,00 zł  oraz  „Wyposażenie  pracowni  przyrodniczej  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej
im. Papieża  Jana  Pawła  II  w  Czajkowie”  na  kwotę  11 762,00 zł.  Projekty  zostały
dofinansowane  przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej
w Kielcach. W ramach zadania zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne służące prowadzeniu
edukacji  przyrodniczej  stanowiące  wyposażenie  pracowni  w  szkole,  m. in.:  mikroskopy
biologiczne i komputerowe, wizualizery, kompasy, plansze, preparaty, lornetki, laptopy, ekran
projekcyjny.

17.5. Gospodarka komunalna

Gmina Staszów realizuje zadania własne związane z realizowaniem zadań z szeroko pojętej
gospodarki  komunalnej.  Zadania  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
Środowiska  dla  Gmin  wspólnie  realizujących  przedsięwzięcie  pn.:  „Kompleksowy  system
gospodarki  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  niskiej  emisji,  poprzez  zmiany  systemu  ogrzewania  węglowego  na
ogrzewanie „przyjazne środowisku” ze szczególnym uwzględnieniem paliw alternatywnych,
gazyfikację,  zwiększenie  produkcji  energii  z odnawialnych  zasobów  energetycznych,
termomodernizację  budynków  szczególnie  w miejscowościach  w obszarach  prawnie
chronionych przewidywanych do rozwoju turystyki, poprawa stanu nawierzchni dróg. 

Sieć wodociągowa i kanalizacja

Gmina Staszów Uchwałą Rady Miejskiej  w Staszowie Nr LIX/517/18 z dnia 29 marca 2018
roku  przyjęła  Wieloletni  Plan  Rozwoju  i Modernizacji  urządzeń  wodociągowych
i kanalizacyjnych  będących  w posiadaniu  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej
i Mieszkaniowej, Spółka Gminy z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów na lata 2018-
2020.

Drugim podmiotem, który na terenie gminy Staszów zaopatruje mieszkańców w wodę jest
Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowe  „Propol”  z siedzibą  w Osieku.  Spółka  dostarcza
wodę  dla  mieszkańców  miejscowości  Wiązownica  Duża,  Wiązownica  Mała,  Wiązownica-
Kolonia i Smerdyna.
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Gospodarka odpadami
Jednostką  odpowiedzialną  za  gospodarkę  odpadami  na  terenie  gminy  Staszów  jest
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.,
które zajmuje się odbiorem i transportem odpadów komunalnych z terenu gminy Staszów
oraz Zakład Gospodarki  Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie, który zajmuje się
zagospodarowaniem  i utylizacją  odpadów  z terenu  gminy  Staszów.  Szczegółowy  zakres
działań podejmowanych przez PGKiM reguluje:

 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
 Program  Ochrony  Środowiska  opracowany  przez  Ekologiczny  Związek  Gospodarki

Odpadami  Komunalnymi  w Rzędowie  dla  wszystkich  gmin  wchodzących  w skład
związku,

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

 Uchwała  Rady  Miejskiej  w Staszowie  nr  XXVIII/238/16  z dnia  28  lipca  2016  roku,
w sprawie  szczegółowego  sposobu  i zakresu  świadczenia  w zakresie  odbierania
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i zagospodarowania  tych
odpadów,  w zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 Uchwała  Nr  VII  /60/2019 Rady  Miejskiej  w Staszowie  z dnia  15  marca  2019 roku,
w sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi,  ustalenia stawki tej  opłaty oraz ustalenia stawki  opłaty za pojemnik
o określonej pojemności.

W roku 2019 spółka PGKiM osiągnęła:

 przychód z działalności operacyjnej w kwocie 18 935 236,70 złotych,
 koszty działalności operacyjnej w kwocie 19 149 657,30 złotych.

Od maja 2017 do listopada 2019 roku spółka realizowała Projekt pn. „Kanalizacja sanitarna
wraz  z oczyszczalnią  ścieków  w gminie  Staszów”  -  Etap  1  nr  PO1S.02.03.00-00-0163/16.
Wydatki poniesione na realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjnego w 2019 roku wyniosły
18 649 301,00 zł. Źródłem finansowania była dotacja pozyskana ze środków POIS, pożyczka
NFOŚiGW  oraz  środki  własne.  Całkowity  koszt  projektu  wynosi  46 789 741,43 zł,  z  czego
całkowita wartość dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wynosi 21 337 987,87 zł.

Składowisko odpadów i odzyskiwanie surowców wtórnych

Zgodnie  z Planem  gospodarki  odpadami  dla  województwa  świętokrzyskiego  2016-2022,
przyjętego uchwałą nr XXV/356/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca
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2016r.  w sprawie  aktualizacji  „Planu  gospodarki  odpadami  dla  województwa
Świętokrzyskiego”2016-2022”,  gmina  Staszów  znajduje  się  w regionie  5 województwa
świętokrzyskiego. Obejmuje on swoim zasięgiem 22 gminy z pięciu powiatów województwa
świętokrzyskiego. 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 ramach  Projektu  pn.:  „Kompleksowy  system  gospodarki  odpadami  komunalnymi
w Rzędowie  gmina Tuczępy”.  Zakład  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  jest  Regionalną
Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla wspomnianego regionu 5 województwa
świętokrzyskiego.

W  2019  roku  usługę  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
zamieszkałych  i niezamieszkałych  z terenu  gminy  Staszów  świadczyło  Przedsiębiorstwo
Gospodarki  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
(przygotowania  do  ponownego  użycia)  dla  mieszkańców  następujących  gmin:  Łubnice,
Oleśnica,  Pacanów,  Rytwiany,  Solec-Zdrój,  Szydłów,  Tuczępy,  Staszów,  Bejsce,  Czarnocin,
Wiślica. 
W  2019  roku  z  terenu  gminy  Staszów  do  Zakładu  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi
w Rzędowie trafiło ponad 7 000 ton odpadów. Ponad 5 380 ton odpadów zebrano na terenie
miasta z czego aż 4 289 ton to odpady niesegregowane. Na terenach wiejskich zebrano 1 642
ton odpadów, z czego 1 063 tony to odpady niesegregowane. Poziom segregacji w mieście
osiągnął pułap 20%, natomiast na terenach wiejskich w okolicach 35%.

Na  terenie  gminy  Staszów  znajduje  się  inne  składowisko  odpadów,  zlokalizowane  przy
ul. Pocieszka  w Staszowie.  Na teren składowiska  nie  są  przyjmowane odpady komunalne,
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a składowisko  pełni  tzw.  funkcję  rezerwową,  na  wypadek  zabezpieczenia  tymczasowego
odbioru odpadów komunalnych w przypadku awarii RIPOK w Rzędowie.

Utrzymanie porządku

Do  dnia  31.12.2019  roku  zagadnienie  to  regulował  Regulamin  utrzymania  czystości
i porządku  na  terenie  Gminy  Staszów  przyjęty  uchwałą  nr  XXVIII/239/16  Rady  Miejskiej
w Staszowie  z dnia  28  lipca  2016  r. Obecnie  obowiązującym  dokumentem jest  Regulamin
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/234/2020 z dnia 12 marca 2020 r.

Dokument określa wymagania w zakresie:

 utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości,

 rodzajów i minimalnej pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunki
rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym,

 częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

 obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem  lub  uciążliwością  dla  ludzi  oraz  przed  zanieczyszczeniem  terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku,

 zasad  utrzymywania  zwierząt  gospodarskich  na  terenach  wyłączonych  z produkcji
rolniczej,  w tym  także  zakazu  ich  utrzymywania  na  określonych  obszarach  lub
w poszczególnych nieruchomościach,

 obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
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18. Kultura

18.1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów

Biblioteka Publiczna  Miasta  i Gminy  w Staszowie  służy  zaspokajaniu  potrzeb  czytelniczych
i informacyjnych  społeczeństwa  oraz  upowszechnianiu  wiedzy  i rozwojowi  kultury.  Swoim
zasięgiem obejmuje  miasto  i gminę  Staszów.  Główna siedziba  biblioteki  znajduje  się  przy
ul. Szkolnej 14.

Adresy, godziny otwarcia.

Biuro Biblioteki:

Staszów, ul. Szkolna 14.

Godziny otwarcia biura: poniedziałek-piątek 7:30 – 15:30.

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia, Oddział dla dzieci:

Staszów, ul. Szkolna 14

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek 8:00 – 18:00,

czwartek 11:00 - 15:00 

Filie:

 Filia biblioteczna w Kurozwękach,ul. Szydłowska 9 (w budynku Szkoły Podstawowej),

 Filia biblioteczna w Koniemłotach, ul. Staszowska 7 (w budynku Szkoły Podstawowej),

 Filia  biblioteczna  w Sztombergach,  z siedzibą  w Mostkach  (w budynku  Szkoły
Podstawowej, Mostki 56),

 Filia biblioteczna w Wiśniowej, Wiśniowa 111 (w budynku Pałacu),

 Filia biblioteczna w Wiązownicy, Wiązownica-Kolonia 96A.
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Zbiory, udostępnianie i użytkownicy

Stan  zbiorów  bibliotecznych  na  koniec  2019  roku  to  136 147  woluminów  książek  i 674
egzemplarze zbiorów specjalnych, głównie audiobooków, na ogólną wartość 742 270,59 zł.
W 2019 roku przybyło z różnych źródeł 2 655 woluminów zbiorów bibliotecznych na ogólną
sumę 34 486,36 zł, w tym 2 101 woluminów to zakup nowych pozycji na kwotę 27 107,26 zł,
z czego 10  406 zł  stanowiła  dotacja  otrzymana w ramach Programu Biblioteki  Narodowej
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

W 2019 roku biblioteka gromadziła  39 tytuły czasopism bieżących,  w tym:  z prenumeraty
w Czytelni 33 tytuły, Oddział dla Dzieci 4 tyt. w filiach od 7 do 10 tyt. na łączną kwotę prawie
11 tys.  zł.  W 2019 roku  zarejestrowano 4 331  użytkowników.  Ogółem w wypożyczalniach
i czytelniach  udostępniono  95 371  woluminów  książek,  czasopism  i audiobooków  oraz
zanotowano 78 503 odwiedzin.

Usługi elektroniczne

W  2019  roku  biblioteka  wykupiła  dostęp  do  publikacji  elektronicznych  IBUK  LIBRA.
Ta Wirtualna  Czytelnia  daje  dostęp  do  m.  in.  podręczników  akademickich,  książek
naukowych, literatury faktu, literatury pięknej. Ogółem 3 417 dostępnych tytułów.

Do  dyspozycji  czytelników  oddano  27  stanowisk  komputerowych  (w Staszowie  i filiach)
z bezpłatnym dostępem do Internetu i możliwością wydruków oraz skanowania. Z dostępu do
Internetu w 2019 roku skorzystało prawie 9 tys. osób.

Działalność informacyjno-bibliograficzna

Systematycznie  rozbudowuje  się  warsztat  pracy  poprzez  prowadzenie  katalogów,  w tym
komputerowych, tworzenie różnych kartotek tematycznych. W 2019 roku udzielono prawie
21  tysięcy  różnego  rodzaju  informacji.  Czytelnia  kontynuowała  pracę  nad  tworzeniem
bibliografii  regionalnej  powiatu  staszowskiego,  dostępnej  on-line  na  stronie  internetowej
biblioteki.  Na  koniec  roku  2019  w bazie  komputerowej  znajdowało  się  4 621  opisów
bibliograficznych.

Działalność edukacyjno – kulturalna

Biblioteka  w Staszowie  wraz  z filiami  prowadzi  szeroko  pojętą  działalność  kulturalno  –
oświatową  poprzez  organizowanie  różnych  form  pracy  m.  in.:  spotkań  autorskich,  zajęć
plastycznych,  konkursów,  wystaw,  lekcji  bibliotecznych  oraz  innych  imprez  bibliotecznych,
w których w 2019 roku uczestniczyło ponad 8 tysięcy osób. 

Poniżej niektóre z form pracy:

 4 spotkania autorskie, w których udział wzięło łącznie 140 osób,

 zorganizowano  24  lekcje  biblioteczne,  w  których  uczestniczyło  ponad  341  dzieci.
Tematy  lekcji  dla  uczniów  dotyczyły  między  innymi  zdobywania  umiejętności
posługiwania się  zbiorami znajdującymi się  w bibliotece,  katalogiem bibliotecznym
oraz umiejętnością precyzyjnego wyszukiwania informacji,
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 Warsztaty  komputerowe  (2  edycje)  pt.:  „Do  Internetu  jeden  krok”  obejmujące
obsługę komputera i Internetu,

 Konkursy plastyczne dla uczniów z terenu miasta i gminy w Staszowie („Moja ulubiona
postać  z  baśni  H.  Ch.  Andresena”,  .  „Moja  pierwsza  książka  z  biblioteki”,  „Mój
Pluszowy Miś”),

 Konkursy  literackie:  konkurs  na  najładniejsze  życzenia  z  okazji  Dnia  Bibliotekarza
i Bibliotek. W konkursach uczestniczyło 10 osób,

 Cała Polska Czyta Dzieciom – w ramach zajęć pracownicy biblioteki systematycznie
czytali  książki  dla dzieci  w przedszkolach oraz w bibliotece,  następnie prowadzono
z dziećmi dyskusje na temat tego co wysłuchały, a także omówiono ilustracje zawarte
w przeczytanych bajkach. Odbyło się 152 spotkań, uczestniczyło 2 402 dzieci,

 Ferie  w  bibliotece  i  wakacje  w  bibliotece  –  „Zimowe  dni,  książka  i  Ty…”  tak
zatytułowano  zajęcia  gdzie  czytano  książki,  organizowano  zajęcia  plastyczne
(wykonanie  kwiatów  techniką  origami,  ilustracji  do  przeczytanych  utworów
literackich), gry i zabawy ruchowe . 

 Konkurs  czytelniczy  na  najwięcej  przeczytanych  książek  –  odbywał  się  w  szkołach
podstawowych  obsługiwanych  przez  Filie  Biblioteki.  Najlepsi  otrzymali  nagrody
książkowe, które wręczono na koniec roku szkolnego. 

 Ogólnopolski  Tydzień  Bibliotek  –„#biblioteka”–  hasło  przewodnie,  które  dało
możliwość organizacji  różnych imprez skierowanych do czytelników. Zorganizowano
głośne  czytanie,  zajęcia  interaktywne,  konkursy  plastyczne,  zajęcia  plastyczne,
oględnie bajek. W 6 zajęciach uczestniczyło 115 osób. 

 Pasowanie na czytelnika „Czary mary…” – Dyrektor biblioteki pasował najmłodszych
uczestników najstarszą książką z  biblioteki.  Następnie dzieci  uczestniczyły  w grach,
zabawach  i  zajęciach  plastycznych,  kończąc  spotkanie  wręczeniem  książek  lub
dyplomów dla każdego uczestnika. Odbyły się 3 spotkania, uczestniczyło 53 dzieci. 

 XVII  Ogólnopolski  Tydzień  Czytania  Dzieciom  pod  hasłem  „Sportowcy  czytają
dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie”. Doroczna impreza organizowana przez
bibliotekę podczas,  której  zaproszeni  goście czytają  książki  i  opowiadają zebranym
o swoich  pasjach.  Gośćmi  edycji  2019  byli:  Ireneusz  Kapusta,  członkowie  Koła
Grodzkiego PTTK w Staszowie oraz Leszek Kopeć – burmistrz Staszowa. W spotkaniach
wzięło udział ponad 200 uczestników.

 Spotkania  Interaktywne  -  czyli  głośne  czytanie  bajek  i  opowiadań,  rozwiązywanie
quizów,  zagadek,  krzyżówek,  wykonywanie  różnego  rodzaju  prac  plastycznych.
Do najciekawszych spotkań należał7y: „Julian Tuwim – poeta wielu pokoleń”, „Krótko-
wzroczna  żyrafa”,  „Literackie  Walentynki”,  „W  krainie  wierszy  Agnieszki  Frączek”,
„Bajkowe  Święto  Kobiet”,  „Z naturą  mi  po  drodze”,  „Świąteczne  spotkania
z biblioteką”. W sumie odbyło się 21 spotkań, w których wzięło udział 382 osoby.

 „Biblioterapia  –  czytanie  łączy”  –  cykliczne  spotkania  z  podopiecznymi
Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie. 
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 Dyskusyjne Kluby Książki – w 2019 roku działały trzy kluby, które prowadziła Czytelnia,
Filia 

 W filiach w Koniemłotach i w Wiązownicy odbyły się 24 spotkania, w których udział
wzięło 216 osób.

 Narodowe Czytanie „Przedwiośnie” S. Żeromskiego. Doroczna akcja ogólnopolskiego
czytania w formie maratonu. W 2019 roku w akcji wzięło udział 50 osób. Wśród nich:
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów,  nauczyciele  staszowskich  szkół  i  przedszkoli,
członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „Talent” oraz pracownicy biblioteki.

 Światowy Dzień Pluszowego Misia – cykl spotkań interaktywnych z przedszkolakami.
Udział wzięło 51 dzieci.

 Wielka  Liga  Czytelników  -  biblioteka  pełniła  funkcje  koordynatora  powiatowego
ogólnopolskiego konkursu czytelniczego. Uczestniczyło 25 uczniów z terenu powiatu

 Mała Książka - Wielki Człowiek - biblioteka wzięła udział w ogólnopolskim projekcie
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 akcji wzięło udział 52 dzieci.

 „Kodowanie w Bibliotece” - 2 edycja, zakwalifikowanie biblioteki do projektu. Celem
projektu jest  dostarczenie bibliotekom sprzętu służącego do nauki  kodowania oraz
wiedzy  na  temat  podstaw  kodowania  w  celu  organizacji  zajęć  o  tej  tematyce.
Realizatorem  programu  jest  Fundacja  Rozwoju  Społeczeństwa  Informacyjnego.
Otrzymaliśmy  zestaw  składający  się  z  3  tabletów,  3  robotów  PHOTON,  3  gier
edukacyjnych Scottie Go. 

 „Akcja Kinder. „Wspólne czytanie” – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie,
dzięki zgłoszeniu jej przez czytelniczkę biblioteki i oddawaniu głosów(1 021), znalazła
się wśród 300 nagrodzonych bibliotek, które otrzymały książki i dwie pufy.

W grudniu 2019 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów zmieniła siedzibę.

Na cele  biblioteki  rozbudowano i przebudowano budynek przy ul.  Szkolnej  14,  w którym
mieścił się niegdyś Zamiejscowy Ośrodek Kształcenia UJK. Prace obejmowały między innymi
rozbiórkę ścian działowych, wykonanie nowych otworów drzwiowych, zewnętrznego szybu
windowego, wymianę i rozbudowę instalacji elektrycznej, wod. kan, c.o., sieci komputerowej,
wymianę  posadzek  i tynków  wraz  z  malowaniem,  docieplenie  ścian  oraz  stropu,
dostosowanie dojść oraz dojazdów dla osób niepełnosprawnych.

Powierzchnia  użytkowa  z 514  m2 zwiększyła  się  ponad  dwukrotnie  -  do  1215  m2.
Dobudowano  Czytelnię  letnią  o powierzchni  114  m2.  Zakupiono  kompletne  nowe
wyposażenie  m.in.:  regały,  meble  dostosowane  do  różnych  grup  wiekowych  czytelników,
komputery, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe. 

Czytelnicy mają wolny dostęp do półek, w części magazynów zastosowano magazynowanie
zwarte, dzięki czemu jest dużo wolnych półek na nowe zbiory. Czytelnia posiada magazyn na
archiwum czasopism. Utworzono Mediatekę, w której jest wolny dostęp do Internetu - w tym
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stanowisko  dla  osoby  z  dysfunkcją  wzroku  oraz  możliwość  wypożyczenia  audiobooków
i filmów. Wspaniale wyposażony Oddział dla Dzieci oprócz Kącika Malucha ma też przestrzeń
do  organizowania  zajęć.  Jest  także  wielofunkcyjna  sala  do  spotkań  oraz  duży  hol
przystosowany do organizowania wystaw, spotkań, projekcji filmowych itp. Pracownicy mają
zaplecza do pracy wewnętrznej oraz pokój socjalny, ubikacje są dostępne dla użytkowników.
Jest  także  wrzutnia  na  książki.  Uroczyste  otwarcie  nowej  siedziby  biblioteki  odbyło  się
5 grudnia.

Finanse

Działalność podstawowa

Przychody w 2019 roku uzyskano w kwocie 1 286 268,68 zł z czego 900 000,00 zł pochodziło
z dotacji z budżetu miasta i gminy Staszów. Pozostałe dochody:

 dochody własne 4 459,50 zł,

 darowizny 9 460,00 zł,

 odpis  amortyzacyjny  przekazanych  na  rzecz  biblioteki  środków  trwałych  w formie
darowizny 3 371,31 zł,

 wartość książek przekazanych w formie darowizny 7 379,10 zł,

 przychody finansowe 1 429,09 zł,

 refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na
ubezp. Społ. zatrudnionych na podstawie umowy z PUP 10 496,36zł,

 dotacja  celowa z  Biblioteki  Narodowej  w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 10 406,00 zł,

 pozostałe przychody operacyjne 339 267,32 zł

Koszty działalności bieżącej na koniec 2019 roku zamknęły się kwotą 1 286 003,07 zł

Na koniec 2019 roku w bibliotece pracowało 19 osób na 17 etatach,  a instytucja pełniła
zadania powiatowej biblioteki publicznej.

Dotacje celowe na inwestycje

W 2019 roku Biblioteka otrzymała dotacje na inwestycje w kwocie 2 450 367,00 zł: w tym
z budżetu  Gminy  Staszów  w  kwocie  1 067 202,00  zł  oraz  1 102 367,00  zł  ze  środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa .

W/w dotacje na inwestycje Biblioteka otrzymała na dofinansowanie zadania „Nowoczesna
Biblioteka  w  Staszowie”  w  ramach  Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnictwa,
Priorytet 2: Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Operatorem priorytetu jest Instytut Książki.
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Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne w roku 2019 poniesiono na : 

 Aneks  do  Opracowania  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  dla  zadania
”Nowoczesna biblioteka w Staszowie” z siedzibą przy ul. Szkolnej 14,

 roboty  budowlane  w nowej  siedzibie  biblioteki  zgodnie  z  załączonym protokołem
odbioru, 

 instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Budynku,

 instalacja alarmu,

 zakup  i  montaż  regałów  metalowych  jezdnych  i  stacjonarnych,  mebli  na  wymiar,
pozostałych mebli i wyposażenia,

 akcesoria do łazienek i pomieszczeń biurowych,

 zakup  pozostałego  wyposażenia:  rolet,  tablic  i  tabliczek  informacyjnych,  zastawy
stołowej, systemu wystawienniczego, wykładziny, sztucznego bluszczu, itp.

 zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych,

 wydatki związane z promocją (catering, wydruk zaproszeń),

 koszty transportu,

 nadzór inwestorski i autorski.

18.2. Staszowski Ośrodek Kultury

W  2019  roku  Staszowski  Ośrodek  Kultury  kontynuował  działalność
edukacyjną  w zakresie  kultury  w różnych  formach  i  w różnych
dziedzinach,  m. in.  poprzez  edukację  indywidualną,  spotkania,
koncerty,  wystawy,  wernisaże,  prelekcje,  zajęcia  rękodzielnicze  itp.
Działalność instytucji skupia się przede wszystkim na kulturze, jednakże
w ramach  pożytecznego  gospodarowania  czasu  wolnego
podejmowane są działania także w innych dziedzinach.
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Kluby, sekcje i zespoły działające w ramach SOK:

Kluby:

 Klub Tańca Towarzyskiego „Flesz” (grupa młodsza i starsza); zajęcia w piątki i soboty –
30 osób,

 Klub Tańca Nowoczesnego (disco-dance, hip hop, jazz, show dance; grupa młodsza
i starsza); zajęcia w środy i soboty – 16 osób,

 Klub aerobic; zajęcia w środy, 15 osób,

 Klub Piosenki RYTM; spotkania 3 razy w tygodniu zależnie od grupy – 28 osób,

Sekcje:

 sekcja plastyczna (grupa młodsza i starsza); zajęcia w zależności od grupy odbywają
się w poniedziałki i czwartki, ogólna liczba uczestników - 34 osoby,

 sekcja historyczna – Historia sztuki; spotkania w poniedziałki grupa ok. 40 osób,

 sekcja kabaretowa; spotkania w środy, 21 osób,

Zespoły:

 Zespół instrumentalny MUSIC PARK 6; spotkania w środę, 60 osób,

 Zespół bębniarski; spotkania we wtorki, zespół liczy 8 osób,

 Zespół bluesowy: spotkania w zależności od potrzeb, grupa liczy 6 osób,

 Zespół rockowy: spotkania w zależności od potrzeb, grupa liczy 6 osób,

 Kapela Estradowa ZIEMIA STASZOWSKA; spotkania w czwartki, 8 osób,

 Teatr  SYRENA –  grupy:  młodsza,  starsza,  osoby  dorosłe;  zajęcia  w soboty,  średnio
w spotkaniach uczestniczy 15 osób.

Podmioty  realizujące  zadania  z  zakresu  upowszechniania  kultury,  we  współpracy  ze
Staszowskim Ośrodkiem Kultury:

 Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent”; zajęcia w czwartki, ok. 40 osób,

 Klub Gier Fabularnych ARCANUM; spotkania bez  harmonogramu – 8 osób,

 Związek Strzelecki „Strzelec”, w spotkaniach bierze udział 10 osób.
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Funkcjonujące w roku 2019 roku oddziały:

 Izba  Tradycji  Regionalnej  -  Muzeum  Ziemi  Staszowskiej.  W  2019  roku  siedziba
Muzeum mieściła się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie.
Docelowo,  siedzibą  Izby  Tradycji  Regionalnej  -  Muzeum Ziemi  Staszowskiej  będzie
budynek Ratusza, którego pomieszczenia w 2019 roku poddano odnowieniu. Są one
przygotowywane do przeniesienia zbiorów muzeum i ekspozycji eksponatów.

 świetlice wiejskie w: Jasieniu, Smerdynie i Oględowie. 

Adresy, godziny otwarcia

Adres: 

ul. Parkowa 6, 

28-200 Staszów 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek-czwartek: 7:00-20:30 

piątek: 7:00-21:30 

sobota: 8:00-16:00

niedziele i święta – w zależności od odbywających się wydarzeń

Wykonanie planu finansowego SOK za 2019 rok

Podstawowe  źródło  finansowania  działalności  Staszowskiego  Ośrodka  Kultury  stanowi
dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy w Staszowie oraz przychody własne. W 2019
roku Staszowski Ośrodek Kultury osiągnął przychody w kwocie 1 428 016,35 zł, a ich struktura
przedstawiała się następująco:

 dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1 116 500,00 zł,

 dotacje celowe z budżetu miasta w kwocie 59 440,00 zł,

 pozostałe przychody w kwocie 252 595,20 zł.

Koszty  działalności  statutowej  dotyczące  okresu  sprawozdawczego  zamknęły  się  kwotą
1 484 538,49 zł.

Na koniec roku 2019 jednostka organizacyjna wykazała stratę w wysokości 56 522,14 zł. 

Realizowane projekty

 „Wakacje  marzeń – staszowskie  warsztaty  teatralne” warsztaty  dla  dzieci  i  młodzieży
przeprowadzone  w  ramach  programu  „Lato  w  teatrze”  realizowanego  przez  Instytut
Teatralny  im.  Z.  Raszewskiego.  Warsztaty  były  formą  edukacji  teatralnej  dla  dzieci
i młodzieży  z  kreatywnym  wykorzystaniem  różnych  narzędzi  kultury.  Podczas  zajęć
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uczestnicy  zmierzyli  się  z  tematem  przestrzeni.  Zaczęli  od  zbadania  sposobu
funkcjonowania tej kategorii w sztuce współczesnej. Następnie twórczo ożywili rozmaite
miejsca  w  Staszowie,  których  są  użytkownikami.  To  działanie  pozwoliło  im  wspólnie
opracować scenariusz przyszłego widowiska. Pomogły w tym zajęcia wokalno-aktorskie,
plastyczne,  muzyczne,  choreograficzne  oraz  video.  Wartość  projektu:  40 590,00 zł,
dofinansowanie:  36 440,00 zł  (2019r.)  Zadanie  było  realizowane  od  1  czerwca  do
30 września 2019 roku.

  Teatr Polska (Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego);

  Jazzowy dom kultury (Fundacja Polski Jazz);

 Amatorski ruch artystyczny;

 Music  Park  6  –  edukacja  w  zakresie  indywidualnej  nauki  gry  na  instrumentach
muzycznych: Nauka prowadzona jest na następujących instrumentach: fortepian, gitara
basowa,  elektryczna  i  klasyczna,  perkusja,  skrzypce,  akordeon,  saksofon,  klarnet;
odbywają się zajęcia z teorii muzyki, zajęcia zespołowe, warsztaty i koncerty;

 Plan na kino;

 Ścieżka edukacji historycznej;

 Edukacja plastyczna;

 Organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych i wakacji;

 Edukacja kulturowa;

 Ścieżka edukacji kulturalnej najmłodszych „Dajmy im wreszcie szansę”.

Działalność Staszowskiego Ośrodka Kultury w 2019 roku

W zakresie muzyki

W ramach projektu Polski Jazz 360 w Staszowie zrealizowano następujące koncerty:

 SKICKI-SKIUK „Chrarumimia”,

 Mateusz Gawęda Trio,

 Tomasz Chyla Quintet,

 „RENAISSANCE” Anna Gadt, Zbigniew Chojnacki, Krzysztof Gradziuk,

 Laura Jazz Band – Laura Godziejewska, Andrzej Frolov, Piotr Rodowicz,

 „7th HORIZON” - Gniewomir Tomczyk z zespołem,

Ponadto w SOK odbyły się koncerty:
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 Sławomir Uniatowski – koncert z okazji Dnia Kobiet,

 Justyna Rekść-Raubo - koncert muzyki dawnej barokowej,

 Magda Anders – Tribute to Amy Winehouse,

 Joanna Aleksandrowicz - ”Od nocy do nocy”,

 Koncert Margarity Novik z Białorusi – Poezja śpiewana,

 Jose Luise Pardo – argrentyński gitarzysta, wokalista i kompozytor.

W zakresie plastyki

W zakresie plastyki Ośrodek realizował kilka form jak np. cykliczne zajęcia plastyczne, zajęcia
wakacyjne  w  ramach  półkolonii,  wernisaże,  wystawy  i  zajęcia  plenerowe.  Zajęcia  były
przeznaczone  zarówno  dla  dzieci,  młodzieży,  jak  i  dorosłych.  Obejmowały  one  warsztaty
manualne,  malarskie  czy  rzeźbiarskie.  Warto  nadmienić,  że  zajęcia  w  okresie  jesienno-
zimowym  miały  na  celu  przygotowanie  ozdób  świątecznych  przeznaczonych  do  dekoracji
choinki w Rynku. Realizowane w tym zakresie zadania są następujące:

 „Zimowe akrobacje plastyczne” - wykonanie płaskorzeźby z glinki samoutwardzalnej,

 „Dla Babci  i  Dziadka” -  warsztaty manualne (wykonywanie upominków, ozdabianie
pierników, wykonanie biżuterii, kwiatów z bibuły, medalionów z masy solnej),

 „Nasi  kolekcjonerzy”  -  prezentacja  zbiorów  kolekcjonerskich  Klubu  Inicjatyw
Twórczych „Talent” oraz zaproszonych gości – 2 spotkania,

 „Biżuteria koralikowa” – warsztaty manualne KIT „Talent” - 6 spotkań,

 ozdabianie pisanek wielkanocnych – 2 spotkania,

 warsztaty  rękodzielnicze  dla  dzieci  z  przedszkoli  i  klas  1-3  szkół  podstawowych  –
4 spotkania,

 prezentacja dorobku artystycznego przedszkolaków powiatu staszowskiego,

 zajęcia manualne – wykonywanie rekwizytów dla potrzeb kabaretu „Czerstwe babki
i pierniki” - 3 spotkania,

 wernisaż malarstwa Stanisława Kmiecika – artysty malującego ustami i stopami,

 wykonywanie kroniki SIT „Talent” - 3 x zajęcia manualne,
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 wystawa prac plastycznych sekcji plastycznej SOK podczas gali podsumowującej rok
artystyczny,

 warsztaty malarsko – graficzne w ramach akcji „Wakacje z SOK”,

 warsztaty scenograficzne w ramach półkolonii Programu Lato w Teatrze – zajęcia dla
dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat,

 warsztaty rękodzielnicze - kwiaty z foamiranu, tworzenie świec żelowych, ozdabianie
przedmiotów techniką sospeso,

 wernisaż wystawy malarstwa Tadeusza Blicharza,

 ozdabianie butelek - warsztaty manualne,

 „Pisanki wielkanocne” - warsztaty,

 warsztaty wykonywania ozdób choinkowych dla dzieci i dorosłych

 wernisaż  wystawy malarstwa -  „Iluzje  dawnych relikwii”  Lilia  Babiak  i  Wołodymyr
Łucyk,

 wystawa prac członków sekcji plastycznej na zakończenie roku artystycznego,

 wystawa malarstwa Antoniego Fałata.

W zakresie teatru

Ośrodek  w  2019  roku  realizował  wiele  zadań  w  zakresie  upowszechniania  teatru  m.in.
poprzez  zajęcia,  spektakle  w  wykonaniu  teatrów  amatorskich  i  zawodowych,
współorganizację,  wynajem sal.  W wyniku  pracy  grup SOK był  inicjatorem i  realizatorem
własnych spektakli. Warto nadmienić, że zadania realizowano na wysokim poziomie, często
we współpracy z Instytutem Teatralnym, zawodowymi reżyserami, aktorami i instruktorami.
Poniżej przedstawiono wszelkie przedsięwzięcia w tym zakresie.

 spektakle  teatralne  w wykonaniu  amatorskiego  ruchu  artystycznego  oraz  aktorów
zawodowych,

 Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola Nr 4 w Staszowie (udostępnienie sali),

 spektakle teatralne wykonaniu aktorów Katolickiego Teatru Edukacji – 3x (wynajem
sali),

 „O Popielu i myszach” , „Zajęcza chata”, „Łakocie dla Jasia i Małgosi- spektakle dla
dzieci w wykonaniu aktorów Studia Małych Form „Krak-Art” z Krakowa,
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 „Jej  portret”  -  spektakl  poetycko  –  muzyczny  w  wykonaniu  teatru  „Bez  metryki”
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnobrzeskiego Domu Kultury – wieczór artystyczny
z okazji Dnia Kobiet,

 LATO W TEATRZE – spektakl w wykonania uczestników projektu „Wakacje marzeń…”,

 „Musical o małej syrence” – Teatr moich marzeń,

 „Rajska  wyspa”  -  spektakl  teatralny  dla  dzieci  w  ramach  kampanii  informacyjno-
edukacyjnej „Świętokrzyskie czeka na Ciebie” – WFOŚiGW,

 Warsztaty  teatralne  w  ramach  Programu  Teatr  Polska  prowadzone  przez  aktorów
z Teatru Nowego z Zabrza,

 2 spektakle dla dzieci w wykonaniu Narodowego Teatr Edukacji,

 „Operetka  wczoraj  i  dziś”  -  widowisko  w  wykonaniu  aktorów  Teatru  Muzycznego
„IWIA”,

 „Kleszcz”  -  czytanie  performatywne  sztuki  Jarosława  Murawskiego  w  wykonaniu
„Teatru Syrena” Staszowskiego Ośrodka Kultury,

 V.A.M.  1980  –  spektakl  teatralny  oparty  na  lokalnych  zasobach,  opowiadaniach
z wykorzystaniem  oryginalnych  rekwizytów,  według  autorskiego  scenariusza
dotyczących  działalności  i  historii  zakładów:  Vistuli,  Asko,  Modaru  (wystąpili
członkowie Teatru Syrena SOK),

 występ  członków  Kabaretu  „Czerstwe  babki  i  pierniki”  -  w  trakcie  obchodów
jubileuszowych Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Świętokrzyskiej,

 Realizacja projektu pt. „Wakacje marzeń - staszowskie warsztaty teatralne” – Program
LATO W TEATRZE Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowany ze
środków  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego.  Zadanie  realizowane
w formie  półkolonii  dla  dzieci  –  warsztaty:  muzyczne,  wokalno-aktorskie,
scenograficzne, choreograficzne, video,

 spektakl podsumowujący ww. projekt w ramach Programu LATO W TEATRZE,

 zajęcia  w  ramach  warsztatów  kabaretu  „Czerstwe  babki  i  pierniki”  -  zadanie
realizowane we współpracy z SIT Talent,

 występ kabaretu „Czerstwe babki i pierniki” w Kotuszowie,

 „Królowie  strzelców,  sport  w  cieniu  imperium”  -  spektakl  i  warsztaty  w  ramach
projektu Teatr Polska w wykonaniu aktorów Teatru Nowego z Zabrza,
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 „Marzenie  Nataszy”  spektakl  realizowany  przez  Fundację  Banina  dla  młodzieży
szkolnej,

 Spotkanie  podsumowujące  projekt  „Wakacje  marzeń…”  w  ramach  Programu  Lato
w Teatrze,

 spektakl  „Kyś”  i  warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  aktorów  Stowarzyszenia
„Studio teatralne Koło” - zadanie realizowane w ramach Programu TEATR POLSKA za
pośrednictwem Instytutu Teatralnego Z. Raszewskiego,

 „Matka  Makryna”  spektakl  i  warsztaty  –  Teatr  Studio  z  Warszawy.  Zadanie
finansowane  przez  Instytut  im.  Zbigniewa  Raszewskiego  ze  środków  Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

 spektakle dla dzieci i młodzieży – Teatr Show z Wrocławia,

 „Pinokio”, „Przygody Tomka Sawyera” i inne - Katolicki Teatr Edukacji,

 spektakl  wokalno-słowno-muzyczny „Kwiaty  mojego ogrodu” -  wykonanie  -  artyści
scen krakowskich,

 „Obłęd”  -  spektakl  realizowany  w  ramach  projektu  „Obłęd  -  dowiedz  się  więcej”
w wykonaniu aktorów Teatru Zbożowego,

 spektakle  dla  młodzieży  w wykonaniu Teatru Współczesnego z  Krakowa (wynajem
sali),

 udział w spotkaniu ewaluacyjnym Instytut im. Zbigniewa Raszewskiego – w ramach
Programu Teatr Polska,

 spektakle w wykonaniu Teatru moich marzeń z Chorzowa,

 „Caryca Katarzyna” - wyjazd do Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach.

Staszowski  Ośrodek Kultury w 2019 roku prowadził  zajęcia warsztatowe w zakresie teatru
zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób starszych; w Ośrodku, w ramach amatorskiego ruchu
artystycznego, funkcjonuje Teatr Syrena, skupiający dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

W zakresie filmu

W  SOK  wyświetlane  są  zarówno  filmy  dla  wszystkich  grup  wiekowych.  Część  zadań
realizowanych w 2019  roku  odbyła  się  z  wykorzystaniem własnego sprzętu  –  projektora,
ekranu i  nagłośnienia.  W większości  przypadków SOK podejmował współpracę z  firmami,
które  organizują  kina  objazdowe.  W  wyniku  tej  współpracy  wyświetlono  kilkadziesiąt
najnowszych produkcji filmowych o tytułach przedstawionych poniżej.
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Poniżej przedstawiono tytuły wyświetlanych w roku sprawozdawczym filmów.

 Profesjonalne Kino Objazdowe – KINO VISA:   Sekretny świat kotów, Chłopiec burzy,
Lego przygoda 2,  Kogel  mogel  3,  Planeta  Singli  3,  Mój  piękny  syn,  Green book,  Jak
wytresować  smoka  3,  Całe  szczęście,  Kobiety  mafii  2,  Corgi.  Psiak  królowej,  Kurier,
Ciemno, Prawie noc, Angry Birds 2, Piłsudski, Na bank się uda, To. Rozdział 2, O yeti,
Legiony, (Nie)znajomi, Boże Ciało, Polityka, Baranek Shawn, Był sobie pies, Ukryta gra,
1800 gramów, Proceder, Basia 3, Młody renifer Alex, Nieplanowane, Last Christmas, Jak
poślubić milionera,

 projekcje filmów realizowanych przez SOK: filmy dla dzieci i młodzieży: Uprowadzona,
Jaskiniowiec,  Coco,  Bociany,  Zwierzogród,  Lego  przygoda–  bajki  dla  dzieci,  Alicja
w krainie czarów

 10. Przegląd Filmowy „Echa Katynia”; projekcja filmów pt. Katyń. Ostatni świadek”,
„Ofiara pionków” - zadanie realizowane we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej,

 projekcja bajki dla uczniów PSP nr 1 w Staszowie,

 „Tajemnica Ojca Pio” (we współpracy z parafią pw. św. Bartłomieja w Staszowie),

 „Miłość i miłosierdzie” (we współpracy z parafią pw. św. Bartłomieja w Staszowie),

 „Mikołajkowa  projekcja  bajki”  (we  współpracy  z  parafią  pw.  św.  Bartłomieja
w Staszowie),

 „Z dala od orkiestry” - film o życiu i twórczości Zygmunta Lubicza-Zalewskiego.

Upowszechnianie różnych dziedzin wiedzy 

Spotkania, wykłady, wystawy tematyczne, organizacja i udział w wydarzeniach:

 „Rozmowy o sztuce” – cotygodniowe spotkania edukacyjne upowszechniające wiedzę
z zakresu historii sztuki; zajęcia mają charakter otwarty i są bezpłatne,

 Promocja  książki  Aleksandry  Pielak  (10-letniej  mieszkanki  Staszowa)  „Przygody
ziemniaka Stefana”,

 Cotygodniowe  spotkania  sympatyków  gier  karciano  -  fabularnych  „Magic  the
Gathering”,

 „W indiańskiej wiosce” - zajęcia tematyczne dla dzieci zorganizowane w trakcie ferii
zimowych,

 „Ferie z robotyką i programowaniem” – nauka poprzez zabawę, zajęcia edukacyjne,
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 wystawa  pamiątek  z  czasu  powstania  styczniowego  przygotowana  przez
Stowarzyszenie „Szaniec 1863”,

 lekcja edukacyjna dla uczniów szkoły podstawowej,

  „Przygotowanie i obsługa stołu” oraz savoir vivre – spotkanie edukacyjne,

 XIX Światowy Dzień Poezji – patronat UNESCO i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – promocja poezji Benedykta Kozieła „Z obłoków z doliny”; wręczenie
Benedyktowi Koziełowi medalu „Zasłużony kulturze – Gloria Artis”,

 „Katyń –  ostatni  świadek” -  spotkanie  z  historykiem z  Centrum Edukacyjnego IPN
Edytą Krężołek,

 Spotkania  mieszkańców  Staszowa  z  politykami:  premier  Beatą  Szydło,  Adamem
Jarubasem, Andrzejem Szejną, Patrykiem Jakim, Anna Krupką, Piotrem Wawrzykiem,

 „Drama  w  pracy  z  osobami  niepełnosprawnymi”  -  warsztaty  dla  terapeutów,
nauczycieli,  pracowników  instytucji  zajmujących  się  osobami  niepełnosprawnymi
– autorska metoda Doroty Anyż,

 Lekcje  edukacyjne  –  zajęcia  savoir  vivre,  warsztaty  muzyczne  i  rękodzielnicze  dla
przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych,

 „Dlaczego nie  warto  popełniać  błędów  językowych?”  -  wykład  dra  hab.  prof.  UJK
Piotra Zbroga,

 „Na  drodze  do  wolności.  1989  –  rok  przełomu”  -  konferencja  edukacyjna
w partnerstwie z Instytutem Pamięci Narodowej,

 Wyjazd  edukacyjny  członków  Klubu  Inicjatyw  Twórczych  „Talent”  do  Ojcowskiego
Parku Narodowego i opactwa w Tyńcu,

 „Staszów  słowem  pisany”  -  edukacja  kulturalna  oraz  promocja  regionu  poprzez
organizację  pleneru  literackiego  –  dofinansowanie  przedsięwzięć  kulturalnych
w ramach projektu UMiG Staszów,

 promocja  książki  Józefa  Żaka  „Śladami  tamtych  dni  –  synom  ziemi  staszowskiej
w 75. rocznicę  bitwy  pod  Monte  Casino”,  wykład  dra  Michała  Zawiszy  IPN Kielce,
oprawa artystyczna Klub Piosenki Rytm,

 happening pn. „Wspomnienie sierpniowych dni 1944 – w hołdzie szarym Szeregom -
upamiętnienie  75.  Rocznicy  wybuchu  Powstania  Warszawskiego  (występ  Klubu
Piosenki „Rytm”, nagłośnienie),

 zajęcia  z  dziećmi  i  młodzieżą  w  zakresie  pedagogiki  teatru,  poznawania  okolic,
reżyserii, montażu filmowego, tworzenia tekstu, kompozycji muzyki itp.
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 „Gramy dla niepodległej” -  powiatowe eliminacje wielkiego świętokrzyskiego quizu
historycznego,

 wyjazd  edukacyjno  –  integracyjny  do  Jędrzejowa  –  zwiedzanie  Muzeum  Zegarów,
klasztoru  cystersów,  przejazd  ciuchcią  Ponidzia.  Projekt  „Wspólnie  poznajemy
i działamy”  dofinansowany  ze  środków  Wojewody  Świętokrzyskiego
(współorganizacja z SIT),

 Festiwal Poezji Słowiańskiej”. Udział wzięli: Aleksander Nawrocki – redaktor naczelny
„Poezja dzisiaj”, Małgorzata Novik- Białoroś, Joanna Svenson – Szwecja, Marta Boros –
Anglia, Joanna Kalinowska - Włochy, Jan Rychner – Polska,

 Wernisaż wystawy „Pamiątki z czasów Powstania Styczniowego „ Szaniec 1863”,

 „15  lat  Polski  w  Unii  Europejskiej”  -  spotkanie,  koncert,  współpraca  z  Wojewodą
Świętokrzyskim,

 Spotkanie  edukacyjne  dla  dzieci  z  Przedszkola  w  Wiśniowej,  warsztaty  muzyczne
i rękodzielnicze,

 Wystawa „Zygmunt Lubicz-Zalewski – życie i twórczość – Fundacja Podkarpacie 2030;
„Z dala od orkiestry” - film,

 „Wspólnie  poznajemy  i  działamy  -  międzypokoleniowe  spotkania  edukacyjne
z wykorzystaniem  potencjału  ziemi  świętokrzyskiej”  (projekt  dofinansowany  ze
środków Wojewody Świętokrzyskiego),

 „80. rocznica kampanii wrześniowej” - wystawa kolekcjonerska.

Organizacja konkursów, przeglądów, turniejów itp.

   XXIX Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe,

   64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe,

   XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Tadeusza Wrześniaka,

   VII  Świętokrzyskie Konfrontacje w Tańcu Towarzyskim o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Staszów,

   24. Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” – eliminacje wstępne – prezentacja dorobku
artystycznego solistów i instruktorów, eliminacje wstępne,

   Powiatowy Turniej Ortograficzny (współorganizacja z LOT, zadanie dofinansowano ze
środków Województwa Świętokrzyskiego),

   konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną.
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Organizacja  lub  współorganizacja  koncertów,  festiwali,  wydarzeń  kameralnych,  imprez
masowych, uroczystości itp.

 Sylwester w Rynku – powitanie Nowego 2020 Roku,

 XXX Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek,

 27. Finał WOŚP – licytacja przedmiotów i usług, występ solistek Klubu Piosenki Rytm
SOK, kwesty uliczne,

 Orszak Trzech Króli,

 „Karnawałowe szaleństwa – zabawa dla dzieci – agencja artystyczna Patigo,

 „Ferie czas zakończyć” - program dla dzieci – Grupa Animacyjna Frajda,

 „Talentowa potańcówka walentynkowa” - spotkanie integracyjne,

 zabawa karnawałowa na motywach powieści  „Alicja  w krainie  czarów” -  tańczący
pączek,

 koncert  finalistki  programu  „Mam  Talent”  Magdy  Andres  „Tribute  to  Amy
Winehouse”,

 Dzień Chleba –  smaki  naszych dziadków. Miejsko-Gminne Święto Plonów -  stoiska
zakładów  piekarniczych  i  gospodarstw  agroturystycznych,  stoiska  z  rękodziełem
artystycznym, zabawy dla dzieci, konkursy i inne, koncert Kapeli Czerniakowskiej, kabaret K2,
Ilona Anna Kowalik- Urbaniak, Marek Piekarczyk, Renata Przemyk, Natalia Sikora, dyskoteka
z zespołem The Pearl,

 Festiwal  Działań  Artystycznych  Osób  Niepełnosprawnych  –  koncerty  ośrodków
zajmujących się osobami niepełnosprawnymi z Województwa Świętokrzyskiego, prezentacja
prac plastycznych – pokaz malowania nogami pana Stanisława Kmiecika, wystawy,

 Dzień Dziecka - w ramach projektu „Drogi do wolności – oda do radości na 3 gitary”
występ Vanesy Harbek i  warsztaty  gitarowe Grzegorza Kapołki,  eksplozja  kolorów,  pokazy
strażackie  i  policyjne,  konkursy,  zabawy  integracyjne  poprowadzone  przez  Agencję
Artystyczną  „Patigo”,  koncert  zespołu  „Pudelsi”,  występy  taneczne  –  Klub  Tańca
Towarzyskiego Flesz i  tańca nowoczesnego SOK, Szkoła Tańca „Enigma”, Zespoły Taneczne
„Kleks”,

 „Przedszkoliada” - prezentacja dorobku artystycznego wychowanków przedszkoli,

 Wieczór  artystyczny  –  podsumowanie  Przedszkoliady  –  wręczenie  dyplomów
Iupominków dyrektorom placówek przedszkolnych z powiatu biorących udział w przeglądzie,
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 podsumowanie roku artystycznego Klubu Inicjatyw Twórczych „Talent”- pokaz gry na
bębnach, występ kabaretu „Czerstwe babki  i  pierniki”,  pokaz taneczno-sportowy, wystawa
powarsztatowa – biżuteria koralikowa,

 „Wakacyjna przygoda klaunów Rico i Rupherta” – program animacyjny dla dzieci, 

 „Wielka  noc  –  wielka  moc”  –  rozstrzygnięcie  konkursu  na  najładniejszą  palmę
wielkanocną, stoiska warsztatowe, kiermasz ozdób wielkanocnych, degustacja żurku, procesja
z palmami,

  „Śmietana Tribute” - koncert finałowy FDAON w wykonaniu Wojciecha Karolaka,

 Zabawa  andrzejkowa  dla  członków  Klubu  inicjatyw  twórczych  „Talent”„zGRAne
poniedziałki” – spotkania z grami planszowymi,

 „Wieczór w kolorach jesieni”  -  koncert  „Idź  swoja drogą” -  piosenki  Jonasza Kofty
w wykonaniu Nuli Stankiewicz – śpiew, Janusz Strobel – gitara, Jerzy Małek – trąbka,

 spotkanie  świąteczno-noworoczne  członków  Stowarzyszenia  Inicjatyw  Twórczych
Talent,

 występ kabaretu „CZWARTA FALA”,

 XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Tadeusza Wrześniaka,

 VII Świętokrzyskie Konfrontacje Taneczne o puchar Burmistrza Staszowa,

 Talenciaki  –  III  finał  –  prezentacje  artystyczne  przedszkolaków  i  klas  I-III  ZPO
nr 1 w Staszowie – (udostępnienie sali, nagłośnienia, oświetlenia),

 zakończenie roku artystycznego – koncert uczniów Music Park 6,

 Podsumowanie  roku  artystycznego  2018/19  w  Staszowskim  Ośrodku  Kultury.
W programie wernisaż prac sekcji plastycznej, koncert w wykonaniu sekcji i klubów SOK,

 „W świątecznym nastroju” wernisaż,  koncert  zespołu „Czerwony tulipan”,  kiermasz
ozdób bożonarodzeniowych, degustacja regionalnych potraw świątecznych,

 Wspólne ubieranie choinki – drzewka rosnącego obok Ratusza – koncert pastorałek –
Klub Piosenki „Rytm”, kiermasz, spotkanie ze świętym Mikołajem, szopka bożonarodzeniowa.
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19. Pamięć historyczna

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
dotyczące  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 medali  związanych  ze  Staszowem.
W zbiorach  znajduje  się  również
ekspozycja  dotycząca  oddziału
partyzanckiego  „Jędrusie”,  a także
Judaica  staszowskie,  w tym
oryginalna tora. W muzeum znajduje
się  również  wystawa sztuki  ludowej
lokalnych  twórców.  W  Muzeum
można  nabyć  publikacje  wydane
przez  Staszowskie  Towarzystwo
Kulturalne.

Fot. 26. Fragment ekspozycji Muzeum Ziemi Staszowskiej; Grzegorz Niziałek.

Adres: ul.  Wysoka  39,  28-200  Staszów,  w ZPO  im.  T.  Kościuszki  w Staszowie
(siedziba tymczasowa, planowane jest przeniesienie do budynku Ratusza).

Godziny otwarcia: wtorek, środa, piątek – 10.00-13.00

19.2. Izba Pamięci Hugona Kołłątaja w Wiśniowej

Została  utworzona  w 1967  roku  w pałacu  w Wiśniowej.  Do  śmierci  (grudzień  1984  r.)
opiekował  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 fotokopie.  W zbiorach  znajduje  się  kolekcja  publikacji  autorstwa  H.  Kołłątaja,
m. in.: Do Stanisława Małachowskiego o przyszłym Sejmie Anonima cz.I - o podźwiganiu sił
krajowych, cz. II - O naprawie Rzeczypospolitej (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, kolekcję reprodukcji obrazów tematycznie związanych
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z Kuźnicą,  Kołłątajem oraz ludźmi  Oświecenia,  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 Virtuti Militari za Bohaterską Postawę w Wojnie Obronnej
1939  roku.  Na  postumencie  o wymiarach  480  na  350  cm  umiejscowiono  w centrum  figurę
żołnierza. Po lewej i prawej Jego stronie stoją betonowe płyty. Na nich zamontowane są pierwsze
tablice poświęcone polskim bohaterom walki  o niepodległość. 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. 27. Pomnik Żołnierza Polskiego w Parku Legionów w Staszowie; Marcin Jarosz.

Pomnik Katyński w Parku 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
Wróblewskiego, przodownika Aleksandra Lisickiego i starszego posterunkowego Stanisława
Dziewięckiego. Wszyscy zostali zamordowani w 1940 roku.

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.  Zakres  prac  obejmował
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między innymi oczyszczenie i odgrzybienie nawierzchni pomnika, odnowienie napisów
wykonanych  na  pomniku,  odnowienie  płaskorzeźby  na  pomniku,  uzupełnienie
ubytków w murku okalającym mogiłę, ułożenie opaski wokół pomnika z kostki  oraz
uporządkowanie  terenu  wokół  pomnika  i  oznakowanie  pomnika  od  drogi
wojewódzkiej.  Koszt  prac   wyniósł  7 000,00 zł.  Zadanie  w całości  sfinansowane ze
środków Wojewody Świętokrzyskiego.

 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.

Fot. 28. Mogiła partyzantów i zamordowanych
poległych w czasie II Wojny Światowej

w Oględowie; Robert Wojtal.

Fot. 29. Golejów: Mogiła zamordowanych podczas
II Wojny Światowej; Robert Wojtal.

19.4. Działalność organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury

 Stowarzyszenie  Rekonstrukcji  Historycznych  "Avito  Vivit  Honore”  -  organizacja
wydarzeń:

◦ happening  pn.  „Wspomnienie  sierpniowych  dni  1944  –  w  hołdzie  szarym
szeregom”, upamiętniający 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego,

 Związek Strzelecki "Strzelec" JS 2151 Staszów im. 2 Pułku Piechoty Legionów, udział w:
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◦ obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,

◦ obchodach 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego,

◦ II Marszu Powstańców Styczniowych Staszów – Kurozwęki,

◦ obchodach 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

◦ obchodach związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,

 Staszowskie Towarzystwo Kulturalne – inicjator powstania i prowadzący Uniwersytet
Trzeciego Wieku, wydawca pisma „Goniec Staszowski”.

 Stowarzyszenie  Inicjatyw  Twórczych  „Talent”  (działające  przy  SOK  Staszów)  -
współorganizacja wydarzeń:

◦ Wielka Noc Wielka Moc,

◦ ubieranie choinki na staszowskim Rynku,

 Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec ZHP Staszów im. Tadeusza Kościuszki, udział w:

◦ Orszaku Trzech Króli,

◦ II Marszu Powstańców Styczniowych Staszów – Kurozwęki, 

◦ Akcji „Wielka Noc Wielka Moc”,

◦ obchodach 494. rocznicy nadania praw miejskich dla Staszowa, 

◦ obchodach 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

◦ Akcji „Betlejemskie Światło Pokoju”,

◦ obchodach z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS”. Zespoły taneczne „Kleks”
to  wielokrotni  zwycięzcy  ogólnopolskich  i międzynarodowych  festiwali  tanecznych.
Między  innymi  tytuł  wicemistrzów  świata  w  Mistrzostwach  Świata  World  Artistic
Dance Federation w Płocku,

 Szkoła Tańca „ENIGMA”. Zespoły taneczne zdobywające liczne nagrody i wyróżnienia
na ogólnopolskich turniejach tanecznych. Wśród nich II  miejsce w kategorii  Artistic
Danse  Super  Show  Caces  podczas  Mistrzostwach  Świata  World  Artistic  Dance
Federation w Płocku,
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20. Turystyka

Gmina  Staszów  jest  ciekawym,  pod  względem  turystycznym,  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 wypoczynku na świeżym powietrzu.

Najpopularniejszą  atrakcją  turystyczną  okolic  Staszowa,  jest Zespół  Pałacowy
w Kurozwękach. 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  możliwość  skorzystania  z przejażdżki  konnej,  safari  pomiędzy  bizonami  i wielu  innych
ciekawych atrakcji.  Organizowane są  wydarzenia plenerowe.  Od 2018 na terenie  Zespołu
Pałacowego  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
odnowienie  fasady  budynku,  czy  wykonanie  nowego  pokrycia  dachowego  ale  również
zabezpieczenie 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
wypoczynkowymi. Jest to szczególna gratka dla miłośników relaksu w lesie i nad wodą, ale
również  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 poddane odmulaniu. Dzięki oczyszczeniu radykalnie poprawi się czystość wody.
Procesowi  odmulania  zostaną  poddane  również  kanały  łączące  poszczególne  jeziorka.
W ramach  projektu  zostaną  również  wymienione  pomosty,  natomiast  plaża  zostanie
oczyszczona i powiększona.

Region  obfituje  w zabytki.  Najcenniejszym  z nich  jest  kościół  pw.  św.  Bartłomieja
w Staszowie. Znajduje się w nim niezwykle urokliwa kaplica Tęczyńskich. Kościoły: pw. WMB
i św.  Augustyna  w Kurozwękach z XV  wieku,  pw.  Wniebowzięcia  NMP  w Koniemłotach
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z XVII  w.,  pw.  św.  Michała  Archanioła  w Wiązownicy-Kolonii z XVII  w.,  oraz
pw. Przemienienia Pańskiego w Wiśniowej, gdzie spoczywa serce Hugona Kołłątaja. 

Na  obrzeżu  gminy  Staszów  znajduje  się  zbiornik  zaporowy  Chańcza,  który  jest  idealnym
miejscem do uprawiania sportów wodnych.

Turyści  mogą  także  skorzystać  ze  szlaków  pieszych  i rowerowych,  a także  fragmentu
małopolskiej  drogi  św. Jakuba, która prowadzi  aż do Santiago 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
przebudowy  odcinka  drogi  wojewódzkiej  od  Staszowa  do  Rakowa.  Dzięki  temu  istnieje
szansa,  że  powstanie  ścieżka  rowerowa łącząca  Staszów bezpośrednio  ze  szlakiem Green
Velo.

Region  Staszowski  to  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 Centrum
Bajki  im. Koziołka  Matołka,  uzdrowiska  Busko-Zdrój,  klasztoru  na  Świętym  Krzyżu  lub
zabytkowego Sandomierza.

Gmina  Staszów  współpracuje  z Lokalną  Organizacją  Turystyczną  „Czym  Chata  Bogata”,
Świętokrzyską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Lokalną Grupą Działania Białe Ługi,
Kołem  Grodzkim  PTTK,  które  promują  atrakcje  turystyczne  regionu.  Ponadto  w ramach
promocji turystycznej w 2019 gmina współorganizowała liczne wydarzenia kulturalne, w tym
plenerowe. Urząd Miejski  w Staszowie prowadził  wiele działań promocyjnych opierających
się  o flagowe  produkty  turystyczne  miasta  i gminy.  Wydano  foldery  na  temat  gminy
zachęcające do zwiedzania jej terenów, mapy turystyczne i gadżety promocyjne. Opracowany
został  informator, film promocyjny, na bieżąco aktualizowane były informacje na stronach
internetowych www.staszow.pl i facebooku.  Działalność z zakresu turystyki prowadził także
Ośrodek Sportu i Rekreacji,  który w ramach zadań własnych odpowiadał za czystość i stan
plaży, pomostów oraz administrował ośrodkiem wypoczynkowym Wilga oraz parkingiem na
Golejowie.

Fot. 30. Ratusz i Rynek w Staszowie z lotu ptaka;
Sławomir Rakowski.

Fot. 31. Kościół pw. św. Bartłomieja w Staszowie;
Robert Wojtal



RAPORT O STANIE GMINY STASZÓW 2019 | 119

Fot. 32. Pałac Kołłątajów w Wiśniowej;
Robert Wojtal.

Fot. 33. Duży Staw w Golejowie; Robert Wojtal.

Fot. 34. Pałac w Kurozwękach; Robert Wojtal.

Fot. 35. Pałac Dzięki w Wiązownicy-Kolonii;
Robert Wojtal

Fot.36. Kaplica Matki Bożej Różańcowej 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 Staszowie, ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów

2. Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie, 
ul. Wschodnia 23, 28 - 200 Staszów. 

3. Filia MGSPZOZ - Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kurozwękach,
ul. Kościelna 3, 28 - 200 Staszów,

4. Filia MGSPZOZ - Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wiśniowej,
Wiśniowa 116, 28 - 200 Staszów,

5. Filia MGSPZOZ - 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 profilaktyczne

Na podstawie Uchwały nr XLVII/409/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2017r
w sprawie  uchwalenia  programu  polityki  zdrowotnej  pn.:  Program  zdrowotny  dotyczący
szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom na lata 2018-2022 wśród dzieci poniżej
drugiego  roku  życia  zamieszkałych  na  terenie  miasta  i gminy  Staszów  Burmistrz  realizuje
program zdrowotny.

W 2019 roku gmina Staszów kontynuowała realizację programu zdrowotnego dotyczącego
szczepień  przeciwko  meningokokom  dla  dzieci  do  drugiego  roku  życia.  Gmina  Staszów
współpracowała  ze  Świętokrzyskim Centrum Onkologii  -  badania  cytologii  i  mammografii
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Jego  celem  jest  zwiększenie  stopnia  zapobiegania  zakażeniom  meningokokowym  dzięki
szczepieniu dzieci  w drugim roku życia jedną dawką szczepionki.  Szczepienia wykonywane
były od m-ca marca do grudnia 2019. Szczepienia realizowano w:

 M-G SP ZOZ w Staszowie,

 NZOZ „Zdrowie Koniemłoty” Sp z o.o. w Koniemłotach,

 Przychodni Rodzinnej Sp. z o.o. w Staszowie.

Zaszczepiono 46 dzieci. Koszt szczepień za rok 2019 wyniósł 7 820,00zł i został w całości
pokryty ze środków budżetu gminy Staszów. 

Badania z zakresu cytologii i mammografii odbywały się we współpracy ze Świętokrzyskim
Centrum Onkologii w Kielcach (2 tury w dniach 23-25 kwiecień 2019r. oraz 28-31 października
2019r). Badania mają na celu wczesne wykrywanie raka piersi oraz wczesne wykrywanie raka
szyjki  macicy.  Ilość  wykonanych  badań  w  cytomammobusie  Świętokrzyskiego  Centrum
Onkologii  w  Kielcach  w  dniach:  23-25  kwiecień  2019r.  –  130  badań,  28-31  październik
2019r.– 62 badania.

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka – w 2019 roku wzięli w nim udział uczniowie
szkół  podstawowych.  Celem programu jest  zwiększenie  świadomości  społecznej  na temat
czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.

Burmistrz  miasta  i gminy  Staszów  przewodził  w 2019  roku  Radzie  Społecznej  Miejsko-
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w Staszowie powołanej
uchwałą nr VIII/49/15 z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko-
Gminnego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w Staszowie.  Na  tej
podstawie zwoływał posiedzenia organu przynajmniej raz na kwartał, na których omawiane
były kwestie funkcjonowania Przychodni, zatwierdzane były w formie uchwał sprawozdania
i plany finansowe. 

Uchwałą  nr  VI/29/15  Rady  Miejskiej  w Staszowie  z dnia  19  lutego  2015r.  W sprawie
wyznaczenia  przedstawiciela  samorządu  gminy  Staszów  do  Rady  Społecznej  przy
Samodzielnym  Publicznym  Zespole  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w Staszowie  burmistrz
miasta i gminy został wyznaczony jako przedstawiciel gminy Staszów.

21.3. Inwestycje w rozwój infrastruktury i rozbudowę placówek medycznych
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W 2019 roku duże zadania inwestycyjne przeprowadzono na terenie Szpitala Powiatowego
w Staszowie. Na liście realizowanych projektów były między innymi:

 budowa nowego pawilonu – wartość 4 mln zł,

 przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - wartość 20 mln zł,
dotacja: ok. 14 mln zł,

 modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii - wartość: ok. 6 mln zł, dotacja: ok 4,8 mln
zł,

 rozbudowa bloku porodowego i zakup sprzętu - wartość dotacji: 3 mln zł.

Fot. 37. Szpital Powiatowy w Staszowie od strony lądowiska dla helikopterów; Marcin Jarosz.
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22. Sport

22.1. Staszowski sport - infrastruktura

Staszów to miasto przyjazne dla sportu i bogate w obiekty, na których można go uprawiać.
Najważniejszy z nich jest  Stadion Miejski,  na którym regularnie rozgrywane są mecze piłki
nożnej a także prowadzone są zajęcia szkoleniowe sekcji piłkarskich Klubu Sportowego 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 wojewódzkie,
a w ostatnich dwóch latach także międzynarodowej. Jednostki podległe gminie Staszów na
koniec 2019 roku dysponowały dwiema halami sportowymi.

 Hala  OSiR,  znajduje  się  w Staszowie  przy  ul.  Mickiewicza,  została  w 2019  roku
poddana  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 ramach modernizacji). Otoczenie hali również sprzyja sportowcom, gdyż znajduje
się  tam  kompleks  boisk  do  sportów  plażowych,  siłownia  zewnętrzna,  bieżnia
lekkoatletyczna, plac zabaw oraz nieco dalej kompleks Orlik 2012. 

 hala sportowa przy PSP im. Jana Pawła II w Czajkowie.

Na koniec 2019 roku mieszkańcy mogli skorzystać również z wielu innych obiektów sportowo-
rekreacyjnych:

 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
(inwestycja zrealizowana w 2019 roku),

 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.
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Bardzo ważnym obiektem o znaczeniu ponadgminnym jest Powiatowe Centrum Sportowe –
nowoczesny  obiekt,  w skład  którego  wchodzą:  hala  sportowa  wraz  z urządzeniami
towarzyszącymi, w tym siłownią, salą fitness, salą zapasów, ścianką wspinaczkową, salonem
odnowy biologicznej oraz pływalnią. Powstanie obiektu przyczyniło się do szybkiego rozwoju
nowych dyscyplin sportowych jak pływanie i zapasy.

22.2. Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej

Rok 2019 przyniósł  kolejne inwestycje w rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej.  Na terenie
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie zrealizowano przebudowę
dotychczasowych  boisk  szkolnych  na  nowoczesny  kompleks  sportowy  o  nawierzchni
poliuretanowej.  Wydzielono  boiska  do  piłki  ręcznej,  koszykówki  i piłki  siatkowej  oraz
badmintona.  W ramach zadania  przebudowano również  bieżnię  lekkoatletyczną 4-torową
prostą,  skocznię  w  dal  o  nawierzchni  poliuretanowej  oraz  stanowisko  do  rzutu  kulą
z nawierzchnią  z  żużlu.  Ponadto  na  boiskach  zamontowano  piłkochwyty  oraz  ławki
z oparciami.  W  ramach  projektu  odnowiono  również  boisko  trawiaste  przy  Szkole
Podstawowej w Smerdynie. Wartość inwestycji to 847 387,60 zł, z czego prawie 372 700,00 zł
to dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W 2019 roku gmina Staszów pozyskała środki finansowe na realizację kolejnych inwestycji
w rozwój bazy sportowej. Szansę na duże i korzystne zmiany otrzymały obiekty sportowe przy
Publicznej szkole Podstawowej nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie (inwestycja już zrealizowana)
oraz  obiekty  sportowe  przy  Szkole  Podstawowej  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w  Czajkowie
(rozpoczęto prace). Ogólna wartość projektu to 1 123 313,23 zł, z czego 494 370,00 zł. 

Ponadto w Parku Górników Siarkowych,  na os.  Wschód w Staszowie wybudowano boisko
i siłownię zewnętrzną. Miłośnicy sportów wodnych i rekreacji doczekają się także rewitalizacji
Golejowa,  na  którą  gmina  Staszów  uzyskała  ponad  2,5  miliona  złotych  ze  środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

22.3. Zarządzanie obiektami sportowymi

Obiektami  będącymi  własnością  gminy  Staszów  zarządza  Ośrodek  Sportu  i Rekreacji
w Staszowie oraz jednostki oświatowe w odniesieniu do obiektów zlokalizowanych na terenie
szkół. Część obiektów na terenach wiejskich zarządzana jest przez wspólnoty lokalne, bądź
w ramach świetlic Jutrzenka.

22.4. System wsparcia dla rozwoju sportu

W gminie funkcjonuje system wsparcia sportu. Na który składają się:

 Konkursy na zadania publiczne z zakresu sportu,
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 Stypendia sportowe dla najlepszych sportowców,

 Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie,

 Miejska Rada Sportu,

 Inwestycje w infrastrukturę sportową.

Wsparcie  dla  rozwoju sportu  realizowane jest  w ramach ustawy o samorządzie  gminnym.
Dla realizacji nałożonych zadań gmina Staszów przekazuje środki finansowe, które trafiły do
klubów  sportowych  w ramach  konkursów  na  zadania  publiczne  gminy  Staszów  i dla
najlepszych  zawodników  w formie  stypendiów  sportowych.  Funkcję  doradczą  pełni,
utworzona w 2015 roku Miejska Rada Sportu w skład której, wchodzą osoby związane ze
staszowskim  sportem.  Doradzają  one  burmistrzowi  w kwestiach  kierunku  rozwoju  sportu
i kultury  fizycznej,  na terenie  gminy. Radę tworzą  przedstawiciele  działających na terenie
klubów sportowych i stowarzyszeń, a także przedstawiciele burmistrza i rady miejskiej.

Przykłady wsparcia dla rozwoju sportu w gminie Staszów w 2019 roku:

Wspieranie  rozwoju  sportu  na  terenie  gminy  Staszów (zadanie  własne)  -  Szkolenie
i prowadzenie rozgrywek ligowych na kwotę 146 000,00 zł.;

 szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej 126 000,00 zł,

 szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej 12 000,00 zł,

 szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej 4 000,00 zł,

 szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce siatkowej 4 000,00 zł.

Stypendia i     nagrody sportowe   –  63 zawodników na łączną kwotę 29 230,00 zł;

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:

 Turystyka i krajoznawstwo. Organizacja zadań z zakresu turystyki
rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych 3 000,00 zł,

 Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów 18 000,00 zł;

 Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności
sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów 20 000,00 zł;

 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej 20 000,00 zł.

Na terenie gminy Staszów, działa wiele klubów i stowarzyszeń sportowych. Wśród dyscyplin,
w których  prowadzone  jest  współzawodnictwo,  należy  wymienić  sporty  drużynowe:  piłka
nożna, siatkówka, piłka ręczna oraz indywidualne: badminton, lekkoatletyka, karate, nordic
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walking, pływanie, zapasy.  Mieszkańcy Staszowa trenują także w innych klubach w sporcie
osób niepełnosprawnych, tenisie ziemnym, łucznictwie i innych.

Jednym z filarów staszowskiego sportu jest działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, która ma
na  celu  racjonalne  wykorzystanie  bazy  sportowej  i jej  utrzymanie,  a ponadto
upowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy Staszów, organizacja zajęć sportowych
dla dorosłych (siłownia, fitness, badminton, nordic walking), prowadzenie sekcji sportowych
(badminton, lekkoatletyka, cheerleaders, piłka ręczna, piłka koszykowa, tenis stołowy, i inne).

22.5. Wydarzenia sportowe

Staszów był  gospodarzem wielu  imprez sportowych o randze lokalnej  oraz  ogólnopolskiej  czy
międzynarodowej.  Organizatorami  wydarzeń,  które  często  na  stałe  wpisują  się  w kalendarz
sportowy,  są  gmina  Staszów,  Ośrodek  Sportu  i Rekreacji,  związki  sportowe  i organizacje
pozarządowe.

Przykładowe wydarzenia sportowe, które miały miejsce na terenie gminy Staszów w 2018 roku:

 Olimpiada Młodzieży – edycja 2019 - zapasy;

 XI edycja Staszowskiej Ligi Halowej,

 Pogoń Staszów Cup 2018,

 Rozgrywki w ramach III ligi siatkówki, z udziałem drużyny „Siatkarz” Staszów,

 Olimpiada  „Sprawni  razem  2018”  dla  osób  z upośledzeniem  intelektualnym.
Staszowie,

 III Bieg do Serca Kołłątaja,

 Turniej piłki ręcznej im. Michała Sikory w Czajkowie,

 Finały wojewódzkie – Piłkarska kadra czeka,

 Turnieje piłki nożnej plażowej w Staszowie,

 Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Halowej Progress Cup – Skrzydlaci Dzieciom,

 IV Golejowska Dycha,

 VIII Uliczny Bieg Niepodległości,

 Mikołajkowy Turniej w Piłce Siatkowej o Puchar Burmistrza Staszowa,

 Jubileuszowe X Parafialne Biegi „Barbórka – 2019”,

 Imprezy sportowe z kalendarza SZS, LZS oraz zawody i turnieje o puchar burmistrza,

 Turnieje Szachowe.
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Fot.38. Zawody LA na Stadionie Miejskim
w Staszowie; Patryk Dudzic.

Fot.39. Bieg terenowy Golejowska Dycha 2019;
Marcin Jarosz

Fot.40. Prezentacja drużyny Pogoń Staszów;
Grzegorz Niziałek.

Fot.41. Lekcja WF z Moniką Pyrek; Robert Wojtal.

Fot. 42. Turniej siatkówki plażowej na kompleksie
sportowym przy OSiR w Staszowie; Patryk Dudzic.

Fot. 43. Memoriał Danuty Batóg w biegach
przełajowych w Kurozwękach; Patryk Dudzic.
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23. Pomoc Społeczna

Misją  samorządu  gminy  Staszów,  określoną  w Strategii,  jest  poprawa warunków  życia  na
terenie  gminy  oraz  dążenie  do  integracji  społecznej  poprzez  stworzenie  mieszkańcom
możliwości  rozwoju  oraz  skuteczne  przeciwdziałanie  różnym  formom  wykluczenia
społecznego. Usługi społeczne w gminie Staszów przyczyniają się do tworzenia równych szans
dla wszystkich mieszkańców umożliwiając im uczestnictwo w życiu społecznym.

23.1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Główną instytucją realizującą politykę społeczną na
terenie  gminy  Staszów  jest  Ośrodek  Pomocy
Społecznej  w Staszowie.  Jego  celami  są  tworzenie
warunków  do  zwiększenia  zatrudnienia  oraz
wspieranie  i integrowanie  osób  zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem społecznym, poprawa
kondycji  rodzin,  zapewnienie  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 rodzinie  oraz  utrzymanie  bezpieczeństwa
publicznego,  a także  usprawnienie  lokalnego  systemu  pomocy  społecznej  oraz  rozwijanie
aktywności obywatelskiej. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. OPS w Staszowie zatrudniał
56 osób (51,85 etatu). Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie na rok 2019 wynosił
35 472 099,82 zł.

Zasoby pomocy społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej i działające w jej strukturach ośrodki wsparcia rozwiązują wiele
problemów społecznych.

 Dom Dziennego Pobytu:
-  stołówka  – zaspokaja potrzeby w zakresie posiłku dla osób ubogich,  samotnych,
niepełnosprawnych,  bezdomnych  (wydawanie  gorącego  posiłku,  paczek
żywnościowych),
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- punkt kąpielowo-pralniczy – zaspokaja potrzeby higieniczne klientów Ośrodka, nie
posiadających odpowiednich warunków w miejscu zamieszkania.

 Środowiskowy  Dom  Samopomocy oraz  usługi  opiekuńcze  świadczone  osobom
z zaburzeniami  psychicznymi  w miejscu  zamieszkania  zaspokajają  potrzeby  osób
z niepełnosprawnością umysłową.

 Punkt wydawania żywności  dla najuboższych mieszkańców miasta i gminy Staszów
(w ramach współpracy z Bankiem Żywności) – w dużym stopniu zaspokaja potrzeby
żywieniowe.

 Punkt  Pomocy  Ofiarom  Przemocy  i Przestępstw  w Rodzinie  oraz  Zespół
Interdyscyplinarny w znacznym stopniu przyczynia się do rozwiązywania problemów
związanych z przemocą w rodzinie. Osoby uwikłane w przemoc domową otrzymują
wsparcie oraz profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.

 Magazyn  (darowizny  od  mieszkańców)  –  pozwala  na  zaspokojenie  niezbędnych
potrzeb w zakresie odzieży, sprzętu agd, mebli itp. 

 Mieszkanie  chronione  -  jest  ośrodkiem  wsparcia  doskonale  zabezpieczającym
potrzeby w zakresie pobytu osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek,
niepełnosprawność  lub  chorobę,  potrzebują  wsparcia  w funkcjonowaniu,  a nie
wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.

Wykaz realizowanych w 2019r strategii i programów:
Działania  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Staszowie,  podejmowane  w  2019  roku  były
związane z realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Staszów na lata
2016–2020 uchwaloną w 2016 przez Radę Miejską w Staszowie.

Wykaz realizowanych w 2019 roku programów:

 Program Wspierania Rodziny i System Pieczy Zastępczej,
 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy,
 Program Opieka 75+,
 Program Rządowy „Posiłek w domu i szkole”,
 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa,
 Program Rodzina 500+,
 Program Dobry Start,
 Program „Za życiem”.

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie nie realizował projektów twardych,
ani  inwestycyjnych.  W  2019  roku  wśród  projektów  miękkich  OPS  realizował  projekty
pn.: „Razem  Aktywni”,  realizowany  w  ramach  RPOWŚ  na  lata  2014-2020  oraz  „Przeciw
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Przemocy”,  realizowany  w  ramach  programu  MRPiPS.  Wspieranie  Jednostek  Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Program  Operacyjny  Pomoc  Żywnościowa  2014-2020 –  W  2019r.  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Staszowie współpracował ze Związkiem Stowarzyszeń - Kielecki Bank Żywności,
z  siedzibą w Kielcach,  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ośrodek
był w trakcie realizacji Podprogramu 2018. W miesiącach luty, marzec i maj 2019r. w ramach
w/w  Podprogramu  pomocą  żywnościową  objęto  275  rodzin,  w tym  750  osób.  Wówczas
wydano  żywność  o łącznej  masie  24 100,10  kg.  W asortymencie  znajdowały  się:  groszek
z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, ryż
biały,  kasz  gryczana,  herbatniki  maślane,  mleko UHT,  szynka drobiowa,  szynka wieprzowa
mielona,  kabanosy  wieprzowe,  filet  z  makreli  w  oleju,  cukier  biały,  miód  nektarowy
wielokwiatowy, olej rzepakowy, gołąbki. Artykuły spożywcze zostały wydane w formie paczek
żywnościowych zawierających wymienione produkty. 

Instrumenty i zasoby lokalnej polityki senioralnej

Gmina  Staszów  wychodzi  na  przeciw  oczekiwaniom  i potrzebom  osób  starszych.  Poprzez
liczne  instrumenty  i wielotorowe  działania  wyrównuje  szanse  osób  starszych  na  godne

i aktywne życie w społeczeństwie.

Program opieka 75+. Program jest realizowany na terenie gminy
Staszów  od  2018  roku.  Program  adresowany  jest  do  gmin
miejskich,  wiejskich,  miejsko-wiejskich  do  60  tysięcy
mieszkańców,  które  realizują  usługi  opiekuńcze  samodzielnie.
Strategicznym  celem  programu  jest  poprawa  dostępności  do
usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych

dla  osób  w wieku  75  lat  i starszych.  W  ciągu  2019  roku  20  osobom  starszym,  chorym,
niepełnosprawnym,  pozbawionym  opieki,  tutejszy  Ośrodek  świadczył  usługi  opiekuńcze
w ramach programu „Opieka 75+” na kwotę 26 968,50 zł.

Usługi w zakresie polityki prorodzinnej

Jednym  z  filarów  polityki  wspierającej
funkcjonowanie  rodzin  jest  realizacja
rządowego  programu „Rodzina 500+”  - który
w gminie  Staszów  jest  realizowany  od  2016
roku.  Celem  programu  jest  pomoc  rodzicom
wychowujących  dzieci  w wieku  do  18  roku

życia  poprzez  przyznanie  świadczenia  wychowawczego  w wysokości  500,00 zł  na  każde
dziecko,  w przypadku,  gdy  dochód  na  osobę  w rodzinie  nie  przekracza  800 zł  netto  lub
1200 zł  netto,  gdy  członkiem  rodziny  jest  dziecko  niepełnosprawne.  W przypadku,  gdy
dochód na osobę przekracza w/w kwoty, świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie
i kolejne  dziecko.  W 2019r.  wpłynęło  2906  wniosków  o ustalenie  prawa  do  świadczenia



RAPORT O STANIE GMINY STASZÓW 2019 | 131

wychowawczego.  Wypłacono  37 593  świadczenia  dla  3 752  dzieci  na  łączną  kwotę
18 720 655,60 zł. Źródło finansowania budżet państwa. 

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 2019r. ( od 1 lipca do
30 listopada ) wpłynęło 2113 wniosków o ustalenie prawa
do świadczenia „Dobry Start”. Wypłacono 2937 świadczeń
na łączną kwotę 881 100,00 zł. Źródło finansowania budżet
państwa. 

Program „Za życiem” - jest realizowany od stycznia
2017  roku  w ramach  ustawy  z dnia  4 listopada
2016 r.  o wsparciu  kobiet  w ciąży  i rodzin  „Za
Życiem”.  W  ramach  ustawy  realizowana  jest
wypłata  świadczeń  w  wysokości  4.000  zł.

przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem
albo  nieuleczalną  chorobą  zagrażającą  życiu.  W 2019r  wpłynęły  dwa  wnioski  o  wypłatę
świadczenia. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 8 000,00 zł.

Tabela 14. Realizacja celów szczegółowych w ramach resortowego programu „Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej”.

Cel szczegółowy 1: Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających 
interwencji oraz rozwiązywania już istniejących.

Lp. Działania Wskaźniki 

1. Wspieranie rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowawczej -poprzez
asystenta rodziny.

liczba asystentów rodziny pracujących na
rzecz rodzin

2

liczba rodzin, którym przydzielono asystę 27

2. Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin
zgodnie z ustawą 

„Za życiem” poprzez asystenta rodziny

liczba dzieci wspieranych 2

liczba rodzin wspieranych 2

3. Finansowanie szkoleń w zakresie
podnoszenia kwalifikacji przez

asystentów rodziny.

liczba szkoleń 11

liczba przeszkolonych asystentów rodziny 2

4. Finansowanie Placówki Wsparcia
Dziennego- Świetlicy ,,Jutrzenka”.

liczba działających placówek 1+12 filii

liczba dzieci objętych opieką placówek 195

5. Zapewnienie dostępności, konsultacji,
poradnictwa specjalistycznego oraz
informowanie o miejscach pomocy.

liczba i rodzaj miejsc poradnictwa 2

liczba osób, które skorzystały z konsultacji 34
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poradnictwa specjalistycznego

6. Monitorowanie środowisk
zagrożonych uzależnieniem,

motywowanie do podjęcia terapii
przez rodziców dzieci ze środowisk
zagrożonych i monitorowanie ich

terapii.

liczba środowisk objętych monitorowaniem

10

7. Organizowanie wypoczynku dla dzieci
i młodzieży.

liczba dzieci i młodzieży wyjeżdżających na
kolonie letnie

50

9.

Rozwój wolontariatu.

liczba wolontariuszy w placówkach wsparcia
dziennego

6

liczba wolontariuszy pomagających na rzecz
rodziny (zbiórki żywności)

293

10. Rozwijanie aktywnych form integracji
społecznej wśród osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym oraz
upowszechnianie aktywnej integracji.

liczba uczestników projektu 24

11. Monitorowanie środowisk w których
dzieci zagrożone są umieszczeniem w

pieczy zastępczej.

liczba środowisk 27

liczba dzieci 71

12. Objęcie rodzin wielodzietnych
programem zniżek w

ramach ,,Ogólnopolskiej Karty Dużej
Rodziny”

liczba wydanych KDR 505

liczba rodziców korzystających z KDR 368

liczba dzieci objętych KDR 137

13.  Zorganizowanie terapii rodzinnych,
małżeńskich. 

liczba rodzin skierowanych na terapię 13

Cel szczegółowy 2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny.

1.

Zapewnienie pomocy materialnej i
rzeczowej rodzinom ubogim.

Rodziny, które otrzymały 
świadczenia pieniężne 

471

Rodziny, które otrzymały 
świadczenia niepieniężne

397

Ogólna liczba rodzin objętych pomocą 684

Ogólna liczba dzieci w rodzinach objętych
pomocą

1104

2. Objęcie dożywianiem wszystkich
dzieci tego wymagających.

liczba dzieci objętych dożywianiem 437

liczba rodzin korzystających 
z dożywiania 

247

3. Zapewnienie pomocy osobom liczba osób, którym udzielono pomocy i 80



RAPORT O STANIE GMINY STASZÓW 2019 | 133

doznającym przemocy. wsparcia 

4. Współfinansowanie pobytu dziecka w
rodzinie zastępczej, rodzinnym domu

dziecka, placówce opiekuńczo-
wychowawczej.

liczba dzieci objętych współfinansowaniem 16

5. Udzielanie świadczeń w ramach
programu ,,Rodzina 500+”.

liczba rodzin korzystających ze świadczeń 2608

liczba dzieci objętych wsparciem 3752

6. Pomoc w zaopatrzeniu dzieci 
i młodzieży w podręczniki i art.

szkolne, program ,,Dobry Start”.

Liczba rodzin korzystających 
z programu

2113

liczba dzieci objętych wsparciem 
w ramach programu

2973

7.

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń
rodzinnych i świadczeń z funduszu

alimentacyjnego. 

liczba dzieci korzystających ze świadczeń rodzinnych.

zasiłki rodzinne + dodatki 2170

zasiłki pielęgnacyjne na dzieci 176

świadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki
nad dzieckiem

91

świadczenia rodzicielskie w związku z
urodzeniem dziecka

62

jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia
dziecka

194

Liczba osób uprawnionych do świadczeń z
funduszu alimentacyjnego

170

Usługi aktywizujące zawodowo

Projekt aktywizacji „Razem Aktywni”.

I  edycja  projektu  „Razem  Aktywni”  realizowany  był  przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w Staszowie  w okresie  od  1  marca  2019  do 31 grudnia  2019.  W projekcie  wzięło  udział
24 osoby,  w  tym  22  kobiety  i  2  mężczyzn.  Staż  zawodowy  podjęło  10  osób  (9  kobiet,
1 mężczyzna).  Ostatecznie  projekt  ukończyło  19  osób.  Realizacja  projektu  będzie
kontynuowana do 28.02.2021r. Docelowo wsparciem w ramach projektu ma zostać objętych
40 osób.
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23.2. Centrum Integracji Społecznej

Centrum  Integracji  Społecznej  w Staszowie  działa  od
2005 roku. Utworzone jako gospodarstwo pomocnicze
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie, z dniem
01.01.2011  roku  zostało  przekształcone
w samorządowy  zakład  budżetowy  miasta  i gminy
Staszów.

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 szczególności  do  osób
bezdomnych  realizujących  indywidualny  program  wychodzenia  z bezdomności,  osób
uzależnionych  od  alkoholu  i narkotyków,  osób  chorych  psychicznie,  długotrwale
bezrobotnych,  zwalnianych  z zakładów  karnych,  mających  trudności  w integracji  ze
środowiskiem,  uchodźców  realizujących  indywidualny  program  integracji  oraz  osób
niepełnosprawnych.

Liczba uczestników objętych reintegracją zawodową w 2019 r.

W  2019  roku  zajęcia  z reintegracji  zawodowej  były  realizowane  w czterech  warsztatach
zawodowych.  Zajęcia  teoretyczne  i warsztaty  szkoleniowe  w poszczególnych  warsztatach
prowadzone były przez instruktorów i specjalistów reintegracji zawodowej:

 warsztat opieki nad osobą starszą, chorą i niepełnosprawną,

 warsztat ogrodniczo-porządkowy,

 warsztat remontowo-porządkowy,

 warsztat krawiecki,

W 2019 roku w zajęciach warsztatowych uczestniczyło 52 osób. 

 23 osoby rozpoczęły uczestnictwo,

 19 osób zakończyło uczestnictwo zgodnie z zaplanowaną ścieżką określoną 
w projekcie,

 15 osób podwyższyło kwalifikacje,

 4 osoby nabyły kwalifikacje,

 21 osób odbyło rozmowy z doradcą zawodowym,

 13 osób odbyło konsultacje indywidualne z psychologiem.
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Zajęcia z reintegracji społecznej

W ramach reintegracji społecznej uczestników  w Centrum Integracji Społecznej realizowano:

Zajęcia prowadzone przez pracownika socjalnego, obejmujące:

 kształtowanie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych,

 nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem,

 profilaktyka uzależnień,

 profilaktyka zdrowotna,

 akty prawne – ustawa o zatrudnieniu socjalnym, Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Aktywizację i     usamodzielnianie uczestników   poprzez: 

 przełamywanie syndromu bezradności społecznej, 

 motywowanie do aktywności w rozwiązywani własnych problemów życiowych, 

 udzielanie porad oraz indywidualnego wsparcia w formie rozmowy w każdej trudnej
sytuacji dotyczącej problemów życiowych uczestników. 

Ponadto pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej prowadził  konsultacje indywidualne
na potrzeby uczestników zajęć Centrum - ok. 70 h. Rozmową postdiagnostyczną z doradcą
zawodowym objęto 21 osób. Uczestnicy mieli możliwość brać udział w zajęciach grupowych
z psychologiem.

23.3. Programy profilaktyczne

Niezwykle  istotne  w walce  z patologiami  społecznymi  i uzależnieniami  społeczeństwa  są
programy  profilaktyczne.  Staszów  prowadzi  szereg  działań  zapobiegających  tworzeniu  się
nowych i rozszerzaniu istniejących zachowań patologicznych.

Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w gminie
Staszów na lata 2016-2020

Realizatorami  Programu  są  podmioty  działające  w zakresie  przeciwdziałania  przemocy:
Zespół  Interdyscyplinarny ds.  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Staszowie,  Ośrodek
Pomocy  Społecznej  w Staszowie,  Urząd  Miasta  i Gminy  Staszów,  Gminna  Komisja
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w Staszowie,  Komenda  Powiatowa  Policji
w Staszowie,  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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Zespół Interdyscyplinarny prowadzi  zadania z zakresu procedury Niebieskiej Karty, będącej
narzędziem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W  okresie  od  1  stycznia  2019r.  do  31  grudnia  2019r.  liczba  osób  dotkniętych  przemocą
w rodzinie, które uzyskały pomoc w ramach funkcjonowania  Zespołu Interdyscyplinarnego
wyniosła 233 osób, w tym 106 kobiet,  9 dzieci  i  118 mężczyzn. Z poradnictwa socjalnego
świadczonego  przez  pracowników  socjalnych  –  specjalistów  d/s  przemocy  skorzystało  60
osób,  15  osób  objęto  pomocą  psychologiczną.  W  2019r.  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej
5 rodzin, u których zidentyfikowano dysfunkcję “przemoc w rodzinie" korzystało z pomocy
społecznej.  Rodziny  w/w  korzystały  z  pomocy  społecznej  w  formie:  zasiłków  na  zakup
żywności, posiłków dla dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego “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 2019r. w/w rodzinom
wyniosła 13 315,50 zł.

Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staszowie określa
lokalną  strategię  w zakresie  profilaktyki  oraz  minimalizacji  szkód  społecznych
i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu. Gminny Program kierowany jest do
mieszkańców miasta i gminy Staszów, a w szczególności do osób zagrożonych uzależnieniami
i uzależnionych  oraz  członków  ich  rodzin,  nauczycieli  i pedagogów,  specjalistów  z zakresu
uzależnień, sprzedawców alkoholu, rodziców i opiekunów oraz do dzieci i młodzieży. 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.  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  2019r.  wynosi  578  687,03 zł,  z czego:  przeciwdziałanie  alkoholizmowi  –
221 187,03 zł, w tym dotacje dla stowarzyszeń 38 000,00 zł, dotacja dla Placówki Wsparcia
Dziennego w Staszowie  –Świetlica  „Jutrzenka”  –  267 500,00 zł,  dotacja  przedmiotowa dla
Centrum Integracji Społecznej – 90 000,00 zł.

W szczególności zadania te obejmują:

1. zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i rehabilitacyjnej  dla  osób
uzależnionych od alkoholu.

2. udzielanie  rodzinom,  w których  występują  problemy  alkoholowe  pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3. prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i edukacyjnej  w zakresie
rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i przeciwdziałania  narkomanii,
w szczególności  dla  dzieci  i młodzieży,  w tym  prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć
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sportowych,  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.  W  ramach
programu  uczniowie  otrzymali  nagrody  rzeczowe,  w tym  dwie  nagrody  główne
wręczone podczas uroczystej Gali w Centrum Olimpijskim w Warszawie,

 Ogólnopolską  Kampanię,,Postaw  na  Rodzinę  '  ' –  kampania  promowała  pozytywny
wizerunek  rodziny.  Konkretna  wiedza  zawarta  w materiałach  edukacyjno  -
profilaktycznych  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  festynów
rodzinnych.

4. Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i osób  fizycznych,  służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

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.

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  rozporządzenia.  W skład
komisji wchodzi pięciu przedstawicieli instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów
uzależnień. Komisja w 2019 r. odbyła 18 posiedzeń podczas, których:

 podejmowano  czynności  zmierzające  do  orzeczenia  o zastosowaniu  wobec  osoby
uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

 do  komisji  wpłynęło  82  wnioski  o wszczęcie  postępowania  w sprawie  podjęcia
leczenia odwykowego,

 na  dobrowolne  badanie  przez  biegłych  sądowych  (psychiatrę  i psychologa)  w celu
wydania opinii  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu
leczniczego skierowano 45 osób, a 19 osób zostało zbadanych w Sądzie,

 w stosunku do 58 osób wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Staszowie
w sprawie  wszczęcia  postępowania  o orzeczenie  obowiązku  poddania  się  leczeniu
odwykowemu,

 opiniowano wnioski o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
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 opiniowano  wnioski  o dofinansowanie  zadań  zawartych  w gminnym  programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Realizacja  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
obejmowała wiele działań niewymiernych, niefinansowych, opartych głównie na współpracy
pomiędzy  różnymi  instytucjami,  polegającej  na  podejmowaniu  wspólnych  interwencji
w indywidualnych sprawach oraz wspólnym ustalaniu planów pomocy osobie, czy rodzinie.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Podstawą  prawną  do  działań  w tym  zakresie  jest  Ustawa  z dnia  29  lipca  2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii.  Gminny Program Przeciwdziałania  Narkomanii  w Staszowie
ukierunkowany jest przede wszystkim na profilaktykę oraz na bezpośrednie przeciwdziałanie
i eliminowanie  patologii  społecznych  powstałych  na  gruncie  zażywania  substancji
psychoaktywnych.  Zawiera  trzy  podstawowe  obszary:  profilaktykę,  rehabilitację
i ograniczanie  szkód  zdrowotnych.  Obejmuje  swoim  działaniem  szereg  grup  docelowych,
skierowany jest  do osób używających narkotyki,  jak również do ogółu społeczeństwa,  ale
przede  wszystkim  do  dzieci  i młodzieży.  Prowadzenie  działań  związanych  z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów z zakresu narkomanii należy do zadań własnych gminy. Środki
finansowe na realizację zadań wynikających z programu pochodzą z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.

Kwota na  2019  r.  wynosi  66  800,00 zł  z czego:  przeciwdziałanie  narkomanii  32  800,00 zł,
dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 34 000,00 zł.

W szczególności zadania te obejmują:

 zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i rehabilitacyjnej  dla  osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,

 udzielanie  rodzinom,  w których  występują  problemy  narkomanii,  pomocy
psychospołecznej i prawnej,

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym:

 prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,

 działania na rzecz  dożywiania  dzieci  uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo –wychowawczych,

 wspomaganie  działań  instytucji,  organizacji  pozarządowych  i osób  fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,

 pomoc  społeczna  osobom  uzależnionym  i rodzinom  dotkniętym  ubóstwem
i wykluczeniem  społecznym  integrowanie  ze  środowiskiem  lokalnym  tych  osób
z wykorzystaniem pracy socjalne i kontraktu socjalnego.
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23.4. Polityka prorodzinna

Miasto i gmina Staszów aktywnie wspiera rodziny zamieszkałe na jej terenie. 

Karta Dużej Rodziny

Karta  Dużej  Rodziny  to  system  zniżek
i dodatkowych  uprawnień  dla  rodzin  3+.
Funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych,
jak  i  w prywatnych.  Posiadacze  Karty  mają
możliwość  tańszego  korzystania  z oferty
podmiotów  m.  in.  z branży  spożywczej,
paliwowej,  bankowej,  kulturalnej,  czy
rekreacyjnej. Od  1  stycznia  2019  r.  prawo  do
posiadania  Karty  Dużej  Rodziny  przysługuje
członkowi  rodziny  wielodzietnej,  przez  którą

rozumie  się  rodzinę,  w której  rodzic  (rodzice)  lub  małżonek  rodzica  mają  lub  mieli  na
utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Dotyczy to także rodzin
zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Karta Dużej Rodziny w gminie Staszów w 2019 roku

W 2019 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie wydał 505 Kart Dużej Rodziny. Liczba
dzieci  objętych KDR wyniosłą 137, natomiast liczba dorosłych objętych programem zniżek
wyniosła 38. Mieszkańcy gminy Staszów wnioski o przyznanie Kart Dużej Rodziny lub wydanie
duplikatu  Karty  Dużej  Rodziny  mogą  złożyć  w Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w Staszowie,
ul. Wschodnia 13.
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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 w Staszowie

Straż  Miejska  w Staszowie  utworzona  została  uchwałą  Rady  Miejskiej  z dnia  29  maja
2012 roku. W 2019 roku liczyła łącznie 4 etaty, w tym komendant, strażnik miejski i dwóch
pracowników obsługi monitoringu wizyjnego. Strażnicy Miejscy realizując ustawowe zadania
w 2019 podjęli łącznie 468 interwencji. W związku z podjętymi interwencjami stwierdzono
409  wykroczeń,  wylegitymowano 457  osób,  pouczono  297  osób,  nałożono  112  grzywien
w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 9 600,00 zł.

W 2019 roku na podstawie Kodeksu Wykroczeń i innych przepisów, Straż Miejska ujawniła:

 96  wykroczeń  przeciwko  porządkowi  i spokojowi  publicznemu,  obyczajności
publicznej,  bezpieczeństwu  osób  i  mienia  oraz  przeciwko  urządzeniom  użytku
publicznego.  W  związku  z powyższym  83  wykroczenia  zakończyły  się  pouczeniem,
nałożono 13 mandatów karnych kredytowanych w kwocie 850,00 zł.;

 68  wykroczeń  przeciwko  bezpieczeństwu  i  porządkowi  w  komunikacji,  z  czego
48 osób  pouczono,  nałożono  20  mandatów  karnych  kredytowanych  w  kwocie
2 200,00 zł. Przesłano do Komendy Powiatowej Policji w Staszowie 19 kart PRD5;

 242 wykroczenia w związku z niestosowaniem się do ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, z czego 166 osób pouczono, nałożono
76 mandatów karnych kredytowanych w kwocie 6 400,00 zł.
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Ze  stanowiska monitoringu przekazano 19 zdarzeń wymagających podjęcia  interwencji  na
Komendę  Powiatową  Policji  w  Staszowie,  8  zdarzeń  stanowisko  monitoringu  zgłosiło  do
Straży  Miejskiej  w  Staszowie  oraz  15  zgłoszeń  do  Wydziału  Infrastruktury  Komunalnej
I Ochrony  Środowiska.  Zdarzenia  dotyczyły  m.  in.;  niewłaściwie  parkujących  pojazdów,
zakłócania  porządku  i  spokoju  publicznego,  niszczenia  urządzeń  użyteczności  publicznej,
spożywania  alkoholu,  spalania  tworzyw  sztucznych.  Łącznie  Stanowisko  Monitoringu
przekazało do jednostek merytorycznych 44 zdarzenia wymagające podjęcia interwencji.

Do ochrony spokoju i  porządku publicznego na terenie miasta i  gminy Staszów w okresie
sprawozdawczym wystawiono 146 służb patrolowych i ochronnych w budynku Urzędu Miasta
i Gminy  Staszów  w  tym  z  funkcjonariuszami  z  Komendy  Powiatowej  Policji  w Staszowie
21 służb oraz 1 służba z funkcjonariuszami ze straży leśnej Nadleśnictwa Staszów.
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24.2. Ochotnicze Straże Pożarne

Na  terenie  gminy  działa  piętnaście  jednostek  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  w  tym  pięć
włączonych 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
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Wszystkie jednostki są zrzeszone w Oddziale Miejsko-Gminnym Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

OSP skupia w swoich szeregach 612 członków, z czego 69 stanowią kobiety, a 543 mężczyźni.
Członkowie zwyczajni  OSP (w wieku 18-65 lat)  mogący brać bezpośredni udział  w akcjach
ratowniczo-gaśniczych, to 465 strażaków. W OSP zrzeszonych jest 15 członków wspierających,
w tym 3 kobiet i 34 członków honorowych, w tym 4 kobiety.

Na  terenie  gminy  Staszów,  w 2019  roku  funkcjonowało  12  MDP  (Młodzieżowych  Drużyn
Pożarniczych),  w których  brało  udział  97  młodych  strażaków,  wśród  których  były  54
dziewczęta  i 65  chłopców.  Do  MDP  w 2019  roku  przystąpiło  4  chłopców  i 2  dziewczęta.
Młodzież brała udział w zawodach pożarniczych szczebla gminnego i powiatowego.

Jednostki OSP w Wiśniowej, Krzczonowicach i Kurozwękach dysponują łodziami motorowymi,
a jednostka z Woli Osowej pontonem ratowniczym z silnikiem.

Tabela 15. Wykaz samochodów pożarniczych i łodzi ratunkowych na stanie jednostek OSP

Lp. Nazwa jednostki Typ samochodu Rok produkcji

Samochody pożarnicze

1 STASZÓW FORD 2003

BORA 2001

2 CZAJKÓW PŁD. FORD 2003

3 CZERNICA TARPAN HONKER 1998

4 KONIEMŁOTY JELCZ 1973

FORD 2004

MAN 2009

5 KUROZWĘKI MERCEDES 608 1983

6 NIEMŚCICE VW TRANSPORTER 1993

7 OGLĘDÓW TATRA 1989

GAZELA 2005

MAN 2018

8 WOLA OSOWA MERCEDES 2013

LUBLIN 2001

9 SMERDYNA RENAULT MASTER 2005

STAR 1982
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10 WISNIOWA MAN 2016

FORD 2002

11 WIĄZOWNICA DUŻA FORD 2002

IVECO 2010

12 KRZCZONOWICE PEUGOT 2006

JELCZ 1985

13 GRZYBÓW CITROEN JUMPER 2007

14 WIĄZOWNICA MAŁA Żuk 1990

15 ŁUKAWICA OPEL MOVANO 2004

16 WIŚNIOWA, 

Łodzie ratunkowe

Krzczonowice, Kurozwęki, Wiśniowa Łodzie motorowe

Wola Osowa ponton ratowniczy z silnikiem

W 2019 roku strażacy OSP wzięli udział w:

 gaszeniu 151 pożarów, z udziałem 777 ratowników,

 usuwaniu miejscowych zagrożeń w ilości 168 akcji i z udziałem 882 ratowników.

Nadmienić  należy,  że  w  porównaniu  z  rokiem  2018  ogólna  ilość  akcji  ratowniczych
zmniejszyła się o 10,65%, natomiast odsetek zaangażowanych w akcje ratowników zmniejszył
się o 27,01%. W roku 2019 odnotowano mniejszą ilość ofiar śmiertelnych i poszkodowanych
w działaniach ratowniczych na terenie gminy Staszów.

Tabela 16. Działania ratownicze OSP w 2019 roku na terenie gminy Staszów.

Liczba wyjazdów do zdarzeń Liczba ratowników

Pożary 151 777

Miejscowe zagrożenia ogółem 168 882

Alarmy fałszywe 3 16
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Tabela 17. Poszkodowani w działaniach ratowniczych na terenie gminy Staszów.

Ofiary śmiertelne Ranni

Strażacy ratownicy OSP 0 0

Osoby ratowane i inne 1 7

W  2019  roku  na  bieżącą  działalność  jednostki  OSP  otrzymały  z  budżetu  Miasta  i  Gminy
w Staszowie  kwotę  275 138,00  złotych,  a  także  265 300,00  zł  na  pokrycie  wydatków
inwestycyjnych.  Były one związane między innymi z  inwestycjami termomodernizacyjnymi
realizowanymi w budynkach jednostek OSP w Łukawicy, Koniemłotach i Niemścicach.

Ponadto na realizację bieżących działań w 2019 roku OSP z terenu gminy Staszów pozyskały
między  innym  8 000,00  zł  z  budżetu  powiatu  staszowskiego  10 000,00  zł  ze  środków
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Kielcach  oraz  150 184,00  zł  ze
środków KG Państwowej Straży Pożarnej . 

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
Pożarnej,  dzięki  czemu  możliwe  jest  skuteczne  reagowanie  na  zagrożenia,  co  podnosi
bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy Staszów.

24.3. Współpraca z Policją

Gmina  Staszów wspiera  działania  prewencyjne  podejmowane przez  Komendę Powiatową
Policji  zarówno  poprzez  współpracę  z policją,  znajdującej  się  w strukturach  gminy  straży
miejskiej,  jak  i poprzez  dofinansowanie  zakupów  niezbędnego  wyposażenia  oraz  służb
ponadnormatywnych.

W 2019 roku na podstawie przepisów ustaw o policji i o samorządzie gminnym przekazane
zostało  15 200,00 zł  na  system  służb  ponadnormatywnych  w celu  przeciwdziałania
przestępczości, czynom chuligańskim, oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców. 
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 Rozwiązywania 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
Staszów do Związku Stowarzyszeń "Białe Ługi"),

4) Regionalnej  Organizacji  Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego (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 Warszawie  (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
inwestycyjnych, 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.

26.1. Odznaka honorowa „Zasłużony dla Miasta”

Od  1995  roku  w gminie  Staszów  przyznawana  jest  odznaka  „Zasłużony  dla  Miasta”  za
szczególne zasługi na rzecz rozwoju miasta Staszowa. Wyróżnienie przyznawane jest osobom
fizycznym  i prawnym  za  szczególne  osiągnięcia  w rozwoju  gospodarczym,  kulturalnym
i społecznym miasta. W 2019 roku nie przyznano odznaki honorowej.

26.2. Wyróżnienia sportowe wręczane podczas Gali Sportu w Staszowie.

W 2019 roku odbyła się czwarta edycja Staszowskiej Gali Sportu, podczas której nagradzani
są  najlepsi  sportowcy,  trenerzy  i drużyny  z terenu  Miasta  i Gminy  Staszów  za  osiągnięcia
z roku poprzedniego.

W kategorii  Sport szkolny – Sportowiec roku 2018 - nagrody otrzymali: Alicja Arendarska,
Nikola Bucka, Agata Dziewierz, Paulina Dziewierz, Michał Fudalewski, Gabriela Grabka, Marta
Jędryka,  Patryk  Kwasek,  Martyna  Łukaszek,  Jolanta  Makuch,  Agnieszka  Wrona,  Wojciech
Wysocki.

W kategorii Sport szkolny – Trener roku 2018 -  nagrody otrzymali: Grzegorz Kwasek, Rafał
Konat, Bernadeta Wieczorek, Barbara Malinowska, Zbigniew Gajek.

W  kategorii Sport  klubowy  –  sportowiec  roku 2018 -  nagrody  otrzymali: Mateusz
Grzybowski,  Miłosz  Kuca,  Bartosz  Szyszkowski,  Jakub Wojsa,  Klaudiusz  Sobieniak,  Norbert
Ogórek, Damian Miodyński, Mateusz Cecelon, Krzysztof Binkiewicz, Patryk Kukiełka.

W  kategorii Sport  klubowy  –  Trener  roku 2018 -  nagrody  otrzymali: Wiktor  Skrobacz,
Agnieszka Wawrzkiewicz, Leszek Tarka, Damian Krakowiak, Łukasz Łygan.

W kategorii  Sportowa Nadzieja 2018 -  nagrody otrzymali:  Ewa Bartłomiejczuk,  Dominika
Bartłomiejczuk, Franciszek Belusiak, Alan Piotr Czerwiec, Jan Dudek, Zofia Drzymalska, Kamil
Janecki, Kacper Łabęcki, Irena Rugała, Filip Słota, Kacper Szyszkowski, Alex Żyła.

W  kategorii Sportowcy  dla  Staszowa 2018 -  nagrody  otrzymali: Marcin  Cebula,  Patryk
Dudzic,  Ireneusz  Kapusta,  Kamila  Legiecka,  Dawid  Majsak,  Kacper  Sadłocha,  Michał
Sobieniak.
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