
2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok

1) 96 spotkań 1) 87 spotkań 1) 70 spotkań 1) 22 spotkania 1) 19 spotkań

2) 17 spotkań 2) 17 spotkań 2) 17 spotkań 2) 43 spotkania 2) 41 spotkań

3)   4 spotkań 3)   5 spotkań 3)   6 spotkań 3) bd 3) bd

5) 12 spotkań 5) 12 spotkań

6) 12 spotkań 6) 12 spotkań

4) Każdorazowo na 

początku turnusu

4) Każdorazowo na 

początku turnusu

Łącznie: 117 Łącznie: 109 Łącznie: 93 Łącznie: 89 Łącznie: 84

1)  169 668 1)  181 780 1)  184 319  1) 190 528  1) bd 

2)  706 316 2)  695 889 2)  608 313  2) 618 269  2) bd 

3)    71 735 3)    89 069 3)    79 072  3)  76 361  3) bd 

4)  113 411 4)  109 820 4)  120 107  4) 133 676  4) bd 

5)  160 342 5)    15 774 5)  220 253  5) 129 539  5) bd 

Łącznie: 1 221 472 Łącznie: 1 092 332 Łącznie: 1 212 064 Łącznie: 1 148 373 Łącznie: 3 322 770

Remont sieci 

kanalizacji sanitarnej - 

784,4 m

Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej - 

1.325,5 m

Budowa sieci 

wodociągowej - 

1.392,0 m

Łącznie: 3.501,9m

Załącznik: Szczegółowe zestawienie wartości wskaźników monitoringu za okres 2015 - 2019 r.

Cel szczegółowy 1.1

Busko-Zdrój jako gmina uzdrowiskowa marką rozpoznawalną na mapie Europy

6) „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S. A.

UMiG Busko-Zdrój, 

Uzdrowisko Busko - 

Zdrój, Sanatoria oraz 

podmioty uzdrowiskowe

2019 r.

1) 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny 

SP ZOZ - wdrożono system monitorowania zużycia wód 

leczniczych (Securus).

d) budowę sieci wodociągowej z rur PE średnicy 160mm 

długości 1.392,0m

8) Remont sieci wodociągwej Nowy Park Zdrojowy (w 

tym 360 m na zlecenie ) + domki  - 861 [mb]

9) Remont sieci kanalizacyjnej Nowy Park Zdrojowy 

(domki) - 96 [mb]

Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony 

uzdrowiskowej w Busku-Zdroju, w tym:

- - - 1

Wprowadzenie nowych 

badań oraz wdrożenie 

innowacyjnych metod 

ograniczających zużycie wód 

leczniczych.

-

Remont sieci 

kanalizacji sanitarnej - 

474,1 m

7) Modernizacja sieci 

wodociągowej: 445 

[mb]

8) i 10) Modernizacja 

sieci wodociągowej: 

1164 [mb]                                                                                                                             

9) Modernizacja sieci 

kanalizacyjnej: 96 

[mb]

0,00 m

c) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U lite 

średnicy 200mm długości 160,0m

2018 r.

2019 r.

UMiG Busko-Zdrój

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej w 

Busku -Zdroju

Długość wybudowanej / 

zmodernizowanej sieci 

wodno-kanalizacyjnej  na 

terenie strefy A 

10) Remont sieci wodociągowej ul. Rokosza - 303 [mb]

7) Remont sieci wodociągwej ul. Rzewuskiego -  445 

[mb]

1) Remont kolektora kanalizacji sanitarnej (m.in. Park 

Zdrojowy) o długości 784,4m

Sanatoria oraz podmioty 

uzdrowiskowe 
Ilość przeprowadzonych 

szkoleń i spotkań na temat 

wpływu wód mineralnych 

oraz borowiny na zdrowie 

człowieka 

UMiG Busko – Zdrój, 

Starostwo Powiatowe,

Uzdrowisko Busko - 

Zdrój, 

1) Sanatorium „Włókniarz”

2) Sanatorium Uzdrowiskowe Astoria 

3) Bristol ART&Medical SPA

4) 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

2) kąpiele mineralne

3) zabiegi wziewne

4) kąpiele CO2

5) inne

6) „Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A 

ochrony uzdrowiskowej w Busku – Zdroju:

b) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U lite 

średnicy 250mm długości 1.026,5m

5) Sanatorium Uzdrowiskowe „Nida-Zdrój”  Sp. z o.o.

Ilość udzielonych zabiegów z 

przyrodolecznictwa

UMiG Busko-Zdrój,

Uzdrowisko Busko-Zdrój,

Sanatoria oraz podmioty

uzdrowiskowe

Liczba zabiegów przyrodoleczniczych, tj.:

1) zabiegi borowinowe

Wartość wskaźnika dla Gminy Busko-Zdrój na:

Cel główny 1. Gmina Busko-Zdrój liderem turystyki zdrowotnej

Wskaźniki 

monitorowania celu
Źródło informacji Opisowo

a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U lite 

średnicy 315mm długości  139,0m

wykonano:

5) Remont kolektora kanalizacji sanitarnej (m.in. ul. 

Zdrojowa) o długości 269,1m

4) Remont sieci kanalizacji sanitarnej – Domki przy ul. 

Waryńskiego o długości 17,0m

3) Remont sieci sanitarnej – Kawiarnia „Grota” o 

długości 60,0m

2) Remont sieci kanalizacji sanitarnej – Park Zdrojowy o 

długości 128,0m 

0 0 613,40

2015 r.

Długość wybudowanej / 

zmodernizowanej sieci 

kanalizacji deszczowej  na 

terenie strefy A 

UMiG Busko -Zdrój Zakres rzeczowy 

robót w ul. 

Siarczkowej, 

Borowinowej, 

Uzdrowiskowej oraz 

Solankowej

0



1.915,0 m

Zakres rzeczowy 

robót w ulicy 

Rokosza:

210,0 m

Łącznie: 

2.125,0 m

Zakres rzeczowy robót w ul. Siarczkowej, Borowinowej, 

Uzdrowiskowej oraz Solankowej. 

a) budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U lite 

średnicy 630mm długości 243,0m

b) budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U lite 

średnicy 500mm długości 470,0m, 

b) budowa przyłączy sieci kanalizacji deszczowej z rur 

PVC-U lite SN8 średnicy 200 mm długości 82,90 m

15

1) Budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-

Zdroju- likwidacja istniejącej kotłowni gazowej i 

wykonanie węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego 

miejskiej sieci ciepłowniczej.

2

2) Modernizacja kotłowni osiedlowej

3) Modernizacja remizy w Kotkach w celu uruchomienia 

świetlicy wiejskiej (w ramach budżetu obywatelskiego)

4) Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w 

Biniątkach

5) Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w 

Wełeczu

Ilość przedsięwzięć z zakresu 

przebudowy /remontu 

lokalnych kotłowni oraz 

systemów grzewczych na 

terenie gminy 

UMiG Busko – Zdrój

2017 r.

e) budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U lite 

średnicy 250mm długości 192,0m,

Zakres rzeczowy robót w ulicy Rokosza:

a) przebudowa istniejącego kolektora kanalizacji 

deszczowej średnicy 600mm na kolektor o średnicy 

800mm długości około 180,0m w ulicy Rokosza w 

Busku-Zdroju

b) przebudowa istniejącego kolektora kanalizacji 

deszczowej średnicy 600 mm na długości około 30,0m 

10

2) Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju -  wymiana 

grzejników i rur  instalacji grzewczej

2

2) Toaleta przy ul. Kopernika w Busku-Zdroju. Remont 

kotłowni w zakresie: wymiana części w kotle CO, remont 

komina. Wartość robót: 1 499,92 zł.

3) Świetlica wiejska w Szczaworyżu. Remont kotłowni w 

zakresie: wymina palnika w kotle CO i wymiana 

aktywnego systemu bezpieczeństwa gzaowego. Wartość 

robót: 3 261,00 zł.

4) Centrum Integracji Społecznej w Kostkach Dużych. 

Remont kotłowni gazowej i wymiana czujnika ciepłej 

wody w budynku. Wartość robót: 2 360,00 zł.

2016 r.

-

2) Wykonanie kanalizacji deszczowej w Parku 

Zdrojowym regulującej odwodnienie w rejonie 

Sanatorium Marconi o łącznej długości ok.150 m

1) Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. 

Rzewuskiego do ul. Parkowej:

a) budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC U lite 

średnicy 315mm na odcinku od studni D.II.7 do studni 

D.II.17 długości 380,50m

5

KZC Ponidzie

Starostwo Powiatowe w 

Busku - Zdroju

c) budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U lite 

średnicy 400mm długości 358,0m,

1) Modernizacja osiedlowej sieci ciepłowniczej

d) budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U lite 

średnicy 300mm długości 652,0m,

2) Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w 

Zwierzyńcu

2015 r.

2018 r.

1)„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S. A. Sanatorium Marconi - 

skrzydło zachodnie

-

2019 r.

2018 r.

2017 r.

-

2016 r.

1) Modernizacja osiedlowej sieci ciepłowniczej

5) Świetlica wiejska w Zbrodzicach. Remont instalacji 

CO w budynku. Wartość robót: 2 687,42 zł.   

6) Kotłownia "Osiedlowa", os. Sikorskiego 42, 28-100 

Busko-Zdrój - dostawa i uruchomienie nowej szafy 

sterowniczej z przetwornicami częstotliwości pompowni.                                                                                        

0 0 613,40

 Sanatoria oraz podmioty 

uzdrowiskowe

Długość wybudowanej / 

zmodernizowanej sieci 

kanalizacji deszczowej  na 

terenie strefy A 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej w 

Busku  - Zdroju

Zakres rzeczowy 

robót w ul. 

Siarczkowej, 

Borowinowej, 

Uzdrowiskowej oraz 

Solankowej

0



9) Modernizacja kotłowni budynku OSP w Szaniec. 

Zlikwidowano kocioł węglowy starej generacji i 

zamontowano kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny o 

mocy 21kW

10) Wykonano węzeł cieplny dla budynku Publicznej 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju

7) Świetlica wiejska w Błońcu. Remint instalacji CO. 

Wartość robót 400,00 zł.                                                                                                                              

8) Lokal mieszkalny 12/4 w Kołaczkowe. Wymiana 

trzonu kuchennego. Wartość robót: 1 622,82 zł.  

12) Sieć ciepłownicza - os. Sikorskiego, 28-100 Busko-

Zdrój - roboty budowlane polegajace na budowie 11 

węzłów cieplnych oraz odcinków sieci cieplnej od 

głównej magistrali cieplnej z kotłowni os. Sikorskiego 

(dane KZC). Budowa węzłów oraz odcinków sieci 

cieplnych odbyła się do budynków na os. Sikorskiego w 

Busku-Zdroju:                                                                                    

1. Sikorskiego 13,                                                                          

2. Sikorskiego 14,                                                                            

3. Sikorskiego 15,                                                                             

4. Sikorskiego 18,                                                                        

5. Sikorskiego 19,                                                                    

6. Sikorskiego 20,                                                                      

7. Sikorskiego 21,                                                                      

8. Sikorskiego 22,                                                                          

9. Sikorskiego 23,                                                                         

10. Sikorskiego 24,                                                                  

11. Sikorskiego 25.

13) Sieć ciepłownicza os. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-

Zdrój - Budowa przyłącza cieplnego do budynku Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 

os. Kościuszki 2a. Roboty budowlane podlegajace na 

budowie przyłącza cieplnego w technologii 

preizolowanej, podłączone z osiedlowej sieci 

ciepłowniczej niskoparametrowej zasilanej z grupowego 

węzła cieplnego przy os. Kościuszki 11 w Busku-Zdroju 

dla zabezpieczenia potrzeb instalacji centralnego 

ogrzewania budynku MGOPS w Busku-Zdroju na os. 

Kościuszki 2a.

11) świetlica wiejska w Kostkach Dużych - wymiana 

kotła gazowego na kocioł dwufunkcujny o mocy 21 kW 

oraz montaż ciepłomierza

9) Strażnica OSP w miejscowości Kotki - montaż 

instalacji gazowej wraz z kotłem gazowym c.o., instalacja 

c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych, 

montaż ciepłomierza

10) Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach -

montaż grzejników c.o. oraz zaworów termostatycznych, 

montaż ciepłomierza.

152

Ilość przedsięwzięć z zakresu 

przebudowy /remontu 

lokalnych kotłowni oraz 

systemów grzewczych na 

terenie gminy 

2) 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny 

SP ZOZ - Modernizacja wentylacji mechanicznej kuchni 

w zakresie odzysku ciepła

6) Świetlica wiejska w Skotnikach Dużych. Podłączenie 

taboretu gazowego do instalacji CO.                                             

5) Przedszkole "Bajkowe Wzgórze" w Mikułowicach. 

Wymina kotła CO oraz zmiana paliwa gazowego (z gazu 

propan na gaz ziemny) Wartośc robót 19 864,50 zł.                                                                                                  

10

7) Sieć ciepłownicza ul. Kościuszki 1, 28-100 Busko-

Zdrój - budowa przyłącza cieplnego 

wysokoparametrowego do budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 1                                                                                                        

8) Sieć ciepłownicza al. Mickiewicza, 28-100 Busko-

Zdrój - roboty budowlane polegajace na budowie 

preizolowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej 

niskoparametrowej 90/70 [ºC] zasilanej z grupowego 

węzła cieplnego przy al. Mickiewicza 12A w Busku-

Zdroju dla zabezpieczenia potrzeb instalacji centralnego 

ogrzewania dla budynków:                            -Zespołu 

Szkół Techniczno-Informatycznych, al. Mickiewicza 21 

w Busku-Zdroju,                                                                    

-Internat I Liceum Ogólnokształcącego al. Mickiewicza 

21 w Busku-Zdroju,                                                                          

- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, al. 

Mickiewicza 21 w Busku-Zdroju,                                                                

- Internat Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych al. 

Mickiewicza 23 w Busku-Zdroju.

2

3) Świetlica wiejska w Kamedułach. Remont kotłowni w 

zakresie: wymiana palnika i zaworów w kotle CO. 

Wartosć robót: 2 763,00 zł.                                                         

1) "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A.  w zakładzie 

Przyrodoleczniczym nr IV (łazienki borowinowe)

2019 r.

5

4) Świetlica wiejska w Broninie. Wymina kotła CO. 

Wartość robót: 7 900,00 zł.                                                                          

 Sanatoria oraz podmioty 

uzdrowiskowe



11) Sieć ciepłownicza - al. Mickiewicza 10, 28-100 

Busko-Zdrój - budowa przyłącza cieplnego do budynku 

urzędu miasta i Gminy w Busku-Zdroju. Roboty 

budowlane polegajace na budowie przyłącza cieplnego w 

technologii preizolowanej, podłączone z osiedlowej sieci 

ciepłowniczej wysokoparametrowej zasilanej z kotłowni 

osiedlowej przy os. Sikorskiego 42 w Busku-Zdroju dla 

zabezpieczenia potrzeb instalacji centralnego ogrzewania 

budynku UMiG w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 

10.

14)  Sieć ciepłownicza al. Mickiewicza 16, 28-100 Busko-

Zdrój - budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku 

Mickiewicza 16, 28-100 Busko-Zdrój. Roboty 

budowlane polegajace na budowie przyłącza cieplnego w 

technologii preizolowanej, podłączone z osiedlowej sieci 

ciepłowniczej wysokoparametrowej zasilanej z kotłowni 

osiedlowej przy os. Sikorskiego 42 w Busku-Zdroju dla 

zabezpieczenia potrzeb instalacji centralnego ogrzewania 

budynku Wielorodzinnego Wspólnoty Mickiewicza 16 w 

Busku-Zdroju.

1) W ramach projektu  „Poprawa efektywności 

energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” 

modernizacji energetyczne poddano 1 gminny obiekt 

użyteczności publicznej: 

g) świetlicę w Widuchowie

10

Ilość zrealizowanych 

przedsięwzięć  

uwzgledniających działania 

niskoemisyjne (w tym 

niskoemisyjny transport ) 

UMiG Busko - Zdrój 4 10 61 1

15

Ilość obiektów użyteczności 

publicznej poddanych 

zabiegom 

termomodernizacyjnym 

celem zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń 

UMiG Busko-Zdrój, 

Starostwo Powiatowe

2015r.

1) Szkoła Filialna w Szczaworyżu

2) OSP w Ruczynowie

3) Remont świetlicy wiejskiej w Skotnikach Dużych

4) Remont świetlicy wiejskiej w Podgajach 

2017r.

2

Ilość przedsięwzięć z zakresu 

przebudowy /remontu 

lokalnych kotłowni oraz 

systemów grzewczych na 

terenie gminy 

1

102 5

2019 r.

a) Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Busku-Zdroju 

wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

4 0 1

1) Ulotki dla mieszkańców na temat niskiej emisji oraz

szkodliwości spalania odpadów w trakcie trwania dwóch

imprez: „Dni Buska” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

W trakcie drugiej imprezy rozdawano mieszkańcom

czujniki czadu (gmina zakupiła 80 szt.). Ulotki są cały

czas eksponowane i wyłożone w siedzibie urzędu.

2) Przeprowadzono kampanię informującą wśród

mieszkańców o możliwości pozyskania dofinasowania do

wymiany pieców/kotłów z WFOŚiGW w ramach

programu ZORZA – czyste powietrze nad

świętokrzyskim.

1) Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w 

Widuchowie

2018r.

1) W ramach projektu  „Poprawa efektywności 

energetycznej w budynkach użyteczności 

publicznej”modernizacji energetyczne poddanoj 11 

gminnych obiektów użyteczności publicznej: 

a) 2 budynki strażnicy OSP w Kotkach

b) świetlicę wiejskę w Kostkach Dużych

c) Społeczną Szkołę Podstawową w Słabkowicach

d) strażnicę OSP w Dobrowodzie, 

e) strażnicę OSP w Skotnikach Małych, 

f) strażnicę OSP w Widuchowie

j) strażnicę OSP w Szańcu

h) świetlicę w Baranowie

i) świetlicę w Olganowie

2017 r.

1) Gminny konkurs ekologiczny dla szkół uczniów klas I

– III pn. „Palący temat – niska emisja”

2016 r.

1) Gminno-szkolny konkurs ekologiczny dla szkół

uczniów klas I – III pn. „Odnawialne źródła energii”

2015 r.

 Sanatoria oraz podmioty 

uzdrowiskowe



Ilość zrealizowanych 

przedsięwzięć  

uwzgledniających działania 

niskoemisyjne (w tym 

niskoemisyjny transport ) 

UMiG Busko - Zdrój 4 10 61 1

2019 r.

4) Gmina Busko-Zdrój podpisała wraz z innymi 

podmiotami List intencyjny dotyczący współpracy na 

rzecz rozwoju inteligentnej i zrównoważonej 

biogospodarki na obszarach wiejskich województwa 

świętokrzyskiego  poprzez aktywny udział w realizacji 

projektu RO43 RDICluB. Główne działanie projektu to  

przeprowadzenie przez Regionelne Centrum Naukowo-

Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim pilotażu pn.: 

"Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie 

niskiej emisji" .  Badania będą prowadzone na obszarze 

Gminy Busko-Zdrój oraz Gminy Solec przy użyciu drona 

oraz urządzenia pomiarowego. 

5) Propagowanie ulotek o tematyce szkodliwości niskiej 

emisji na zdrowie człowieka, segregacji śmieci, nie 

spalania odpadów.

10) Montaż urządzenia do monitorowania stężenia pyłów 

oraz temperatury. Urządzenie pomiarowe wraz ze stacją 

meteo gmina otrzymała od Polskiej Spółki Gazowniczej 

w ramach dobrej współpracy w ramach Programu 

"Przyłącz się, liczy się każdy oddech" . Montaż czujnika 

na budynku Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, na 

którym wyswietlane są informacje dotyczące aktualnych 

stężeń pyłów PM10, PM2,5, PM1 oraz temperatury.

9) Utworzenie pracowni edukacji ekologiczno-

przyrodniczej w szkole podstawowej.

8) Prowadzenie kampanii informacyjnej o możliwości 

pozyskania dofinansowania do wymiany pieców/kotłów z 

WFOŚiGW w ramach Programu ZORZA - czyste 

powietrze nad świetokrzyskim oraz Programu "Czyste 

powietrze".

7) Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu pn.: 

"Chroń powietrze nie spalaj odpadów" oraz opracowanie 

materiałów pomocniczych w postaci prezentacji 

mających na celu przybliżenie tematyki konkursu. 

Prezentacje przekazno szkołom, celem wykorzystania ich 

podczas lekcji.

6) "100 tys. drzewek na 100-lecie niepodległości Polski" 

akcja realizowana na rzecz mieszkańców gminy, 

polegajaca na przekazywaniu sadzonek drzew w zamian 

za określoną ilość odpadów pochodzenia konunalnego. 

Drzewka zostały przekazane przez WFOŚiGW w 

Kielcach. 

3) Komunalny Związek Ciepłownictwa Ponidzie oraz 

Gmina Busko-Zdrój wzięły udział w ogólnpolskiej akcji 

"Lekcje ciepła". Została ona zrealizowana w 

przedszkolach i szkolach podstawowych na terenie 

gminy. w ramach akcji przeprowadzono cykl spotkań 

edukujących najmłodszych w temacie oszczędzania 

ciepła i dbałości o środowisko naturalne oraz lepszego 

zrozumienia zagadnień takich jak: smog, ciepło 

systemowe czy biomasa.

2) Udział Gminy Busko-Zdrój w konkursie "Pomóż 

odetchnąc naszej okolicy!"  - edukacyjna kampania 

społeczna Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. 

Gmina wzieła udział w konkursie pn. "Rodzice i dzieci, 

powietrze bez śmieci" gdzie zajęła 13 miejsce w 

plebiscycie. Konkurs, w którym gmina wzieła udział, 

przyczynił się do pogłębienia i ugruntowania wiedzy o 

szkodliwym wpływie zanieczyszczeń powietrza na nasze 

życie i zdrowie.                                                  

1) Wymiana systemów grzewczych w celu ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację 

indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

W wyniku udzielonego wsparcia zamontowano 53 nowe 

systemy grzewcze, w miejsce starych niespełniających 

norm kotłów oraz dofinansowano wykonanie 20 

przyłączy gazowych. Łączna kwota udzielonej dotacji 

wyniosła 181000,00 zł.                                                                                                        

2018 r.

4) Akcja Klimat bez smogu mającą na celu poprawę

jakości powietrza i redukcję zanieczyszczeń powietrza,

poprzez umożliwienie złożenia przez mieszkańców

ankiet o posiadanym systemie grzewczym, na podstawie

których została uzupełniona wiedza w zakresie

rozmieszczenia na terenie gminy źródeł niskiej emisji

oraz ocenić gotowość mieszkańców do wymiany starych

nieefektywnych pieców na ekologiczne.

3) W ramach zadania pn.: „Pracownia edukacji

ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w

Gminie Busko-Zdrój", wykonane zostały pracownie

edukacyjne ekologiczno – przyrodnicze w Szkole

Podstawowej Nr 3 w Busku - Zdroju oraz w Szkole

Podstawowej w Dobrowodzie.



Ilość podjętych działań 

wspierających rozbudowę  

sieci dróg krajowych 

/obwodnic

GDDKiA Oddział w

Kielcach

Ilość zrealizowanych 

przedsięwzięć  

uwzgledniających działania 

niskoemisyjne (w tym 

niskoemisyjny transport ) 

UMiG Busko - Zdrój

2 1 1 0 1

4 10 61 1

1) Wymiana systemów grzewczych w celu ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację 

indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

W wyniku udzielonego wsparcia zamontowano 49 

nowych systemów grzewczych, w miejsce starych 

niespełniających norm kotłów oraz dofinansowano 

wykonanie 13 przyłączy gazowych. Łączna kwota 

udzielonej dotacji wyniosła 161000,00 zł.

1) Przebudowa drogi krajowej nr 73 polegająca na

budowie chodnika w miejscowości Busko-Zdrój, ul.

Objazdowa-Bronina

2) Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 73 z

drogą powiatową nr 0060T w miejscowości Młyny

6) Przygotowanie i przeprowadzenie akcji edukacyjnej 

pn. "ODPADY SEGREGUJESZ - CHOINKĘ 

OTRZYMUJESZ". Celem akcji było zwiększenie 

świadomości proekologicznej wśród mieszkańców 

Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ze szczególną uwaga na 

konieczność segregacji odpadów oraz wynikajacych z 

tego korzyści. Promocja Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów (PSZOK). Rozpropagowanie wśród 

mieszkańców świadomości o możliwości bezpłatnego 

oddawania odpadów do PSZOK. Ideą akcji było aktywne 

dbanie o srodowisko naturalne oraz przypomnienie jak 

ważna jest segregacja, szczególnie elektroodpadów, które 

zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące. 

Bardzo ważny był także aspekt edukacyjny, czyli 

uświadamianie mieszkańców, że tego typu odpadów nie 

wolno wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci i należy z 

nimi postępować w odpowiedni sposób. w zamian za 

przyniesienie: min 30 puszek aluminiowych lub min. 30 

opakowań szklanych (słoiki, butelki) lub min. 30 butelek 

typu PET lub min. 1 kompletnego, dużego sprzętu 

AGD/RTV (np. lodówka, pralka itp. lub min. 2 

kompletnych sprzętów AGD/RTV (np. żelazko, toster, 

mikser, itp.) przekazywane były świerki w doniczkach.

5) Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu pn. "NA 

RATUNEK ZIEMI - nasza misja segregacja i nizsza 

emisja" oraz opracowanie materiałów pomocniczych w 

postaci prezentacji majacych przybliżyc samą tematykę 

konkursu. Prezentacje przekazane zostały do szkół celem 

wykorzystania ich podczas lekcji. 

4) Gmina Busko-Zdrój podpisała umowę z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na dofinansownaie przedsięwziecia w formie dotacji pn.: 

"Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Busko-

Zdrój na lata 2019-2039", dofinansowanie wynosi 100% 

kosztów kwalifikowanych. Podpisano również umowę z 

Wykonawcą, który opracuje "Strategię rozwoju 

elektromobilności dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-

2039". Planowany termin zakończenia prac nad 

dokumentem to wrzesień 2020 r.

3) W ramach współpracy Gminy Busko-Zdrój z 

Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w 

Podzamczu Chęcińskim oraz Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Świętokrzyskiego od 2018 r. na terenie 

Gminy Busko-Zdrój prowadzone były badania dotyczące 

analizy jakości powietrza w miejscowościach 

uzdrowiskowych. Badania zostały przeprowadzone przy 

wykorzystaniu mobilnych urzadzeń pomiarowych tj. 

drona oraz urządzenia pomiarowego. Zorganizowano i 

przeprowadzono dwa spotkania informacyjne, których 

celem było upowszechnienie wyników przez Regionalne 

Centrum Naukowo-Technologiczne. Przeprowadzenie 

pilotażu pozwoliło na dokonanie rzetelnej diagnozy 

problemu związanego z przestarzałymi domowymi 

systemami opałowymi i jakością stosowanego materiału 

opałowego w miejscowościach objętych pilotażem oraz 

stworzenie rekomendacji dla władz regionalnych i 

lokalnych, służących rozwiązaniu problemu niskiej 

emisji. 

2) Gmina Busko-Zdrój przy współpracy z Fundacją 

Czyste Powietrze przeprowadziła kampanię informacyjną 

o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach 

programu "Czyste Powietrze" realizowanego przez 

WFOŚiGW. Zorganizowane zostało bezpłatne spotkanie 

dla mieszkańców Gminy Busko-Zdrój, podczas którego 

mieszkańcy dowiedzieli sie czym jest smog i jak wpływa 

na  zdrowie; w jaki sposób złe nawyki wpływają na 

zanieczyszczenie powietrza; jak fizyka budowli wpływa 

na zużycie ciepła w domu; możliwości uzyskania 

dofinansowania na wymianę starego pieca i 

termomodernizację domu. Podczas spotkania mieszkańcy 

otrzymali bezpłatną pomoc przy wypełnianiu wniosków 

do programu  "Czyste Powietrze".

2015r.

2016r.



UMiG Busko - Zdrój, 

podmioty uzdrowiskowe

2016 r.

Wykonanie ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb 

oświetlenia parku zdrojowego w Busku - Zdroju w 

ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii 

odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i 

domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i 

pińczowskiego”.

2017 r.

18 0 282

k) Publiczne Przedszkole nr 3 w Busku-Zdroju

l) Ośrodek Zdrowia w Dobrowodzie 

m) Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Busku-Zdroju

brak 

r) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 

Busku Zdroju,

s) Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w 

Busku – Zdroju

e) Samorządowe Gimnazjum oraz Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Zbludowicach 

2018 r.

2) Sanatorium Zbyszko P.W. „AGiM” S.C. Małgorzata 

Gawrońska, Agnieszka Gawrońska zostało wyposażone 

w instalację fotowoltaiczną

3) Sanatorium „Włókniarz” zostało wyposażone w  

panele fotowoltaiczne oraz panele solarne

4) 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny 

SP ZOZ został wyposażony w insatalcje odzysku ciepła z 

wód siarczkowych, instalację solarną do podgrzewania 

c.w.u, zakończono budowę elektrowni fotowoltaicznej o 

mocy 200 kWp.

 Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na 

budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Busko-Zdrój w ramach projektu pn. „Instalacja systemów 

energii odnawialnej na budynkach użyteczności 

publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu 

buskiego i pińczowskiego”.

a)  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Busku-Zdroju

b) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Busku-Zdroju

g) Publiczna Szkoła Podstawowa w Szańcu 

h) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczkowicach 

i) Samorządowe Gimnazjum w Podgajach 

n) Ośrodek Zdrowia w Kołaczkowicach 

o) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-

Zdroju

p) Zespół Opieki Zdrowotnej w Busko-Zdroju; 

Ilość podjętych działań 

wspierających rozbudowę  

sieci dróg krajowych 

/obwodnic

GDDKiA Oddział w

Kielcach
2 1 1 0 1

1) W obszarze planowanych zamierzeń inwestycyjnych 

do nowej Strategii Rozwoju Województwa 

Świetokrzyskiego zostało zgłoszone zadanie pn. 

"Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku gr. m. 

Kielce - gr. woj. Świętokrzyskiego (Szczucin) wraz z 

budową obwodnic miejscowości Morawica, Wola 

Morawicka, Chmielnik i Busko-Zdrój oraz 

dostosowaniem istniejącego ciągu do parametrów drogi 

klasy GP".

2019 r. 

Ilość zrealizowanych 

przedsięwzięć 

wykorzystujących energię 

słoneczną do produkcji  

energii elektrycznej 

10

j) Publiczne Przedszkole nr 2 w Busku-Zdroju

d) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Busku-Zdroju

2018 r. 

2019 r.

f) Publiczna Szkoła Podstawowa w  Dobrowodzie 

1) Poprawa stanu odwodnienia pasa DK 73 na odcinku

od km: 56+360 w m. Busko – Zdrój ul. Wojska

Polskiego

2017 r.

1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w

województwie świętokrzyskim na DK 73 w miejscowości

Mikułowice w ramach PBDK - Program Likwidacji

Miejsc Niebezpiecznych

1) W 21 Wojskowmy Szpitalu Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjnym SP ZOZ - zakończono budowę 

elektrowni fotowoltaicznej o mocy 200 kWp

c) Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju

brak



UMiG Busko - Zdrój, 

podmioty uzdrowiskowe

5.501,0 m10.027,0 m 13.850,00 m

18 0 282

Zakres zadania obejmował remont dróg

- Remont drogi. nr ewid. 79/4 w Kamedułach o dł.

100,0m (w ramach funduszu sołeckiego)

7) W ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych 

w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-

Zdrój”  zainstalowano 276 mikroinstalacji  

prosumenckich do wytwarzania energii elektrycznej na 

rzecz gospodarstw domowych. Instalacje montowano na 

dachach istniejących

bud. mieszkalnych, bud. gospodarczych lub na gruncie. 

Moc zainstalowanych urządzeń wykorzystujących OZE 

to 0,98 [MW], produkcja energii z odnawialnych źródeł  

956,2 [MWh/rok]. Wartość proj. 4887446,53 zł.

- Remont drogi j wokół stawu w Mikułowicach o dł.

250,0m

- Remont drogi nr ewid. 778/2 w Mikułowicach o dł.

188,0m 

Zakres zadania obejmował remont dróg w

miejscowościach:

6)  Instalacja fotowoltaiczna o mocy 7,56 kWp dla  

budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 

- Remont drogi nr ewid. 792 w Łagiewnikach o dł.

50,0m (w ramach funduszu sołeckiego)

Zakres zadania obejmował remont dróg w

miejscowościach:

2016r.

- przebudowa ul. Młyńskiej na odcinku od ul. 

Waryńskiego do ul. Bohaterów Warszawy o dł. 782,0 m

- przebudowa ul. Westerplatte, Uchnasta, Kusocińskiego 

o dł. 1.126,0m

10) Przebudowa dróg w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych - Usprawnienie ruchu 

komunikacyjnego w Busku-Zdroju poprzez przebudowę 

ulic łączących drogi powiatowe.

- Remont ul. Armii Ludowej o dł. 782,0 m

- Remont drogi Chotelek-Siesławice o dł. 556,0m

- Remont drogi nr ewid. 900 i 899/2 w Owczarach o dł.

435,0m

Długość 

zmodernizowanych/przebud

owanych/wybudowanych 

dróg lokalnych

10.988,0 m 10.497,0 m

2) Remont drogi Siesławice - Wełecz Stary o dł.

2.170,0m

1) Remont ul. Hołdu Pruskiego o dł. 316,0m

Ilość zrealizowanych 

przedsięwzięć 

wykorzystujących energię 

słoneczną do produkcji  

energii elektrycznej 

10

9) Remont dróg na terenie gminy – etap III.

6) Remont drogi Żerniki Górne – Podlesie o dł. 2.774,0m

5) Remont ul. Gwardii Ludowej o dł. 661,0m

4) Remont drogi Nowy Szczaworyż - Nowa Wieś -

Podlesie o łącznej dł. 2.254,0m 

3) Remont ul. Kwiatowej o dł. 136,0m

Powiat buski, UMiG

Busko

2015r.

1) Remont ul. Szanieckiej  o dł. 650,0m

2) Remont ul. Armii Ludowej o dł. 782,0m

3) Remont drogi Chotelek - Siesławice o dł. 556,0m

5) Remont drogi gminnej  Skotniki Duże - Owczary - 

Zbludowice o dł. 2000,0m – etap I

6) Remont drogi gminnej  Skotniki Duże- Owczary - 

Zbludowice o dł. 950,0m – etap II

7) Remont dróg na terenie gminy – etap I.

4) Remont drogi Budzyń-Równiny o dł. 635,0m

8) Remont dróg na terenie gminy – etap II.

- Remont drogi nr ewid. 572 w Mikułowicach

(przedłużenie ul. Szanieckiej do ścieżki rowerowej) o dł.

200,0m.

- Remont drogi. nr ewid. 901 w Żernikach Górnych – dł.

580,0m

- Remont drogi nr ewid. 1504 w Widuchowie dł.

150,0m,

- Remont drogi nr ewid. 185 w Wełeczu dł. 216,0m –

zadanie z budżetu obywatelskiego.

5) Instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju, ul. 

Kusocińskiego 3B. Instalacja składa się z 33 paneli 

fotowoltaicznych o wartości 67 642,36 zł.



5.501,0 m10.027,0 m 13.850,00 m3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec-

Kotki-Janina od km 2+200 do km 3+250, długości 1050 

m. Wartość robót 471707,08 zł. Remont wykonano w 

ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.  

 2) Remont drogi powiatowej Nr 1020T Owczary-

Bronina od km 0+015 do km 1+645 długości 1630 m. 

Wartość robót 493120,41 zł.  Remont wykonano w 

ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż-

Skotniki-Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości 

2525 m. Wartość robót 1280766,91 zł. w tym dotacja 

Gminy 320191,95 zł. Przebudowę wykonano w ramach 

Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej.

2018 r.

11) Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój w tym 

Remont drogi wewnętrznej w Łagiewnikach o dł. 510,0m

10) Remont drogi Chotelek - Siesławice o dł. 1.080,0m

9) Remont drogi Nowa Grabda-U Granicy o dł. 1.480,0m

8) Remont ulicy Mikułowickiej o dł. 404,0m

7) Remont drogi Balice-Góry-Palonki o dł. 400,0m

6) Remont drogi Mikułowice-Kolonia Wschodnia o dł. 

1.520,0m

5) Remont drogi Budzyń-Równiny o dł. 888,0m

9) Remont drogi Żerniki Górne – Zakupniki Nr 314034T 

od km 0+000 do km 0+820 i od km 1+665 do km 

1+925, dł. 1080 m i szer. 3,7 - 4,0 m. Wartość całkowita 

zadania - 784 870,38 zł., kwota dofinansowania - 627 

453,00 zł., ze środków rządowych, z tzw. 

„powodziówki”.

8) Remont ul. Sady w Busku-Zdroju nr ewidencyjny 230 

obręb 12 od km 0+000 do kam 0+250 i od km 0+340 do 

km 0+390, dł. 300 m i szerokość 5,0 m. Wartość 

całkowita zadania - 194 492,52 zł., kwota 

dofinansowania - 152 642,00 zł., ze środków rządowych, 

z tzw. „powodziówki”.

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0056T Busko-Zdrój-

Zbrodzice-Podgaje od km 1+383 do km, dł. 1000 m. 

Wartość robót 620085,80 zł. Remont wykonano w 

ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

2017r.

- Remont drogi gminnej w m Mikułowice przedłużenie

ul. Szanieckiej  w Busku-Zdroju o dł.720m 

Długość 

zmodernizowanych/przebud

owanych/wybudowanych 

dróg lokalnych

10.988,0 m 10.497,0 m

1) Remont ul. Widuchowskiej w Busku-Zdroju o dł. 

230,0m

4) Remont drogi Szaniec - Mikułowice o dł. 970,0m

10) Remont drogi Baranów – Gadawa działka nr 

ewidencyjny 433 obręb 7 od km 0+000 do km 0+918, dł. 

918 m i szer. 4,0 m. Wartość całkowita zadania – 506 

850,53 zł., kwota dofinansowania - 403 758,00 zł., ze 

środków rządowych, z tzw. „powodziówki”.

5) Remont drogi Nowy Szczaworyż  - Nowa Wieś-

Podlesie Nr 314032T od km 0+000 do 0+890, dł. 890,0 

m i szerokości 3,0 m. Wartość całkowita zadania - 430 

133,46  zł., kwota dofinansowania - 201 774,00 zł. ze 

środków  rządowych  z  tzw.  „powodziówki”. 

6) Remont drogi Zbludowice – Wolica Nr 314017T od 

km 1+495 do km 2+025, dł. 530 m i szer. 4,0 m. 

Wartość całkowita zadania -  992 563,88 zł., kwota 

dofinansowania - 721 353,00 zł., ze środków rządowych, 

z tzw. „powodziówki”.

- Remont drogi gminnej w m. Mikułowice o dł. 790m

- Remont ul. Promyk o dł.130m 

- Remont ul. Jasnej o długości 216m

Powiat buski, UMiG

Busko

- Przebudowa ul. Jodłowej o dł.175m

- Budowa nowej ulicy łączącej ul. Młyńską z ul.

Siesławską  o dł.155 m. 

7) Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie

Gminy Busko-Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul.

Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic Jasnej,

Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych

położonych na terenie sołectwa Mikułowice

7) Remont drogi Widuchowa – Zbrodzice Nr 314026T 

od km 0+747 do km 0+867 i od km 1+757 do km 

2+347, dł. 710 m i szerokości 3,5 - 4,0 m. Wartość 

całkowita zadania - 357 690,15 zł., kwota 

dofinansowania - 282 668,00 zł., ze środków rządowych, 

z tzw. „powodziówki”.

3) Remont drogi Sędziejowice - Młyny o dł. 1.045,0m

2) Remont drogi Kołaczkowice -Wołyń o dł. 1.500,0m 



11) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju 

przeprowadziła remont dróg wewnętrznych na Os. 

Sikorskiego - dł. wyremontowanych dróg wewnętrznych 

ok. 914 m

12) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju 

przeprowadziła remont na os. Kościuszki na odcinku ok. 

149 m.
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Ilość zrealizowanych 

przedsięwzięć z zakresu 

modernizacji oświetlenia 

ulicznego na bardziej 

sprzyjające środowisku

UMiG Busko – Zdrój

2015r.

1)       Budowa oświetlenia na terenie gminy Busko-Zdrój 

(Radzanów, Janina, Kotki, Las Winiarski, Kawczyce, 

Widuchowa, Wolica, Kostki Duże -  w ramach zadania – 

w tym zamontowano 33 oprawy oświetleniowe.

2)       „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w 

gminie Busko-Zdrój”  program „SOWA”- wymiana 

opraw oświetleniowych  - sztuk 5103.

3)       Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. 

Partyzantów oraz Bohaterów Warszawy w Busku – 

Zdroju - montaż opraw typu LED  w ilości 67 szt.

5.501,0 m10.027,0 m 13.850,00 m

14) Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. 

Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju – etap 

I. Etap obejmie wykonanie drogi o długości ok. 375,0 m i 

szerokości 6,5 m z chodnikami i budową ścieżki 

rowerowej dwukierunkowej 

15) Budowa łączników między ul. Prof. J. W. Grotta a ul. 

1-go Maja w Busku-Zdroju. Zakres zadania obejmował:

- budowę ulicy oznaczonej roboczo D1 – droga gminna 

klasy D  o dł. 177,16 m i szer. 5,5 m,

- budowę ulicy oznaczonej roboczo D2 – droga gminna 

klasy D o dł.176,9 m i  szer. 5,5 m,

- budowę ulicy oznaczonej roboczo D4 – droga gminna 

wewnętrzna o dł. 88,6  m i szer. od 5,0  m,

- budowę ulicy oznaczonej roboczo D3 – ciąg pieszo-

jezdny o dł. 188,4 m i szer. 4,0  m.

Wartość robót wyniosła 2 620 982,22 zł brutto.

Długość 

zmodernizowanych/przebud

owanych/wybudowanych 

dróg lokalnych

10.988,0 m 10.497,0 m

92 55

13) Remont ul. Gaik w Busku-Zdroju Nr 314067T od 

km 0+000 do km 0+336, dł. 336 m i szer. 3,5 m. 

Wartość całkowita zadania – 232 818,09 zł., kwota 

dofinansowania - 168 062,00 zł. ze środków rządowych, 

z tzw. „powodziówki”.

Powiat buski, UMiG

Busko

2) Przebudow drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-

Gorysławice od km 12+680 do km 13+655 o długości 

975 m. Wartość wykonanych robót 435535,62 zł. 

Remont wykonano w ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych.

1) Remont drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów-

Żerniki Górne od km 3+900 do km 4+390 o długości 

490 m. Wartość wykonanych robót 163566,54 zł. 

Remont wykonano w ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych.   

2019r.

5.246 11

5) Remont drogi Żerniki Górne – Zakupniki Nr 314034T 

od km 0+280 do km 1+125, dł. 845 m. Wartość 

całkowita zadania – 609 697,16 zł., kwota 

dofinansowania - 422 940,48 zł. ze środków rządowych, 

z tzw. „powodziówki”

6) Remont ul. Kazimierza Wielkiego w Busku Zdroju Nr 

314075T od km 0+000 do km 0+693, dł. 693 m. 

Wartość całkowita zadania – 1 230 865,02 zł., kwota 

dofinansowania - 649 521,36 zł. ze środków rządowych, 

z tzw. „powodziówki”

3) Remont drogi w Zbludowicach ul. Świętokrzyska Nr 

314053T od km 0+000 do km 0+380, dł. 380 m. 

Wartość całkowita zadania – 270 568,76 zł., kwota 

dofinansowania - 133 922,30 zł. ze środków rządowych, 

z tzw. „powodziówki”

4) Remont ul. Bohaterów Warszawy (mur oporowy) Nr 

314 146T w Busku-Zdroju w km 0+604 do km 0+724, 

dł. 120 m. Wartość całkowita zadania – 1 130 671,29 zł., 

kwota dofinansowania - 716 871,07 zł. ze środków 

rządowych, z tzw. „powodziówki”

7)  Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. 

Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju - Etap 

II - Zadanie obejmowało wykonanie drogi o długości ok. 

335,0 m. 

8) Rozbudowa ulicy Dygasińskiego w Busku-Zdroju w 

zakresie I linii zabudowy, tj.: przebudowa istniejącej 

nawierzchni jezdni szerokości 5,5-6,0 m na długości 

600,0 m,

11) Remont drogi Siesławice – Wełecz Nr 314017T  

działka nr ewidencyjny 172, 65/9, 60, 65/6, 65/7, 65/8, 

65/22, 65/13, obręb 32 i działka nr ewidencyjny 419/12, 

558/2 obręb 40 od km 0+000 do km 1+580, dł. 1580 m i 

szer. 6,5 m. Wartość całkowita zadania - 1 420 288,38  

zł., kwota dofinansowania - 1 135 246,00 zł., ze środków 

rządowych, z tzw. „powodziówki”.

12) Remont ul. Sole w Busku-Zdroju Nr 314122T od km 

0+000 do km 0+295, dł. 295 m i szer. 5,0 m. Wartość 

całkowita zadania - 126 694,31 zł., kwota 

dofinansowania - 101 355,00 zł., ze środków rządowych, 

z tzw. „powodziówki”.



35

6)       Przebudowa ul. Witolda Pileckiego i Rajskie Ogrody 

w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii 

napowietrznej oświetlenia drogowego – w tym montaż 

opraw oświetleniowych typu MiniLuma - 7 szt.

7)       Przebudowa ul. Przemysłowej w Busku-Zdroju 

polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia 

drogowego – w tym montaż opraw oświetleniowych typu 

MiniLuma - 7 szt.

8)       Budowa oświetlenia ulicznego przy parkingu 

Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju – w tym 

montaż opraw oświetleniowych typu MiniLuma - 4 szt.

9)       Budowa oświetlenia ulicznego przy Zespole 

Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju – w tym 

montaż opraw oświetleniowych w ilości 8 szt.

10)   Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Łagiewniki na działce nr ewid. 790/2 – w tym montaż 

opraw oświetleniowych typu MiniLuma - 5 szt.

11)   Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Łagiewniki na działkach nr ewid. 605/3 i 830/16  - w tym 

montaż opraw oświetleniowych typu MiniLuma - 5 szt.

Ilość zrealizowanych 

przedsięwzięć z zakresu 

modernizacji oświetlenia 

ulicznego na bardziej 

sprzyjające środowisku

UMiG Busko – Zdrój

4)       Budowa oświetlenia na terenie gminy Busko-Zdrój 

(Radzanów, Podgaje, Żerniki Górne) – montaż opraw 

typu LED w ilości 43 szt.

1)       Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Busko – Zdrój (Kostki, Zbludowice) – montaż opraw 

oświetleniowych w ilości 11 szt.

2018 r.

92

12)   Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Łagiewniki na działce  nr ewid.  802 – w tym montaż 

opraw oświetleniowych typu MiniLuma - 3 szt.

2)       Przebudowa drogi powiatowej nr 0056T w 

Podgajach polegająca na budowie linii napowietrznej 

oświetlenia drogowego – w tym montaż opraw 

oświetleniowych typu MiniLuma - 7 szt.

3)       Przebudowa drogi gminnej nr 314019T w 

Zwierzyńcu  polegająca na budowie linii napowietrznej 

oświetlenia drogowego – w tym montaż opraw 

oświetleniowych typu MiniLuma - 4 szt.

4)       Przebudowa drogi gminnej  w Zwierzyńcu (działka 

nr 51) polegająca na budowie linii napowietrznej 

oświetlenia drogowego – w tym  montaż opraw 

oświetleniowych typu MiniLuma - 5 szt.

5)       Przebudowa drogi gminnej w Żernikach Górnych 

(działka nr 897) polegająca na budowie linii 

napowietrznej oświetlenia drogowego – w tym montaż 

opraw oświetleniowych typu MiniLuma – 10 szt.

2017r.

1)       Przebudowa drogi krajowej Nr 73 polegająca na 

budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego –montażem 

opraw oświetleniowych typu LED w ilości 27 szt.

2016r.

55

1) "Przebudowa drogi gminnej w m. Budzyń polegająca 

na budowie oświetlenia ulicznego": - montaż przewodu 

oświetleniowego przewodem: AsXSn 2x25mm2 długości 

397(424m);

- zabudowę słupów oświetleniowych typu: P1-10/2,5 -

5szt, K2-10/4,3-5szt;

- montaż opraw typu MiniLuma R7 40W -9W. Wartość 

zadania: 51 377,80 zł.

2) "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój: 

Mikułowice, Pęczelice, Zwierzyniec, Chotelek, ul. 

Stawowaw Busku-Zdroju, Las Winarski, ul. Langiewicza 

w Busku-Zdroju, Nowy Fokwark, Nowa Wieś, ul. 

Godłowskiego w Busku-Zdroju, ul. Długosza w Busku-

Zdroju, Kotki": - montaż przewodu oświetleniowego 

przewodem: AsXSn 2x25mm2 długości 626(663m);

- zabudowę słupów oświetleniowych typu: P1-10/2,5 -

8szt, K2-10/4,3-3szt;

- montaż opraw typu MiniLuma R7 40W - 11szt. 

Wartość zadania:  75 125,90 zł.

3)  "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój: 

Mikułowice, Pęczelice, Zwierzyniec, Chotelek, ul. 

Stawowaw Busku-Zdroju, Las Winarski, ul. Langiewicza 

w Busku-Zdroju, Nowy Fokwark, Nowa Wieś, ul. 

Godłowskiego w Busku-Zdroju, ul. Długosza w Busku-

Zdroju, Kotki": - montaż przewodu oświetleniowego 

przewodem: AsXSn 2x25mm2 długości 373(401m);

- zabudowę słupów oświetleniowych typu: P1-10/2,5 -

7szt, K2-10/4,3-1szt;

- montaż opraw typu MiniLuma R7 40W -8szt. Wartość 

zadania: 54 006,50 zł.

5.246 11
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Ilość zrealizowanych 

przedsięwzięć z zakresu 

modernizacji oświetlenia 

ulicznego na bardziej 

sprzyjające środowisku

UMiG Busko – Zdrój

7) "Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego przy drodze 

gminnej  nr 66/1 obr 32 w m. Wełecz gmina Busko-

Zdrój": 

-budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego 

przewodem: AsXSn 2x25mm2 długości 203m (211m);

- zabudowa słupów oświetlenia ulicznego typu: K1-

10,5/4,3 – 3szt., K2-10,5/5,6 – 2szt.;

- montaż oprawy typu MiniLuma BGP621 – 29,5W – 

4szt.

Wartość zadania: 37 289,28 zł

8) "Linia kablowa oświetlenia ulicznego przy drodze 

wojewódzkiej nr 973 dz. nr 438 w m. Zbludowice gmina 

Busko-Zdrój":

- ułożonie kabla zasilającego YAKXs 4x35mm2 

L=331/335m; 

- zabudowanie 9 szt. latarń oświetleniowych H=9m prod. 

SENKO typ RUDA; 

- zamontowanie opraw typu MiniLuma BGP621 40W – 

9szt. 

Wartość zadania: 73 589,82 zł

3) "Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego dr. gminnej 

ul. Langiewicza w Busku-Zdroju Gmina Busko-Zdrój":

-podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia drogowego 

przewodem AsXSn 2x25mm2 długości 435m(484m);

-ułożenie kabla YAKXs 4x35mm2 długości 93m(99m);

-zabudowanie słupów typu EOP o nr 4/1 w połowie 

długości przęsła pomiędzy słupem nr 4-5;

-zamontowanie opraw typu MiniLuma BGP621 40W-

10szt.

Wartość zadania: Razem: 41 320,63zł

92

6) "Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego przy drodze 

gminnej  nr 407 obr 28 w m. Pęczelice gmina Busko-

Zdrój": 

- budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego 

przewodem: AsXSn 2x25mm2 długości 153m (161m);

- zabudowa słupów oświetlenia ulicznego typu: K1-

10,5/2,5 – 1szt, K2-10,5/4,3 – 3szt.;

- montaż oprawy typu MiniLuma BGP621 – 21W – 4szt.

Wartość zadania: 29 939,42 zł

4) "Przebudowa drogi gminnej w m. Budzyń polegająca 

na budowie oświetlenia ulicznego." Zadanie budżetowe: 

Budowa oświetlenia ulicznego Wełecz-droga nr ewid. 

529 (w ramach funduszu sołeckiego)": - montaż 

przewodu oświetleniowego przewodem: AsXSn 

2x25mm2 długości 216 (231m);

- zabudowa słupów oświetleniowych typu: P1-10/2,5 -

3szt, K2-10/4,3-3szt;

- montaż opraw typu MiniLuma R7 40W -6szt. Wartość 

zadania: 40 814,90 zł.

1) "Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego przy drodze 

gminnej nr 507/1 obręb 6 w m. Chotelek gmina Busko-

Zdrój": 

- budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego 

przewodem: AsXSn 2x25mm2 długości 91m(96m);

- zabudowa słupów oświetlenia ulicznego typu: K1-

10,5/2,5 – 1szt., K2-10,5/4,3 – 1szt.;  

- montaż oprawy typu MiniLuma BGP621 – 21W – 2szt.

Wartość zadania: 29 690,93 zł.

5)"Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego w m. Nowa 

Wieś Gmina Busko-Zdrój":

- zabudowa słupów oświetlenia ulicznego typu:K1-

10,5/2,5 – 7szt, K2-10,5/4,3 – 1szt.;

- podwieszenie przewodu oświetleniowego typu:  AsXSn 

2x25mm2 długości 325m (348m);

- montaż opraw typu MiniLuma BGP621 40W – 8szt.

Wartość zadania: 43 827,67 zł

55

2019 r.

4) "Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego przy drodze 

gminnej  nr 24/1 obr. 21 w m. Mikułowice gmina Busko-

Zdrój": 

- podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 

przewodem: AsXSn 2x25mm2 długości 82m (87m);

- zabudowanie słupów oświetlenia ulicznego typu: K1-

10,5/2,5 – 1szt, K2-10,5/4,3 – 1szt.; 

- zamontowanie opraw typu MiniLuma BGP621 – 

41,5W – 2szt. 

Wartość zadania: 14 781,79zł

2) "Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego przy drodze 

powiatowej nr 0030T w m. Kotki gmina Busko-Zdrój": 

- zainstalowanie 12 szt. słupów oświetleniowych typu E o 

wysokości 10,5m i 12m;

- zabudowanie opraw typu Mini Luma BGP621 Ta25 o 

mocach 32,5W, 27W, 21W na wysięgnikach nad 

przewodowych dł. 1.5m kąt nachylenia 5º;

- podwieszenie napowietrznego przewodu 

oświetleniowego AsXSn 2x25mm2 od istniejącego słupa 

do projektowanego słupa nr 2.

Wartość zadania: 75 397,12 zł

5.246 11
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Pozostałe Zakłady Przyrodolecznictwa w badanym 

okresie nie wspierało przedmiotowych metod 

wykorzystania zasobów naturalnych. 

3 5 5

2017r.

Bristol ART. & Medical SPA:

- Lato z jogą w Bristol Art & Medical SPA – zajęcia 

grupowe prowadzone przez okres 2 miesięcy, tj. yoga 

klasyczna, trening relaksacyjny, terapia dźwiękiem;

- Darmowa konsultacja medyczna, otwarte spotkanie z 

lekarzem dermatologiem i medycyny estetycznej;

1) Bristol ART. & Medical SPA: wykorzystanie wody 

siarczkowej w terapii redukcji masy ciała

Bristol ART. & Medical SPA:

- Lato z jogą w Bristol Art & Medical SPA – zajęcia 

grupowe prowadzone przez okres 2 miesięcy, tj. yoga 

klasyczna, trening relaksacyjny, terapia dźwiękiem;

- Darmowa konsultacja medyczna, otwarte spotkanie z 

lekarzem kardiologiem (Intercard), doradztwo i 

diagnostyka oraz promocja zdrowego stylu życia;

- Darmowa konsultacja medyczna, otwarte spotkanie z 

lekarzem dermatologiem i medycyny estetycznej,

- Karnety dla mieszkańców Buska i okolic: na basen, na 

salę Cardio, na zajęcia grupowe prowadzone na basenie;

- Darmowa konsultacja medyczna, otwarte spotkanie z 

lekarzem, promocja zdrowego stylu życia, wpływ kąpieli 

siarczkowych na organizm;

2015r.

Bristol ART. & Medical SPA:

- Dni otwarte w Medical Center: prezentacja metod 

wykorzystywanych w kineztytorapi indywidualnej, 

konsultacje i badania fizjoterapeutyczne, pokaz bieżni 

antygrawitacyjnej, możliwość wzięcia udziału w 

zajęciach typu: Pilates, ćwiczenia wzmacniające, 

degustacja menu FIT;

- Dni otwarte na basenie: możliwość korzystania z basenu 

i zajęć kinezyterapii grupowej na basenie, udostępnianie 

strefy saun, prowadzenie rytuałów w strefie saun;

- karnety dla mieszkańców Busko i okolic: na basen, na 

salę Cardio, na zajęcia grupowe prowadzone na basenie;

Ilość wspartych działań w 

zakresie metod 

wykorzystania zasobów 

naturalnych w zakresie usług 

zdrowotnych i 

prozdrowotnych

Bristol ART. & Medical SPA w badanym okresie

wsparło działania z zakresu innowacyjnych metod

wykorzystania zasobów naturalnych przy produkcji

kosmetyków z użyciem wody naturalnej siarczkowej.

UMiG Busko-Zdrój, 

BSCK, Starostwo 

Powiatowe, Uzdrowisko 

Busko-Zdrój, Sanatoria 

oraz podmioty 

uzdrowiskowe

1

Ilość zrealizowanych 

przedsięwzięć z zakresu 

modernizacji oświetlenia 

ulicznego na bardziej 

sprzyjające środowisku

UMiG Busko – Zdrój

UMiG Busko-Zdrój, 

Starostwo Powiatowe, 

Uzdrowisko Busko-Zdrój, 

Sanatoria oraz podmioty 

uzdrowiskowe

2018 r. 

1) Zakłady Przyrodolecznictwa w badanym okresie nie 

wspierały przedmiotowych metod wykorzystania 

zasobów naturalnych.

2019 r. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Busku-Zdroju przeprowadziła prace w celu poprawy 

ruchu pieszego na osiedlach spółdzielczych, polegajace 

na remoncie chodników i schodów. Wykonane prace 

przyczynią się do poprawy ruchu pieszego i zwiększą 

bezpieczeństwo przechodniów. Prace zostały wykonane 

w następujących miejscach:

2019 r.

Ilość przedsięwzięć 

skierowanych na poprawę 

ruchu pieszego w obrębie 

strefy uzdrowiskowej oraz 

na terenie miasta

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa

w Busku-Zdroju

-

92

- - 5

55

11 1 0
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a) os. Sikorskiego,

9) "Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego przy drodze 

gminnej  nr 89 obręb 45 w m. Zwierzyniec gmina Busko-

Zdrój":

- budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego 

przewodem: AsXSn 2x25mm2 długości 91m(96m);

- zabudowa słupów oświetlenia ulicznego typu: K1-

10,5/2,5 – 1szt., K2-10,5/4,3 – 1szt.;  

- montaż oprawy typu MiniLuma BGP621 – 21W – 2szt.

Wartość zadania: 13 974,73 zł

5.246 11

-

e) ul. Mickiewicza. 

b) os. Piłsudskiego,

c) os. Pułaskiego,

d) os. Koścuszki,

Ilość przeprowadzonych 

kampanii informacyjno – 

edukacyjnych dot. 

podnoszenia świadomości 

ekologicznej, promowania 

zdrowego trybu życia wśród 

mieszkańców



u) Zabawa Mikołajkowa w Kamedułach (01.12.2019 r.)

v) Zabawa Mikołajkowa w Janinie (08.12.2018 r.)

 a)  Buski Klub Jeździecki "WIRAŻ" - dotacja w 

wysokości 5000,00 zł na wsparcie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą "Po zdrowie na końskim 

grzbiecie", 
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d) współorganizacja i uczestnictwo wraz z samorządem 

województwa konferencji dedykowanych sektorowi 

turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej w woj. 

świętokrzyskim,

h) współpraca z Fundacją SŁONECZNA PRZYSZŁOŚĆ 

w ramach akcji KOCHAM WIĘC BADAM, badania 

USG dzieci - profilaktyka onkologiczna.

3) Starostwo Powiatowe w Busku-Zroju w ramach 

otwartego konkursu ofert na wsparcie ralizacji zadań z 

zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz w trybie ofert 

pozakonkursowych - tzw. małych grantów, udzieliło 

dotacji celowych następujacycm podmiotom:   

2) BSCK zrealizowało kampanię obejmującą:

a) Zabawa choinkowa dla dzieci w Oleszkach (świetlica 

wiejska, 28.01.2018 r.)

b) Zabawa choinkowa dla dzieci w Kamedułach 

(świetlica wiejska, 03.02.2018 r.)

c) Zabawa choinkowa dla dzieci w Wełeczu (świetlica 

wiejska, 11.02.2018 r.)

d) Piknik Rodzinny/ Dzień Dziecka w Zwierzyńcu 

(01.06.2018 r.)

k) "Świętok truskawki" w Ruczynowie (08.07.2018 r.)

l) Festyn rodzinny w Szańcu (14-16.07.2018 r.)

- Darmowe konsultacje kosmetologiczne (przez okres 2 

miesięcy) w połączeniu z analizą skóry, promowanie 

zdrowego stylu życia;

- Okres Świąteczno – Noworoczny z jogą w Bristol Art. 

& Medical SPA – zajęcia grupowe prowadzone przez 

okres 2 miesięcy, tj. yoga klasyczna, trening relaksacyjny 

terapia dźwiękiem.

3 5 5

- Karnety dla mieszkańców Buska i okolic: na basen, na 

salę Cardio, na zajęcia grupowe prowadzone na basenie;

1) Uzdrowisko  BUSKO-ZDRÓJ S.A. podejmowało  i 

wspierało działania promujące zdrowy tryb życia 

poprzez: 

a) udział w Festiwalu Zdrowia, zarówno na poziomie 

stoiska jak również prelekcji, 

b) udział Buskich Targach Seniora, 

c) udział targach związanych z branżą turystystyki 

zdrowotnej i prozdrowotnej 

e) wspieranie w tym finansowe inicjatyw sportowych na 

poziomie miasta i regionu w tym klubów sportowych i 

stowarzyszeń,

f)  badania profilaktyczne i i konsultacje medyczne w 

zakresie profilaktyki wad postawy (białe soboty) zarówno 

w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczni-

Rehabilitacyjnym Górka w Busku-zdroju,

g) dedykowane akcje wychodzące do szkół, 

i) Realizacja projektu nr  RPSW.08.02.01-26-0001/18, 

pt. "Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna dla 

mieszkańców województwa świętokrzyskiego"  na 

podstawie umowy z dnia 22.06.2018 r. Wartość porjektu: 

6 443 998,00 w tym poziom dofinansowania: 5 747 

998,00. Okres realizacji 01.06.2018 - 31.05.2021 r.

UMiG Busko-Zdrój, 

BSCK, Starostwo 

Powiatowe, Uzdrowisko 

Busko-Zdrój, Sanatoria 

oraz podmioty 

uzdrowiskowe

2018 r.

h) Piknik Rodzinny w Szańcu - Noc Kupały (23.06.2018 

r.)

i) Piknik Rodzinny w Gadawie (30.06.2018 r.)

j) Turniej Sołtysów w Zwierzyńcu (07.07.2018 r.) 

50

m) "Święto Czosnku" w Wełeczu (29.07.2018 r.)

n) Piknik Rodzinny w Skotnikach Dużych (04.08.2018 r.)

o) "Dzień Ogórka" w Widuchowej (05.08.2018 r.)

p)  Piknik Rodzinny w Mikułowicach (11.08.2018 r.)

q) Piknik Rodzinny w Łagiewnikach (11.08.2018 r.)

r) Piknik Strażacki w Zbludowicach (02.09.2018 r.)

s) Święto Broniny w Broninie (08-09.09.2018 r.)

t) Piknik historyczny w Kamedułach (22.09.2018 r.)

Ilość przeprowadzonych 

kampanii informacyjno – 

edukacyjnych dot. 

podnoszenia świadomości 

ekologicznej, promowania 

zdrowego trybu życia wśród 

mieszkańców

e) Piknik Rodzinny w Młynach (15.06.2018 r.)

f) Piknik Rodzinny "Lato na talerzu" w Zbludowicach 

(26.06.2018 r.)

g) Piknik Rodzinny "Piknik nad stawami" w Biniątkach 

(23.06.2018 r.)



i) Piknik Rodzinny "Piknik nad stawami" w Biniątkach 

(świetlica wiejska Biniątkach, 23.06.2018 r.)

j) Piknik Rodzinny w Gadawie  (świetlica wiejska, 

29.06.2019 r.)
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g) dedykowane akcje wychodzące do szkół, 

3 5 5

b) Świętokrzyski Klub "AMAZONKI" przy 

Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - dotacja 

w wysokości 5000,00 zł. na wsparcie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą "Rehabilitacja psychofizyczna 

środowiska Amazonek", 

d) Rajd Rowerowy (Busko-Zdrój, 05.05.2019 r.)

c) Zabawa choinkowa dla dzieci w Kotkach (świetlica 

wiejska, 03.02.2019 r.)

b) Zabawa choinkowa dla dzieci w Biniątkach (świetlica 

wiejska, 27.01.2019 r.)

a) Zabawa choinkowa dla dzieci w Oleszkach (świetlica 

wiejska, 13.02.2019 r.)

2) BSCK zrealizowało kampanię obejmującą:

c) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego w Busku-Zdroju - dotacja w wysokości 

3000,00 zł. na wsparcie realizacji zadania publicznego 

pod nazwą "ZACZYN ZDROWIA - Organizacja cyklu 

prelekcji i warsztatów na temat zdrowego odżywianiana 

przykładzie zdrowego chleba wypiekanego w sposób 

tradycyjny ",

 d) Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża - dotacja w wysokości 2000,00 zł, 

na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą 

"Promowanie Honorowego Krwiodawstwa wśród 

młodzieży i osób dorosłych oraz wsparcie działalności 

profilaktycznej i edukacyjnej z zakresu promocji i 

ochrony zdrowia", 

UMiG Busko-Zdrój, 

BSCK, Starostwo 

Powiatowe, Uzdrowisko 

Busko-Zdrój, Sanatoria 

oraz podmioty 

uzdrowiskowe

2019 r.

f)  badania profilaktyczne i i konsultacje medyczne w 

zakresie profilaktyki wad postawy (białe soboty) zarówno 

f) Piknik rodzinny "Dzień Dziecka" w Zwierzyńcu 

(świetlica wiejska, 08.06.2019 r.)

e) Dzień Dziecka/ festiwal kolorów - tereny zielone 

BSCK (01.06.2019 r.)

50

h) Piknik Rodzinny "Letnie grillowania i posiłków 

spożywanie" w Zbludowicach (plac obok remizy OSP, 

22.06.2019 r.)

Uzdrowisko  BUSKO-ZDRÓJ S.A. podejmowało  i 

wspierało działania promujące zdrowy tryb życia 

poprzez: 

a) udział w Festiwalu Zdrowia, zarówno na poziomie 

stoiska jak również prelekcji, 

b) udział Buskich Targach Seniora, 

i) Realizacja projektu nr  RPSW.08.02.01-26-0001/18, 

pt. "Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna dla 

mieszkańców województwa świętokrzyskiego". Okres 

realizacji 01.06.2018 - 31.05.2021 r.

d) współorganizacja i uczestnictwo wraz z samorządem 

województwa konferencji dedykowanych sektorowi 

turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej w woj. 

świętokrzyskim,

e) wspieranie w tym finansowe inicjatyw sportowych na 

poziomie miasta i regionu w tym klubów sportowych i 

stowarzyszeń,

h) współpraca z Fundacją SŁONECZNA PRZYSZŁOŚĆ 

w ramach akcji KOCHAM WIĘC BADAM, badania 

USG dzieci - profilaktyka onkologiczna.

 j)  Realizacja projektu nr RPSW.08.02.02-26-0005/18, 

pt. "Regionalny Program Zdrowotny w zakresie 

zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2"  

na podstawie umowy z dnia 29.03.2019 r. Wartość 

porjektu: 6 144 458,10 w tym poziom dofinansowania: 5 

419 058,10. Okres realizacji 01.04.2019 - 31.12.2021 r.

Ilość przeprowadzonych 

kampanii informacyjno – 

edukacyjnych dot. 

podnoszenia świadomości 

ekologicznej, promowania 

zdrowego trybu życia wśród 

mieszkańców

e) Fundacja gospodarcza Św. Brata Alberta - dotacja w 

wysokości 24000,00 zł. na wsparcie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą "Wsparcie działań z zakresu 

opieki paliatywnej skierowanej dla pacjentów przewlekle 

oraz nieuleczalnie chorych z terenu Powiatu Buskiego".

5) Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju zorganizowało 

rownież:

a) 10.04.2018 r. w BSCK konferencję Forum Zdrowia - 

zorganizowaną z okazji Światowego Dnia Zdrowia, 

liczba uczestników - 386 osób,

b) 30.05.2018 r. III Buski Festiwalowy Bieg dla Zdrowia,

c) 28.09.2018 r. w Sali koncertowej Sanatorium Marconi 

w Busku-Zdroju odbył się XVI Festiwal Zdrowia w 

Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby, liczba 

uczestników - 450 osób,

g) Piknik Rodzinny Noc Kupały w Młynach (plac obok 

remizy OSP, 21.06.2019 r.)

c) udział targach związanych z branżą turystystyki 

zdrowotnej i prozdrowotnej 



u) Festiwal kolorów - tereny zielone BSCK (10.08.2019 

r.)

v) Piknik Rodzinny w Łagiewnikach  (świetlica wiejska, 

17.08.2019 r.)

q)  Piknik Rodzinny w Skotnikach Dużych (świetlica 

wiejska, 03.08.2019 r.)

r) Piknik Rodzinny "Święto Widuchowej" w Widuchowej 

(04.08.2019 r.)

s) Piknik Rodzinny w Mikułowicach (świetlica wiejska, 

10.08.2019 r.)

k) Piknik Rodzinny w Podgajach  (świetlica wiejska, 

29.06.2019 r.)

l) Turniej Sołtysów w Zwierzyńcu (plac zabaw, 

13.07.2019 r.) 

393 5 5

UMiG Busko-Zdrój, 

BSCK, Starostwo 

Powiatowe, Uzdrowisko 

Busko-Zdrój, Sanatoria 

oraz podmioty 

uzdrowiskowe

50

p)  Piknik Rodzinny w Dobrowodzie ( plac obok remizy 

OSP, 03.08.2019 r.)

t) Piknik historyczny w Kamedułach (22.09.2018 r.)

c) Buski Klub Jeździecki "WIRAŻ" - dotacja w 

wysokości 6000,00 zł na wsparcie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą "Po zdrowie na końskim 

grzbiecie", 

d) Polskie Stowarzysznie Diabetyków - Oddział w Busku-

Zdroju - dotacja w wysokości 3000,00 zł na wsparcie 

realizacji zadania publicznego pod nazwą "Profilaktyka 

osób dotkniętych chorobą cukrzycową"

e) Stowarzyszenie "AMAZONKI" Busko-Zdrój dotacja 

w wysokości 1528,00 zł na wsparcie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą "Informacja dla życia".  

f) Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża - dotacja w wysokości 5000,00 zł, 

na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą 

"Promowanie Honorowego Krwiodawstwa wśród 

młodzieży i osób dorosłych oraz wsparcie działalności 

profilaktycznej i edukacyjnej z zakresu promocji i 

ochrony zdrowia".

g) Stowarzyszenie "BLIŻEJ POTRZEB" -  dotacja w 

wysokości 3000,00 zł na wsparcie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą "Uzależnij sie od zdrowia". 

h)  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego w Busku-Zdroju - dotacja w wysokości 

3000,00 zł. na wsparcie realizacji zadania publicznego 

pod nazwą "ZACZYN ZDROWIA - Organizacja cyklu 

prelekcji i warsztatów na temat zdrowego odżywianiana 

przykładzie zdrowego chleba wypiekanego w sposób 

tradycyjny ".

i) Fundacja gospodarcza Św. Brata Alberta - dotacja w 

wysokości 20000,00 zł. na wsparcie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą "Wsparcie działań z zakresu 

opieki paliatywnej skierowanej dla pacjentów przewlekle 

oraz nieuleczalnie chorych z terenu Powiatu Buskiego".

4) Przy współudziale Starostwa Powiatowego w Busku-

Zdroju w ramach akcji majacej na celu zwiększenie 

świadomości społecznej w zakresie czerniaka, 

przeprowadzona została akcja informacyjno-edukacyjna 

pod hasłem "Znamię! Znam je?" Organizatorem akcji 

profilaktyki raka skóry było Studenckie Koło Naukowe 

Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w 

Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej 

Curie w Warszawie, we współpracy z Akademią 

Czerniaka - sekcją naukową Polskiego Towarzystwa 

Chirurgii Onkologicznej. W akcji wzięły udział 

następujące szkoły: 

Ilość przeprowadzonych 

kampanii informacyjno – 

edukacyjnych dot. 

podnoszenia świadomości 

ekologicznej, promowania 

zdrowego trybu życia wśród 

mieszkańców

3) Starostwo Powiatowe w Busku-Zroju w ramach 

otwartego konkursu ofert na wsparcie ralizacji zadań z 

zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz w trybie ofert 

pozakonkursowych - tzw. Małych grantów, udzieliło 

dotacji celowych następujacycm podmiotom:

 a) Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, 

Młodzieży, Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku-

Zdroju Błękitne Niebo - dotacja w wysokości 5000,00 zł. 

na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą 

"Start po zdrowie".

 b) Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, 

Młodzieży, Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku-

Zdroju Błękitne Niebo - dotacja w wysokości 2000,00 zł. 

na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą 

"Organizacja V Pikniku Rodzinnego W ZDROWYM 

CIELE ZDROWY DUCH  w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych 

Ruchowo w Busku-Zdroju " 

m) "Świętok truskawki" w Ruczynowie (plac obok 

remizy OSP, 14.07.2019 r.)

n) Piknik Rodzinny w Szańcu (WDK, 16.07.2019 r.)

o) "Święto Czosnku" w Wełeczu (świetlica wiejska, 

28.07.2019 r.)

w) Piknik Rodzinny "Święto Jabłuszka" Rocznica Bitwy 

pod Broniną  (teren rekreacyjny nad stawem w Broninie, 

07.09.2019 r.)



393 5 5

UMiG Busko-Zdrój, 

BSCK, Starostwo 

Powiatowe, Uzdrowisko 

Busko-Zdrój, Sanatoria 

oraz podmioty 

uzdrowiskowe
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Ilość wybudowanych 

/rozbudowanych 

/wyremontowanych 

obiektów infrastruktury 

rekreacyjno – turystycznej 

oraz wykorzystujących 

zasoby środowiska 

naturalnego

0 0 1 42

22) Zakup wyposażenia  świetlicy wiejskiej w Młynach

23) Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej 

w Młynach

24) Zakup elementów siłowni zewnętrznej przy świetlicy 

wiejskiej w Nowym Folwarku

c) 27.09.2019 r. w Sali koncertowej Sanatorium Marconi 

w Busku-Zdroju odbył się XVII Festiwal Zdrowia w 

Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby, liczba 

uczestników - ok. 350 osób,

a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika w Busku-Zdroju,

Cel szczegółowy 1.2

Rozwój turystyki opartej na zasobach środowiska naturalnego

Ilość przeprowadzonych 

kampanii informacyjno – 

edukacyjnych dot. 

podnoszenia świadomości 

ekologicznej, promowania 

zdrowego trybu życia wśród 

mieszkańców

 c) I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kosciuszki w 

Busku-Zdroju.

 b) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. 

K. Wielkiego w Busku-Zdroju,

 d) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-

Zdroju, 

5) Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju zorganizowało 

rownież:

b) 31.05.2019 r. IV Buski Festiwalowy Bieg dla Zdrowia,

a) 05.04.2019 r. konferencję Forum Zdrowia - 

zorganizowaną z okazji Światowego Dnia Zdrowia, 

liczba uczestników - 273 osób,

6) W VI 2019 r. Wydział Promocji i Komunikacji 

Społecznej UMiG Busko-Zdrój zorganizował konferncję 

"Czyste powietrze dla Buska-Zdroju".

3) Zagospodarowanie terenu parkowo-leśnego „Małpi 

Gaj” poprzez zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-

sportowych - elementy siłowni zewnętrznej

1) Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie - etap II

2018 r.

„Budowa siłowni zewnętrznej na os. Marszałka 

Piłsudskiego w Busku-Zdroju” - zadanie realizowane  w 

ramach Funduszu Obywatelskiego.

2017 r.

6) Doposażenie placu zabaw w Bilczowie

7) Remont posadzki w świetlicy  oraz zagospodarowanie 

terenu wokół świetlicy wiejskiej  w Broninie

9) Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w 

Chotelku

13) Zakup działki pod plac zabaw w miejscowości Janina

16) Remont sufitu w świetlicy wiejskiej w Kawczycach

17) Wyrównanie działki przy świetlicy wiejskiej w 

Kawczycach

18) Uporządkowanie działki przy świetlicy wiejskiej w 

Kostkach Dużych

19) Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w 

Kostkach Małych

20) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w 

Kamedułach

21) Zakup 2 bramek i ich montaż oraz budowa wiaty za 

świetlicą wiejską w Łagiewnikach

2) Budowa sceny letniej w Siesławicach (w ramach 

budżetu obywatelskiego oraz funduszu sołeckiego)

4) Budowa placu zabaw wraz z elementami ścieżki 

zdrowia na os. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Busku-

Zdroju (w ramach budżetu obywatelskiego)

5) Wykonanie wjazdu na boisko w Bilczowie

8) Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w 

Broninie

10) Budowa altany  przy świetlicy wiejskiej w Chotelku

14) Budowa placu zabaw  przy świetlicy wiejskiej w 

Kamedułach

15) Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej 

w Kawczycach

11) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Galowie 

12) Remont łazienki w budynku OSP w Galowie

25) Doposażenie placu zabaw  przy świetlicy wiejskiej w 

Nowym Folwarku
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naturalnego

0 0 1 42

16) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 

Kostkach Dużych

17) Dopsażenie  placu zabaw w Kostkach Małych

8) Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w 

Broninie

9) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chotelku

10) Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w 

Dobrowodzie

11) Remont w budynku OSP w Galowie

18) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kotkach

19) Wykonanie oświetlena boiska sportowego  przy 

świetlicy wiejskiej w Kamedułach

20) Zakup wyposażenia oraz budowa  wiaty za świetlicą 

wiejską w Kamedułach

21) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz 

budowa wiaty za świetlicą wiejską w Łagiewnikach

28) Doposażenie placu zabaw w Olganowie

29) Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w 

Radzanowie

36) Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy 

wiejskiej w Wełczu

34) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szańcu

35) Zakup ławek, stolików i parasoli do świetlicy 

wiejskiej w Szańcu

30) Doposażenie placu zabaw w Ruczynowie

31) Zakup elementów siłowni zewnętrznej przy Szkole 

Podstawowej w Siesławicach

32) Dopsażenie  placu zabaw przy Szkole Podstawowej  

w Siesławicach

33) Wykonanie sceny wraz z zadaszeniem w 

miejscowości Skotniki Duże

37) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w 

Widuchowie

38) Zakup komplet stołów i ławek na plac zabaw przy 

Szkole Podstawowej w Zbludowicach

39) Remont  zaplecza kuchennego oraz mebli do 

świetlicy wiejskiej w Zwierzyńcu

40) Zakup drewnianej podłogi zewnętrznej do 

Zwierzyńca

41) Doposażenie placu zabaw  przy świetlicy wiejskiejw 

Żernikach Górnych

42) Utwardzenie tereniu przed świetlicą Wiejską w 

Żernikach Górnych

1) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w 

Busku-Zdroju o sale dydaktyczne oraz budowa boisk 

sportowych

2) Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie 

pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju 

3) Budowa pomnika na dz. nr 140 w Broninie

22) Altana rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w Nowym 

Folwarku

23) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym 

Folwarku

24) Doposażenie placu zabaw w Oleszkach

25) Doposażenie placu zabaw  w Olganowie

26) Doposażenie placu zabaw  w Podgajach

27) Przygotowanie terenu pod plac zabaw  w 

Radzanowie

28) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzanowie

29) Dopsażenie  placu zabaw  przy Szkole Podstawowej  

w Siesławicach

30) Wykonanie zadaszenia scenny w miejscowości 

Skotniki Duże

31) Remont w świetlicy wiejskiej w Skotnikach Małych

4) Wykonie ogrodzenie boiska sportowego w Baranowie

5) Doposażenie placu zabaw w urządzenia  siłowni 

zewnętrznej  w Bilczowie

6) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Biniątkach

7) Utwardzenie brzegu stawu w Broninie

26) Zakup wyposażenia oraz  kamer monitoringu 

świetlicy wiejskiej w Oleszkach

27) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Olganowie 

2019 r.

12) Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w 

Janinie

13) Remont boiska przy świetlicy wiejskiej w 

Kamedułach

14) Remotn w świetlicy wiejskiej w Kawczycach

15) Budowa placu zabawprzy świetlicy wiejskiej w 

Kostkach Dużych



UMiG Busko – Zdrój

1) IV Artyści Buska-Zdroju w kręgu Galerii „Zielona”

Ilość przedsięwzięć z zakresu 

rozwoju zieleni  w mieście  
UMiG Busko-Zdrój 0

Sanatoria oraz podmioty 

uzdrowiskowe 

- Sanatorium Uzdrowiskowe Astoria – zaadaptowano 1 

kompleks (3 budynki)

0 0 4 2

2019 r.

2018 r.

2)  Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój - 

Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze miasta 

(skwery)

1) Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. 

Kościuszki a os. K. Pułaskiego  wraz z doposażeniem 

istniejących terenów rekreacyjnych.

2) Zagospodarowanie terenu między ul. dr Sz. 

Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz al. Topolową, 

parku tzw. „Małpi Gaj”

4 6 5 0 0

- Bristol ART. & Medical SPA – zaadaptowano 1 obiekt 

na obsługę kuracjuszy
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38UMiG Busko – Zdrój

Uzdrowisko Busko - 

Zdrój, 

Ilość wybudowanych 

/rozbudowanych 

/wyremontowanych 

obiektów infrastruktury 

rekreacyjno – turystycznej 

oraz wykorzystujących 

zasoby środowiska 

naturalnego

0 0 1 42

Cel szczegółowy 1.3

Wykorzystanie potencjału kulturowego regionu

Ilość zorganizowanych 

imprez kulturalnych i 

rozrywkowych oraz 

artystycznych  

uwzględniających tradycje 

uzdrowiska 

5) Kiermasz Świąteczny „Kukuryku w Cielętniku”

6) „Na Ponidziańskim szlaku” – wystawa fotograficzna

7) XXXIX Buskie spotkanie z Folklorem

8) VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka 

Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina” 

Ilość obiektów 

zaadaptowanych na obsługę 

kuracjuszy i turystów 

2015r.

- Sanatorium Uzdrowiskowe Astoria – zaadaptowano 1 

kompleks (3 budynki)

- Sanatorium „Słowacki” oraz „Rafał” – zaadaptowano 2 

obiekty na obsługę kuracjuszy

2016 r.

„Rozwój terenów zieleni w mieście Busko – Zdrój” 

2018 r.

brak

2019 r.

- Sanatorium Uzdrowiskowe Astoria – zaadaptowano 1 

kompleks (3 budynki)

- Sanatorium „Słowacki” oraz „Rafał” – zaadaptowano 1 

obiekt na obsługę kuracjuszy

2015 r.

32) Zakup ławek i koszy na działkę gminną w 

Słabkowicach

33) Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy 

wiejskiej w Wełczu

34) Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy 

wiejskiej w Wełczu

35) Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego  w 

Widuchowie

36) Zagospodarowanie terenu oraz zakup wiaty na 

odpady komunalne przy świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Widuchowa

37) Remont w świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach

38) Remont  schodów w świetlicy wiejskiej w 

Zwierzyńcu

4) Gala „Buskowianin Roku”

brak

2) Wernisaż wystawy prac plastycznych Zbigniewa 

Kasprzaka „Ponidzie i nie tylko”

3) Wernisaż wystawy „Świętokrzyskie krajobrazy” – 

Busko-Zdrój

2017 r.

- Sanatorium „Słowacki” oraz „Rafał” – zaadaptowano 2 

obiekty na obsługę kuracjuszy

Zawarta umowa z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie jest w 

trakcie realizacji.

3) Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os. 

Generała Andersa w Busku-Zdroju przy budynkach nr 2 i 

3.

4) Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os. 

Orła Białego od strony południowej budynków nr 2, 15, 

16.

1) Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój - 

zagospodarowanie terenów zielonych parku położonego 

pomiędzy ulicą Starkiewicza i sanatorium „Rafał” wraz z 

aleją Topolową oraz parku Małpi Gaj

UMiG Busko-Zdrój, 

BCSK, 21 Wojskowy 

Szpital Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjny 



27) Piknik Rodzinny w Mikułowicach

28) Piknik Rodzinny w Szańcu

24) Odpust – Święto Szańca

23) piknik Rodzinny „Potrawa jak malowanie” w 

Zbludowicach

22) Piknik Rodzinny w Młynach
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2016r.

1) Kiermasz Świąteczny „Kukuryku w Cielętniku”

2) Gala „Buskowianin Roku”

3) XL Buskie spotkanie z Folklorem

4) IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona 

„Niechaj zabrzmi Bukowina”

5) Piknik rodzinny Święto Truskawki

29)  Święto Broniny

30) „Mikołajki” w Janinie 

31) Ponadto 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjny zorganizował 86 imprez w tym 2 

uwzględniające historię i tradycję leczenia 

uzdrowiskowego w Busku-Zdroju

Ilość zorganizowanych 

imprez kulturalnych i 

rozrywkowych oraz 

artystycznych  

uwzględniających tradycje 

uzdrowiska 

9) XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. 

Krystyny Jamoroz 

10) Piknik rodzinny Święto Truskawki

11) „Piknik pod Studnią” w Pęczelicach

31) Piknik Rodzinny w Zwierzyńcu

25) Kolorowy zawrót głowy. Rodzinny dzień w Busku-

Zdroju

26) 90-lecie OSP Szaniec

27) Piknik Rodzinny „Noc Kupały – Młyny 2015”

28) Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka 

w Skotnikach Małych

29)  „RED-ZONE” w Radzanowie

13) Wernisaż XIX Ogólnopolskiego Przeglądu 

Fotograficznego „Ponidzie 2016”

12) Wernisaż XXXI Przeglądu Plastyki „Ponidzie 2016”

33) Piknik Rodzinny w Zbludowicach

32) Piknik Rodzinny w Szańcu

24) Dzień Kobiet w Janinie

23) Koncerty w wykonaniu Salonowej Orkiestry 

Zdrojowej (łącznie 40 koncertów w roku 2015)

8) „Piknik pod Studnią” w Pęczelicach

9) Dożynki Gminne

10) Dni Buska-Zdroju

15) Koncerty w wykonaniu Salonowej Orkiestry 

Zdrojowej (łącznie 40 koncertów w roku 2016)

14) Kiermasz Świąteczny Bożonarodzeniowy 

2017 r.

26)  Piknik Rodzinny w Skotnikach Dużych

25) Piknik Rodzinny w Łagiewnikach

11) XIV Spotkania z Kulturą Żydowską 

6) Piknik rodzinny Święto Czosnku

7) Piknik Rodzinny Dzień Ogórka

34) „Andrzejki” w Radzanowie

35) Mikołajki w BSCK

36) „Mikołajki” w Janinie 

37) Ponadto 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjny zorganizował 46 imprez w tym 1 

uwzględniającą historię i tradycję leczenia 

uzdrowiskowego w Busku-Zdroju 

30) Piknik Rodzinny ”Bezpieczne Wakacje” w 

Słabkowicach 

22) Kiermasz Świąteczny Bożonarodzeniowy 

21) Wernisaż XIX Ogólnopolskiego Przeglądu 

Fotograficznego „Ponidzie 2015”

20) Wernisaż XXX Przeglądu Plastyki „Ponidzie 2015”

19) 100 lat harcerstwa na Ziemi Buskiej

18) Piknik Rodzinny Święto Jabłuszka

17) Dni Buska – Zdroju

16) Dożynki Gminne

15) Łagiewnickie Święto Plonów

14) Piknik Rodzinny Dzień Ogórka 

13) Plener malarski „Szukam, szukania mi trzeba…” – 

Stowarzyszenie Polskich Artystów Plastyków – okręg 

Opole, Częstochowa

12) Piknik rodzinny Święto Czosnku 

21) Piknik Rodzinny w Gadawie

20) Sportowa Sobota na Karabosach

UMiG Busko-Zdrój, 

BCSK, 21 Wojskowy 

Szpital Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjny 

19) Dzień Dziecka w Skotnikach Małych

18) Piknik Rodzinny w Zwierzyńcu

17) Powiatowy Przegląd Kapel Biesiadnych i Weselnych 

w Szańcu

16) Dzień Kobiet w Janinie



1) Zabawa choinkowa dla dzieci w Oleszkach (świetlica 

wiejska, 28.01.2018 r.)

2) Zabawa choinkowa dla dzieci w Kamedułach 

(świetlica wiejska, 03.02.2018 r.)

3) Zabawa choinkowa dla dzieci w Wełeczu (świetlica 

wiejska, 11.02.2018 r.)

4) Piknik Rodzinny/ Dzień Dziecka w Zwierzyńcu 

(01.06.2018 r.)

5) Piknik Rodzinny w Młynach (15.06.2018 r.)

6) Piknik Rodzinny "Lato na talerzu" w Zbludowicach 

(26.06.2018 r.)

7) Piknik Rodzinny "Piknik nad stawami" w Biniątkach 

(23.06.2018 r.)

8) Piknik Rodzinny w Szańcu - Noc Kupały (23.06.2018 

r.)

9) Piknik Rodzinny w Gadawie (30.06.2018 r.)

10) Turniej Sołtysów w Zwierzyńcu (07.07.2018 r.) 

11) "Świętok truskawki" w Ruczynowie (08.07.2018 r.)

12) Festyn rodzinny w Szańcu (14-16.07.2018 r.)

46) Mikołajki w Janinie

2018 r.

3) Kiermasz Świąteczny „Kukuryku w Cielętniku”

4) X Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona 

„Niechaj zabrzmi Bukowina”

5) XLI Buskie spotkanie z Folklorem

6) XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. 

Krystyny Jamoroz

7) Piknik rodzinny Święto Truskawki

26) turniej Sołtysów w Zwierzyńcu

11) Piknik Rodzinny Dzień Ogórka
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Ilość zorganizowanych 

imprez kulturalnych i 

rozrywkowych oraz 

artystycznych  

uwzględniających tradycje 

uzdrowiska 

25) Powiatowy Przegląd Kapel Biesiadnych i Weselnych 

w Szańcu

45) Buskie Dni Seniora 

43) Potańcówka z Radiem Kielce w Busku – Zdroju

44) „Święto Broniny” Festyn Rodzinny

30) Dzień Dziecka w BSCK w Busku – Zdroju

31) Piknik nad stawami w Biniątkach

32) Piknik Rodzinny w Olganowie 

12) Dożynki Gminne

13) Plener malarski „730 lat lokacji miasta Busko – 

Zdrój”

14) Dni Buska-Zdroju

15) Spotkania z Kulturą Żydowską w ramach 

muzycznego Festiwalu Tygiel Kultur

16) Święto Broniny 

17) V – Artyści Buska – Zdroju w kręgu Galerii 

„Zielona” w Jędrzejowie

18) Wernisaż XXXII Przeglądu Plastyki „Ponidzie 2017”

19) Wernisaż XXI Ogólnopolskiego Przeglądu 

Fotograficznego „Ponidzie 2017”

20) Kiermasz Świąteczny Bożonarodzeniowy 

8) „Piknik pod Studnią” w Pęczelicach

9) Piknik rodzinny Święto Czosnku

10) I Piknik Historyczny 

33) Powitanie lata, korowód przedszkolaków w Busku-

Zdroju

34) Widowisko plenerowe Noc Kupały w Szańcu

35) Red Zone Radzanów

36) Piknik Rodzinny w Gadawie

21) Koncerty w wykonaniu Salonowej Orkiestry 

Zdrojowej (łącznie 40 koncertów w roku 2017) 

22) Zabawa choinkowa dla dzieci w Wełczu

23) Zabawa choinkowa dla dzieci w Oleszkach

24) Zabawa choinkowa w Kamedułach 

27) Piknik Rodziny w Oleszkach 

28) D-J Night Karabosy

29) Dzień Dziecka w Zwierzyńcu

37) Piknik Rodzinny „Jedz, pij kolorowo i żyj zdrowo” w 

Zbludowicach

38) Piknik Rodzinny w Młynach

39) Piknik Rodzinny w Mikułowicach

40) Piknik Strażacki w Słabkowicach

42) Piknik Rodzinny w Szańcu

2) Gala „Buskowianin Roku”

41) Piknik Rodzinny w Skotnikach Dużych

1) Wystawa prac wyróżnionych nagrodą Burmistrza 

Miasta i Gminy Busko – Zdrój w Konkursie 

Fotograficznym na zdjęcie roku „Busko – Zdrój portret 

miasta”

47) Ponadto 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjny zorganizował 92 imprezy w tym 4 

uwzględniające historię i tradycję leczenia 

uzdrowiskowego w Busku - Zdroju

UMiG Busko-Zdrój, 

BCSK, 21 Wojskowy 

Szpital Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjny 



1) Zabawa choinkowa dla dzieci w Oleszkach (świetlica 

wiejska, 13.02.2019 r.)

2) Zabawa choinkowa dla dzieci w Biniątkach (świetlica 

wiejska, 27.01.2019 r.)

13) "Święto Czosnku" w Wełeczu (29.07.2018 r.)

16)  Piknik Rodzinny w Mikułowicach (11.08.2018 r.)

17) Piknik Rodzinny w Łagiewnikach (11.08.2018 r.)

18) Piknik Strażacki w Zbludowicach (02.09.2018 r.)

3) Zabawa choinkowa dla dzieci w Kotkach (świetlica 

wiejska, 03.02.2019 r.)

4) Rajd Rowerowy (Busko-Zdrój, 05.05.2019 r.)

5) Dzień Dziecka/ festiwal kolorów - tereny zielone 

BSCK (01.06.2019 r.)

6) Piknik rodzinny "Dzień Dziecka" w Zwierzyńcu 

(świetlica wiejska, 08.06.2019 r.)

7) Piknik Rodzinny Noc Kupały w Młynach (plac obok 

remizy OSP, 21.06.2019 r.)

8) Piknik Rodzinny "Letnie grillowania i posiłków 

spożywanie" w Zbludowicach (plac obok remizy OSP, 

22.06.2019 r.)

9) Piknik Rodzinny "Piknik nad stawami" w Biniątkach 

(świetlica wiejska Biniątkach, 23.06.2018 r.)

10) Piknik Rodzinny w Gadawie  (świetlica wiejska, 

29.06.2019 r.)

11) Piknik Rodzinny w Podgajach  (świetlica wiejska, 

29.06.2019 r.)

12) Turniej Sołtysów w Zwierzyńcu (plac zabaw, 

13.07.2019 r.) 

13) "Świętok truskawki" w Ruczynowie (plac obok 

remizy OSP, 14.07.2019 r.)

18) Piknik Rodzinny "Święto Widuchowej" w 

Widuchowej (04.08.2019 r.)

14) Piknik Rodzinny w Szańcu (WDK, 16.07.2019 r.)

15) "Święto Czosnku" w Wełeczu (świetlica wiejska, 

28.07.2019 r.)

16)  Piknik Rodzinny w Dobrowodzie ( plac obok remizy 

OSP, 03.08.2019 r.)

17)  Piknik Rodzinny w Skotnikach Dużych (świetlica 

wiejska, 03.08.2019 r.)

2019 r.

22) Zabawa Mikołajkowa w Janinie (08.12.2018 r.)

23) Piknik Rodzinny "Święto Jabłuszka" Rocznica Bitwy 

pod Broniną  (teren rekreacyjny nad stawem w Broninie, 

07.09.2019 r.)

20) Piknik historyczny w Kamedułach (22.09.2018 r.)

21) Zabawa Mikołajkowa w Kamedułach (01.12.2018 r.)

14) Piknik Rodzinny w Skotnikach Dużych (04.08.2018 

r.)

15) "Dzień Ogórka" w Widuchowej (05.08.2018 r.)

19) Święto Broniny w Broninie (08-09.09.2018 r.)

19) Piknik Rodzinny w Mikułowicach (świetlica wiejska, 

10.08.2019 r.)

20) Piknik historyczny w Kamedułach (22.09.2018 r.)

21) Festiwal kolorów - tereny zielone BSCK (10.08.2019 

r.)
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22) Piknik Rodzinny w Łagiewnikach  (świetlica wiejska, 

17.08.2019 r.)

Ilość zorganizowanych 

imprez kulturalnych i 

rozrywkowych oraz 

artystycznych  

uwzględniających tradycje 

uzdrowiska 

24) Gala „Buskowianin Roku” - XII edycja 

25) Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny 

Jamroz -  XXV edycja;

26) XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka 

Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina”.

23) Gala „Buskowianin Roku” - XI edycja 

24) Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny 

Jamroz - XXIV edycja;

25) XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka 

Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina”.

26)  XVI Spotkanie z Kulturą Żydowską w Busku-Zdroju

27) XVI Spotkanie z Kulturą Żydowską w Busku-Zdroju

29) Spotkania zorganizowane przez podmioty 

uzdrowiskowe na temat wpływu wód mineralnych oraz 

borowiny na zdrowie człowieka - 89 szt.

30)  Spotkania zorganizowane przez podmioty 

uzdrowiskowe na temat wpływu wód mineralnych oraz 

borowiny na zdrowie człowieka - 84 szt.

28) Dożynki Gminne 18 sierpnia 2019 r. w Siesławicach

29) Dni Buska-Zdroju 31.08 - 01.09 2019 

27) Dożynki Gminne 19 sierpnia 2018 r. w Busku-Zdroju

28) Dni Buska-Zdroju 25-26 sierpnia 2018 r

UMiG Busko-Zdrój, 

BCSK, 21 Wojskowy 

Szpital Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjny 

30) Powiat buski dofinansował 22 zadania realizowane 

przez organizacje pozarządowe tj.  imprezy kulturalne i 

rozrywkowe oraz artystyczne



4) Doposażenie placu zabaw w Bilczowie

5) Remont posadzki w świetlicy  oraz zagospodarowanie 

terenu wokół świetlicy wiejskiej  w Broninie

6) Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w 

Broninie

18) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w 

Kamedułach

19) Zakup 2 bramek i ich montaż oraz budowa wiaty za 

świetlicą wiejską w Łagiewnikach

20) Zakup wyposażenia  świetlicy wiejskiej w Młynach

21) Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej 

w Młynach

22) Zakup elementów siłowni zewnętrznej przy świetlicy 

wiejskiej w Nowym Folwarku

31) Wykonanie sceny wraz z zadaszeniem w 

miejscowości Skotniki Duże

32) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szańcu

33) Zakup ławek, stolików i parasoli do świetlicy 

wiejskiej w Szańcu

23) Doposażenie placu zabaw  przy świetlicy wiejskiej w 

Nowym Folwarku

24) Zakup wyposażenia oraz  kamer monitoringu 

świetlicy wiejskiej w Oleszkach

25) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Olganowie 

27) Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w 

Radzanowie

28) Doposażenie placu zabaw w Ruczynowie

29) Zakup elementów siłowni zewnętrznej przy Szkole 

Podstawowej w Siesławicach

30) Dopsażenie  placu zabaw przy Szkole Podstawowej  

w Siesławicach

3) Wykonanie wjazdu na boisko w Bilczowie

2) Budowa sceny letniej w Siesławicach (w ramach 

budżetu obywatelskiego oraz funduszu sołeckiego)

1) Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie - etap II

26) Doposażenie placu zabaw w Olganowie

2018 r.

7) Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w 

Chotelku

8) Budowa altany  przy świetlicy wiejskiej w Chotelku

9) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Galowie 

138 139 134

5 6 1 44 34

82 116

Ilość zorganizowanych 

imprez kulturalnych i 

rozrywkowych oraz 

artystycznych  

uwzględniających tradycje 

uzdrowiska 

Ilość wyremontowanych/ 

zmodernizowanych obiektów  

spełniających funkcję 

kulturalno - rekreacyjne

UMIG  Busko-Zdrój

2015 r.

1. Remont w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Galów

2. Remont w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Kawczyce.

3. Remont w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Radzanów.

4. Remont w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Zwierzyniec.

5. Remont w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Wełecz.

1.      Remont w budynku świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Radzanów

2016 r.

2.     Remont w budynku świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Galów

3.     Remont w budynku świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Kameduły

4.     Remont w budynku świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Chotelek

5.     Remont w budynku świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Żerniki Górne

6.     Remont w budynku świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Kostki Duże

2017 r.

10) Remont łazienki w budynku OSP w Galowie

11) Zakup działki pod plac zabaw w miejscowości Janina

12) Budowa placu zabaw  przy świetlicy wiejskiej w 

Kamedułach

13) Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej 

w Kawczycach

14) Remont sufitu w świetlicy wiejskiej w Kawczycach

15) Wyrównanie działki przy świetlicy wiejskiej w 

Kawczycach

16) Uporządkowanie działki przy świetlicy wiejskiej w 

Kostkach Dużych

17) Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w 

Kostkach Małych

1. Wykonanie kotłowni w świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Radzanów etap I

UMiG Busko-Zdrój, 

BCSK, 21 Wojskowy 

Szpital Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjny 

31) Powiat buski dofinansował 21 zadań realizowanych 

przez organizacje pozarządowe tj.  imprez kulturalnych i 

rozrywkowych oraz artystycznych



1) Budowa pomnika na dz. nr 140 w Broninie

2) Wykonie ogrodzenie boiska sportowego w Baranowie

20) Doposażenie placu zabaw w Oleszkach

21) Doposażenie placu zabaw  w Olganowie

22) Doposażenie placu zabaw  w Podgajach

23) Przygotowanie terenu pod plac zabaw  w 

Radzanowie

2019 r.

4) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Biniątkach

5) Utwardzenie brzegu stawu w Broninie

34) Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy 

wiejskiej w Wełczu

35) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w 

Widuchowie

36) Zakup komplet stołów i ławek na plac zabaw przy 

Szkole Podstawowej w Zbludowicach

37) Remont  zaplecza kuchennego oraz mebli do 

świetlicy wiejskiej w Zwierzyńcu

18) Altana rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w Nowym 

Folwarku

19) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym 

Folwarku

28) Zakup ławek i koszy na działkę gminną w 

Słabkowicach

17) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz 

budowa wiaty za świetlicą wiejską w Łagiewnikach

3) Doposażenie placu zabaw w urządzenia  siłowni 

zewnętrznej  w Bilczowie

24) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzanowie

29) Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy 

wiejskiej w Wełczu

30) Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy 

wiejskiej w Wełczu

31) Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego  w 

Widuchowie

32) Zagospodarowanie terenu oraz zakup wiaty na 

odpady komunalne przy świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Widuchowa

33) Remont w świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach

11) Remont boiska przy świetlicy wiejskiej w 

Kamedułach

12) Remotn w świetlicy wiejskiej w Kawczycach

13) Budowa placu zabawprzy świetlicy wiejskiej w 

Kostkach Dużych

14) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 

Kostkach Dużych

13) Dopsażenie  placu zabaw w Kostkach Małych

14) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kotkach

15) Wykonanie oświetlena boiska sportowego  przy 

świetlicy wiejskiej w Kamedułach

16) Zakup wyposażenia oraz budowa  wiaty za świetlicą 

wiejską w Kamedułach

5 6 1 44 34

Ilość wyremontowanych/ 

zmodernizowanych obiektów  

spełniających funkcję 

kulturalno - rekreacyjne

UMIG  Busko-Zdrój

40) Utwardzenie tereniu przed świetlicą Wiejską w 

Żernikach Górnych

39) Doposażenie placu zabaw  przy świetlicy wiejskiejw 

Żernikach Górnych

38) Zakup drewnianej podłogi zewnętrznej do 

Zwierzyńca

6) Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w 

Broninie

7) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chotelku

8) Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w 

Dobrowodzie

9) Remont w budynku OSP w Galowie

10) Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w 

Janinie

25) Dopsażenie  placu zabaw  przy Szkole Podstawowej  

w Siesławicach

26) Wykonanie zadaszenia scenny w miejscowości 

Skotniki Duże

27) Remont w świetlicy wiejskiej w Skotnikach Małych

41) Wymiana nawierzchni w sali sportowej Powiatowego 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju.

43) Zagospodarowanie terenu parkowo-leśnego „Małpi 

Gaj” poprzez zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-

sportowych - elementy siłowni zewnętrznej;

44) Budowa placu zabaw wraz z elementami ścieżki 

zdrowia na os. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Busku-

Zdroju (w ramach budżetu obywatelskiego)”.

42)  Powstanie nowego boiska wielofunkcyjnego o 

sztucznej nawierzchni przy Powiatowym 

Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.



 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Starszego 

w Szczaworyżu w wysokości 12 000,00 zł, na 

dofinansowanie konserwacji portalu kamiennego „Stara” 

plebania (obecnie kaplica przedpogrzebowa) należącego 

do zespołu kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba 

Starszego w Szczaworyżu; 

W 2018 r. udzielono dotacji:

1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego w Busku-Zdroju, gminna dotacja 

celowa w wysokości 14 000,00 zł na dofinansowanie 

prac konserwatorskich w kościele filialnym pw. Św. 

Stanisława Biskupa w Chotelku należącym do Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego w Busku-Zdroju. Prace konserwatorskie 

polegały na renowacji wybranych elementów wystroju i 

wyposażenia wnętrza. Przyznana kwota dotacji celowej 

stanowiła 49,95% całkowitego kosztu prac, ustalonego 

na podstawie kosztorysu ofertowego (całkowity koszt 

prac 28 029,23 zł)

W 2015r. udzielono dotacji:

-          Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego w Busku-Zdroju w wysokości 16 

000,00 zł  na dofinansowanie konserwacji ołtarza Św. 

Stanisława (z drugiej połowy XVII w.) kościoła filialnego 

pw. Św. Stanisława Biskupa w Chotelku, należącego do 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego w Busku-Zdroju. 

1) Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego Busku-Zdroju w wysokości 25 000,00 

zł na dofinasowanie zadania pn. „Konserwacja 

techniczna lica ścian wewnętrznych na podstawie 

programu prac konserwatorskich w kościele pw. Św. 

Stanisława Biskupa w Chotelku”.

2)  Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny w Szańcu w wysokości 13 

000,00 zł na dofinasowanie zadania pn. „Wykonanie prac 

konserwatorskich wybranych elementów (rzeźby: św. 

Stanisława  i św. Wojciecha) z ołtarza głównego z 

kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w 

Szańcu” 

W 2016 r. udzielono dotacji: 

-          Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny w Szańcu w wysokości 13 

000,00 zł na dofinansowanie wymiany drzwi 

wejściowych i wewnętrznych, w kościele parafialnym pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szańcu. 

-          Parafi Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba 

Starszego w Szczaworyżu w wysokości 11 000,00 zł na 

dofinansowanie konserwacji chrzcielnicy kamiennej w 

kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Starszego w 

Szczaworyżu. 

34) Remont  schodów w świetlicy wiejskiej w 

Zwierzyńcu

W 2017 r. udzielono dotacji:

 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego w Busku-Zdroju   w wysokości 

16 000,00 na dofinansowanie prac konserwatorskich w 

kościele filialnym pw. Św. Stanisława Biskupa w 

Chotelku należącego do Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju, 

polegających na konserwacji deskowania stropu z 

dekoracją malarską (z drugiej połowy XVII w.). 

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Szańcu w wysokości 

16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100), 

na dofinansowanie konserwacji ołtarza bocznego z 

obrazem Św. Stanisława w kościele parafialnym pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu. 

2

5 6 1 44 34

63 3 5

Ilość wyremontowanych/ 

zmodernizowanych obiektów  

spełniających funkcję 

kulturalno - rekreacyjne

UMIG  Busko-Zdrój

2) Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Szańcu, gminna dotacja 

celowa w wysokości 19 000,00 zł, na dofinansowanie 

konserwacji i restauracji ołtarza bocznego przy tęczy, po 

stronie południowej, w kościele parafialnym pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu. 

Przyznana kwota dotacji celowej stanowi 31,67% 

całkowitego kosztu prac, ustalonego na podstawie 

kosztorysu ofertowego (całkowity koszt prac 59 993,35 

zł)

3) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Starszego 

w Szczaworyżu, gminna dotacja celowa  w wysokości 7 

000,00 zł, na dofinansowanie prac konserwatorskich i 

restauratorskich przy polichromii ściennej - malowanej 

inskrypcji poświadczającej konsekrację kościoła w 

prezbiterium, w kościele parafialnym pw. św. Jakuba 

Starszego Apostoła w Szczaworyżu”. Przyznana kwota 

dotacji celowej stanowi 68,29% całkowitego kosztu prac, 

ustalonego na podstawie kosztorysu ofertowego 

(całkowity koszt prac 10 250,50 zł).

Ilość odrestaurowanych 

obiektów o wartościach 

historycznych i zabytkowych 



W 2019 r. udzielono dotacji:

2 3 20

2

1

63 3 5

6) Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Szańcu. Wysokość 

przyznanej przez Powiat dotacji celowej wyniosła 

6000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 

polegającego na wykonaniu konserwacji technicznej i 

estetycznej czterech segmentów ławek z kościoła 

parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny w Szańcu. 

5) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego w Busku-Zdroju. Wysokość przyznanej 

przez Powiat dotacji celowej wyniosła 3500,00 zł. z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego 

na wykonaniu konserwacji technicznej profilowych belek 

podstropowych w drewnianym kosciele filialnym pw. Św. 

Stanisława Biskupa w Chotelku Zielonym.

2016r.

Zakupiono 4 nowoczesne infokioski wraz z aplikacją o 

tematyce turystycznej zadanie wykonane przez  Lokalną 

Grupą Działania Słoneczny Lider – przy udziale środków 

UE (PROW 2014-2020 – w zakresie Lokalnej Strategii 

Rozwoju) 

Utworzono stronę internetową www.mocponidzia.pl – w 

partnerstwie z Lokalną Organizacją Turystyczną „Moc 

Ponidzia”

Nowe technologie 

informacyjno – 

komunikacyjne w turystyce

UMiG Busko – Zdrój 

BSCK

2017r.

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Festiwalu 

im. Krystyny Jamoroz pozyskano środki na stworzenie 

Mobilnej Kapsuły Wrażeń

W partnerstwie z Koalicją Kół Gospodyń Wiejskich i 

Miejskich pozyskano środki na film sferyczny o 

atrakcjach turystycznych Ponidzia, który emitowany jest 

w kinie sferycznym oraz na stronach internetowych 

Gminy Busko – Zdrój, BSCK, Lokalna Grupa Działania 

oraz LOT „Moc Ponidzia” („Busko w 360 stopni”)

4) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w 

Dobrowodzie. Wysokość przyznanej przez Powiat dotacji 

celowej wyniosła 2500,00 zł. z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu prac 

konserwatorskichi restauratorskich szafy (armarii) z 

zakrystii w kościele parafialnym pw. św. Marii 

Magdaleny w Dobrowodzie.

Wraz z Regionalną Organizacją Turystyczną tworzona 

jest strona internetowa www.busko.travel.pl

2018 r.

Ilość odrestaurowanych 

obiektów o wartościach 

historycznych i zabytkowych 

1) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w 

Dobrowodzie, gminna dotacja celowa  w wysokości 9 

000,00 zł na dofinansowanie technicznych i estetycznych 

prac konserwatorskich dwóch polichromii ściennych – 

malowanych inskrypcji, znajdujących się na elewacji 

południowej kościoła parafialnego pw. św. Marii 

Magdaleny w Dobrowodzie. Przyznana kwota dotacji 

celowej stanowi 86,48% całkowitego kosztu prac, 

ustalonego na podstawie kosztorysu ofertowego 

(całkowity koszt prac 10 407,30 zł)

3) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Starszego 

w Szczaworyżu, gminna dotacja celowa w wysokości 13 

000,00 zł, na dofinansowanie prac konserwatorskich przy 

strukturze ołtarza bocznego w kaplicy południowej 

kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Starszego Apostoła 

w Szczaworyżu - I etap. Przyznana kwota dotacji celowej 

stanowi 68,54% całkowitego kosztu prac, ustalonego na 

podstawie kosztorysu ofertowego (całkowity koszt prac 

18 968,00 zł)

2) Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Szańcu, gminna dotacja 

celowa w wysokości 18 000,00 zł, na dofinansowanie 

prac konserwatorskich przy czterech segmentach 

neogotyckich ławek w kościele parafialnym pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu. 

Przyznana kwota dotacji celowej stanowi 24,39% 

całkowitego kosztu prac, ustalonego na podstawie 

kosztorysu ofertowego (całkowity koszt prac 73 800,00 

zł)

4) Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Szańcu. Wysokość 

przyznanej przez Powiat dotacji celowej wyniosła 

6000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 

polegającego na wykonaniu konserwacji ołtarza 

bocznego z obrazem św. Józefa z dzieciątkiem w 

kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny w Szańcu.

5) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego w Busku-Zdroju. Wysokość przyznanej 

przez Powiat dotacji celowej wyniosła 6000,00 zł. z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego 

na wykonaniu konserwacji wybranych elementów 

wystroju i wyposażenia wnętrza w drewnianym kościele 

filialnym pw. Św. Stanisława Biskupa w Chotelku 

Zielonym.



7) Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach 

2 3 20

Cel główny 2. Busko-Zdrój gminą możliwości - zaspokajającą potrzeby społeczne i gospodarcze

Cel szczegółowy 2.1

1

Wzrost przedsiębiorczości i aktywności społecznej

53 3061 59 15

- doposażenie sal w ilości 1 szt. 

8) Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu 

- modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 2 szt.

- doposażenie sal w ilości 4 szt. 

6) Zespół  Placówek Oświatowych w Dobrowodzie

- modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 2 szt.

- doposażenie sal w ilości 2 szt. 

Nowe technologie 

informacyjno – 

komunikacyjne w turystyce

UMiG Busko – Zdrój 

BSCK

1) Przy udziale Regionalnej Organizacji Turystycznej 

została utworzona i na bieżąco aktualizowana jest strona 

internetowa www.busko.travel.pl.

2019 r.

1) Wdrażanie technologii informacyjno - 

komunikacyjnych  poprzez publikację  informacji 

turystycznych w mediach społecznościowych (Facebook), 

systematycznie aktualizowanych w bieżącym okresie

2) Technologie informacyjno - komunikacyjne stosowane 

wdrażane  poprzez publikację różnorodnych informacji 

turystycznych w mediach społecznościowych (Facebook), 

systematycznie aktualizowanych w bieżącym okresie

Ilość zmodernizowanych 

boisk sportowych, sal 

dydaktycznych, doposażenie/ 

rozbudowa/ modernizacja 

obiektów oświatowych

9) Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju

- modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 1 szt.

- doposażenie sal w ilości 5 szt. 

10) Wykonanie boiska sportowego wraz z 

zagospodarowaniem terenu w miejscowości Bronina (w 

ramach Funduszu Sołeckiego)

2016r.

1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława 

Staszica w Busku – Zdroju 

 - modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 1 szt.

- doposażenie sal w ilości 2 szt.

2) Publiczna Szkoła Podstawowej Nr 2 im. Janusza 

Korczaka w Busku – Zdroju 

- doposażenie sal w ilości 2 szt. 

UMiG Busko – Zdrój

2015r.

1) Publiczna  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława 

Staszica w Busku – Zdroju 

a) modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 3 szt.

b) doposażenie sal w ilości 3 szt.

2) Publiczna Szkoła Podstawowej Nr 2 im. Janusza 

Korczaka w Busku-Zdroju 

- modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 1 szt.

- doposażenie sal w ilości 2 szt. 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Płk. 

Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”  w Busku – 

Zdroju 

- modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 6 szt.

- doposażenie sal w ilości 2 szt. 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Siesławicach

- doposażenie sal w ilości 4 szt.

5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Zbludowicach 

- modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 12 szt.

- doposażenie sal w ilości 2 szt.

3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Płk. 

Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”  w Busku – 

Zdroju 

- modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 2 szt.

- doposażenie sal w ilości 1 szt. 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Siesławicach

- modernizacja boiska sportowego w ilości 1 szt.

- modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 5 szt.
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- doposażenie sal w ilości 2 szt. 

Ilość zmodernizowanych 

boisk sportowych, sal 

dydaktycznych, doposażenie/ 

rozbudowa/ modernizacja 

obiektów oświatowych

2019 r.

7) Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach 

- modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 4 szt.

UMiG Busko – Zdrój

- doposażenie sal w ilości 1 szt. 

8) Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu 

- modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 3 szt.

- doposażenie sal w ilości 6 szt. 

9) Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju

- modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 3 szt.

- doposażenie sal w ilości 6 szt.

10) Samorządowe Gimnazjum w Podgajach

- doposażenie sal w ilości 1 szt. 

- doposażenie sal w ilości 4 szt.

5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Zbludowicach 

- modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 9 szt.

- doposażenie sal w ilości 4 szt.

6) Zespół  Placówek Oświatowych w Dobrowodzie

- modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 3 szt.

5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Zbludowicach 

- modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 6 szt.

- doposażenie sal w ilości 3 szt.

6) Zespół  Placówek Oświatowych w Dobrowodzie

- modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 3 szt.

- doposażenie sal w ilości 3 szt. 

7) Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach 

- doposażenie sal w ilości 3 szt. 

8) Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu 

- modernizacja boisk sportowych w ilości 1 szt.

- modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 5 szt.

- doposażenie sal w ilości 5 szt. 

11) Remont boiska sportowego w miejscowości 

Widuchowa (w ramach Funduszu Sołeckiego)

2017r.

1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława 

Staszica w Busku – Zdroju 

– modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 3 szt.

- doposażenie sal w ilości 4 szt.

2) Publiczna Szkoła Podstawowej Nr 2 im. Janusza 

Korczaka w Busku – Zdroju 

- modernizacja boisk sportowych w ilości 2 szt.

- doposażenie sal w ilości 3 szt. 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Płk. 

Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”  w Busku-Zdroju 

- modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 3 szt.

- doposażenie sal w ilości 5 szt. 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Siesławicach

- doposażenie sal w ilości 5 szt.

9) Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju

- modernizacja sal dydaktycznych  w ilości 1 szt.

- doposażenie sal w ilości 1 szt.

10) Boisko sportowe w miejscowości Baranów oraz 

Kostki Małe oraz Młyny (w ramach Funduszu 

Sołeckiego)

2018 r.

1) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 

Busku-Zdroju 

- wybudowano 1 boisko sportowe

- zmodernizowano 1 boisko sportowe

- doposażono 13 sal dydaktycznych



Wsparcie Stowarzyszenia VOCE

Wsparcie Fundacji Perfecta

Partnerstwo z Towarzystwem Miłośników Buska – 

Zdroju 

Partnerstwo w ramach organizacji Festiwalu Tygiel 

Kultur (Hotel Bristol, BSCK, Gmina Busko – Zdrój, 

GOK Nowy Korczyn)

Partnerstwo ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Festiwalu 

Muzycznego im. Krystyny Jamroz

Partnerstwo z Koalicją Kół Gospodyń Wiejskich i 

Miejskich

Partnerstwo z Lokalną Organizacją Turystyczną „Moc 

Ponidzia”

- wybudowano 11 sal dydaktycznych

1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Busku-Zdroju

UMiG Busko – Zdrój

W latach 2015-2017 wspierano wiele organizacji 

prowadzących działalność turystyczną. Tworzone były 

partnerstwa trójsektorowe (publiczno – społeczno – 

prywatne) – inwestycyjne i miękkie, w ramach których 

realizowane były granty, konkursy i dotacje, m.in.:

Partnerstwo w ramach organizacji Gwardyjskich 

Mistrzostw Polski w Boksie (BUKS Ring + Gmina Busko 

– Zdrój + BSCK +LGD Słoneczny Lider)

Partnerstwo z LGD Słoneczny Lider

- zmodernizowano 2 boiska sportowe

Sanatorium „Słowacki”

Izba Gospodarcza KRĄG TURYSTYKI 

ZDROWOTNEJ 

Biura Turystyczne 

Buskie Samorządowe Centrum Kultury

Regionalna Organizacja turystyczna Województwa 

Świętokrzyskiego

Centra i Punkty Informacji Turystycznej w województwie 

świętokrzyskim

Lokalna Organizacja Turystyczna „Moc Ponidzia”

Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”

Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych

Towarzystwo Miłośników Buska – Zdroju

Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Muzycznego im. 

Krystyny Jamroz

Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie

53 30

Działania wspierające  

organizacje prowadzące 

działalność turystyczną oraz 

tworzenie  partnerstw

61 59 15

Ilość zmodernizowanych 

boisk sportowych, sal 

dydaktycznych, doposażenie/ 

rozbudowa/ modernizacja 

obiektów oświatowych

- wyposażono 11 sal dydaktycznych

UMiG Busko – Zdrój

2) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku-Zdroju

- doposażono 5 sal dydaktycznych

UMiG Busko – Zdrój, 

Uzdrowisko Busko- Zdrój,  

Sanatoria oraz Zakłady 

Przyrodolecznictwa, 

BSCK 

W monitorowanym okresie nawiązano następujące 

współprace:

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. aktywnie angażuje się w 

inicjatywy, których celem jest praca na rzecz rozwoju i 

promocji sektora turystyki Zdrowotnej i Prozdrowotnej w 

regionie i zagranicą, wśród nich są:

Konsorcjum TURYSTYKA ZDROWOTNA I 

PROZDROWOTNA (koordynator Konsorcjum),

Klaster UZDROWISKA ŚWIĘTOKRZYSKIE

Izba Gospodarcza KRĄG TURYSTYKI 

ZDROWOTNEJ 

Lokalna Organizacja Turystyczna MOC PONIDZIA 

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – 

Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busku – Zdroju:

Klaster UZDROWISKA ŚWIĘTOKRZYSKIE

Izba Gospodarcza KRĄG TURYSTYKI 

ZDROWOTNEJ 

Centrum Informacji Turystycznej – CIT

Lokalne Agencje Turystyczne

Buskie Samorządowe Centrum Kultury

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteką Pedagogiczną

Galerią BWA „Zielona” w Busku – Zdroju

Galerią „Imosowa Pecyna” – Nowy Folwark

Olejarnia Zagłoby z Mikułowic

Muzeum Wsi Kieleckiej

Słoneczny Ekspres

„Imosowa Pecyna” – Nowy Folwark

Ośrodek Jeździecki „Hipoland” Zbludowice

39

- zmodernizowano 1 boisko sportowe



1. Zimowanie ryb

11. 4 szkolenia przeprowadzone przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1. Wartości  żywienia ryb

2. Zasad sprzedaży produktów tradycyjnych i żywności 

przetworzonej bezpośrednio z gospodarstwa, rolniczy 

handel detaliczny

3. Produkcji roślin rolniczych i ogrodniczych metodami 

ekologicznymi 

2017 r. szkolenia z zakresu

4. Sprzedaży ryb

5. Innowacji w produkcji rybackiej

6. Otwarcia  własnej firmy

27 11

17. Krok po kroku do własnej firmy

18. Pozyskiwania pieniędzy na własną firmę, w tym na 

założenie przedsiębiorstwa społecznego

19. Obsługi komputera i Internetu

20. Otwarcia własnej  firmy

15

Ilość propozycji 

szkoleniowych skierowanych 

do organizacji 

prowadzących działalność 

rolniczą

Świętokrzyski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach, Ośrodek 

Promowania 

Przedsiębiorczości, 

ARiMR  

2015r. przeprowadzono szkolenia zakresu

1. Prowadzenia działalności rolniczej na obszarach 

Natura 200 działania fakultatywne i obligatoryjne

2. PROW 2014-2020

3. Zasad prowadzenia dokumentacji i rachunkowości 

rolnej w gospodarstwach ekologicznych i rolnych

4. Identyfikacji promocja produktów tradycyjnych i 

lokalnych

5. Zarybienia wiosenne

6. Wymagania dot. warunków mikroklimatycznych w 

budynkach inwentarskich

7. Zagród edukacyjnych- wymagania formalno – prawne 

funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych

8. Zasad przyznawania płatności bezpośrednich w 

kampanii 2015

9. Wpływu ekstremalnych warunków pogodowych na 

produkcje rybacką

10. Przepisów prawnych obowiązujących producentów i 

przetwórców produktów rolnych metodami 

ekologicznymi

11. Zasad sporządzania analizy nawożenia i bilansu 

nawozowego w gospodarstwie

12. Zimowania ryb

13. Równości szans i zapobieganie dyskryminacji

14. Wsparcia psychologiczne grupowe i indywidualne

15. Liderka, Obywatelka

16. Zakładania Spółdzielnii socjalna pomysłem na 

kobiecy biznes

21.  7 szkoleń przeprowadzonych przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2016 r. szkolenia z zakresu

1. Możliwości pozyskania środków objętych PROW 

2014-2020

2. Produkcji stawowej ryb słodkowodnych

3. Odchów prosiąt (właściwe żywienie oraz profilaktyka i 

warunki utrzymania)

4. Zapobiegania chorobom metabolicznym wymion i 

racic podstawa zdrowej i bezpiecznej żywności i 

opłacalności produkcji mleka

5. Zapobiegania zarastania stawu

6. Produkcji wołowiny kulinarnej MP „od pola do 

widelca”

7. Wymogów wzajemnej zgodności dotyczące 

gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą

8. Obserwacji stada „mowy ciała krów” podstawą 

produkcji zdrowej, bezpiecznej żywności i opłacalności 

produkcji mleka i mięsa

9. Żywienia karpi

10. Otwierania własnej  firmy

7. 4 szkolenia przeprowadzone przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2018 r. szkolenia z zakresu

14 10
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2. Zarybienie wiosenne i jesienne

3. Marketing i sprzedaż bezpośrednia ryb

4. Dobrostan ryb i profilaktyka zdrowotna

5. Przetwórstwo na niewielką skalę w ramach 

działalności marginalnej, loklanej, ograniczonej - dobre 

przykłady rozwiązań technologicznych

6. Zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej 

przy przetwórstwie produktów roślinnych i zwierzęcych 

w warunkach domowych

14. Możliwości uczestnictwa rolników w działaniach 

rolno-środowiskowo-klimatycznych

15. Zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej 

przy przetwórstwie produktów roślinnych i zwierzęcych 

w warunkach domowych

6. Tworzenie atrakcyjnych ofert edukacyjnych pod 

potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej 

7. E-wnioski

8. Zasady ubiegania się o środki z działań objętych 

PROW 2014-2020

9. Zasady korzystania z programów pomocowych 

objętych PROW 2014-2020

1. Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

2. Zapobieganie suszy na stawach

3. Przetwórstwo na niewielką skalę w ramach 

działalności marginalnej, loklanej, ograniczonej - dobre 

przykłady rozwiązań technologicznych

10. Nasze kulinarne dziedzictwo - wizytówką regionu 

świętokrzyskiego

11. Produkcja wybranych gatunków warzyw metodami ekologicznymi

27 11

Wspieranie tworzenia 

produktów lokalnych

15

Ilość propozycji 

szkoleniowych skierowanych 

do organizacji 

prowadzących działalność 

rolniczą

Świętokrzyski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach, Ośrodek 

Promowania 

Przedsiębiorczości, 

ARiMR  

BSCK

Szlak kulinarny Ponidzia i Powiśla

Szlak Budownictwa Sakralnego Wzdłuż Maskalisu

Szlak Wokół Słońca

W ramach Szlaku Wokół Słońca wykonano:

Szlak architektury

-          Renowacja ołtarza bocznego w Szczaworyżu

-          Remont dachu kaplicy św. Anny

-          Pomnik Leszka Czarnego

-          Dojście do kapliczki w Widuchowej

-          Murowaniec w Szańcu

-          Zagospodarowanie terenów w Radzanowie - etap II

Szlak fauny i flory

2019 r. szkolenia z zakresu

13. Zasady prowadzenia sprzedaży bezpośredniej i 

przetwórstwa produktów ekologicznych w gospodarstwie 

rolnym

5. Zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej 

przy przetwórstwie produktów roślinnych i zwierzęcych 

w warunkach domowych

4. Dobre przykłady różnicowania źródeł dochodu dla 

małych gospodarstw rolnych

11. Rolnictwo ekologiczne szansą rozwoju dla 

świętokrzyskich gospodarstw

12. Innowacyjne środki (nawozy, środki ochrony roślin, i 

inne) do produkcji ekologicznej 

7. Identyfikacja i promocja produktów tradycyjnych - 

konkurs NKD, marka Świętokrzyska Kuźnia Smaków. 

Loklany Produkt Tradycyjny

8. Tworzenie atrakcyjnych ofert edukacyjnych pod 

potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej 

9. Zasady korzystania z programów pomocowych 

objętych PROW 2014-2020

10. Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w 

gospodarstwie rolnym

-          Źródło STOK w Szańcu

-          Ogród Tradycji

    -     Przestrzeń zielona wokół kościoła NMP w Busku-

Zdroju

- Ogród Tradycji Ponidzia Odtworzenie cennego 

dziedzictwa przyrodniczego Parku Zdrojowego w Busku-

Zdroju

Szlak produktu lokalnego 

-          Piwniczka "Pod kogutem"

-          Altana ogrodowa "W starym sadzie"

-          Chlebowa izba

-          Punkt promocji produktu i usług lokalnych

-          Remont kominka w Zamku Dersława

14 10
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Szkoły Średnie - 40 propozycji

0

404 550

-          Zakup kobiecych strojów ludowych

0

541

Cel szczegółowy 2.2

Wzrost atrakcyjności warunków do zamieszkania

Ilość zamontowanych kamer 

monitoringu wizyjnego na 

terenie gminy

14

Wspieranie tworzenia 

produktów lokalnych

Ilość propozycji / ofert 

edukacyjnych skierowanych 

do młodzieży

BSCK

Licea ogólnokształcące – 12 propozycji

Szkoły zawodowe – 25 propozycji

Szkoła Specjalna przyspasabiająca do Pracy – 1 

propozycja 

-          Budowa i rozbudowa świetlic w Oleszkach i 

Młynach

Szkoły Podstawowe – 325 propozycji

Samorządowe Gimnazja – 41 propozycji

2016 r.

Licea ogólnokształcące – 11 propozycji

Szkoły zawodowe – 24 propozycje

Szkoła Specjalna przyspasabiająca do Pracy – 1 

propozycja

Szkoły Podstawowe – 364 propozycje

Samorządowe Gimnazja – 31 propozycje

2017 r.

Licea ogólnokształcące – 11 propozycji

Szlak odnowy biologicznej

-          Siłownia zewnętrzna w parku "na Górce"

-          Sauna ogrodowa

-          Park rekreacyjny w Widuchowie

Szlak umiejętności

-          Remont świetlic

Szkoły zawodowe – 24 propozycje 

Szkoła Specjalna przyspasabiająca do Pracy – 1 

propozycja

Szkoły Podstawowe – 382 propozycje 

Samorządowe Gimnazja – 28 propozycji

UMiG Busko-Zdrój

2015 r.

431 446

-          Budowa ośrodka w Gadawie

-          Budowa wiejskiego ośrodka kultury w Szańcu

-          Remont świetlicy w Kawczycach

-          Remont świetlicy ZHP w Busku-Zdroju

-          Remont świetlicy w Bilczowie

-          Zakup sprzętu komputerowego

-          Pracownia sztuki rustykalnej "Ars Rustica"

Szlak obrzędów i dziedzictwa kulturowego

-          Zakup sprzętu nagłaśniającego - OSP Zbludowice

-          Teren wokół "Starej Kuźni"

-          Wyposażenie zespołu folklorystycznego

-          Zakup sprzętu nagłaśniającego

-          Zakup męskich strojów ludowych

Powiat Buski, UMiG 

Busko-Zdrój 

2015 r.

2018 r.

Szkoły Podstawowe – 501 propozycji

2019 r.

0 0

Szkoły Średnie - 47 propozycji

Szkoły Podstawowe – 503 propozycje

brak

2018 r.

Zamontowano 14 kamer stałopozycyjnych na istniejących 

słupach oświetlenia terenu

2019 r.

brak



0 0 0 0 66

Zatwierdził: Przewodniczący Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Ilość wybudowanych 

parkingów osiedlowych
UMiG Busko-Zdrój

2018 r.

1) „Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. 

Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju - Etap 

II”. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu w 

ramach Programu Wieloletniego pn. Fundusz Dróg 

Samorządowych: 111 miejsc wydzielonych, około 100 

miejsc parkingowych niewydzielonych

1) „Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. 

Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju - Etap 

II”. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu w 

ramach Programu Wieloletniego pn. Fundusz Dróg 

Samorządowych: 114 miejsc wydzielonych

2019 r.

- - - 211 114

Ilość wybudowanych 

mieszkań socjalnych
UMiG Busko-Zdrój

1) Rozbudowa, nadbudowa obiektu przy ul. Bohaterów 

Warszawy w Busku-Zdroju celem adaptacji na 

mieszkania socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu, 

wykonaniem placu zabaw dla dzieci - powstało 66 lokali 

socjalnych wyposażone w sprzęt spełniający standardy 

mieszkań socjalnych 


