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WSTĘP

Niniejszy  Raport  obejmuje  podsumowanie  działalności  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Busko-

Zdrój  za  2019  rok.  Przedstawia  w szczególności  stan  finansów Gminy,  realizację  polityk,

programów  i  strategii,  uchwał  rady  gminy  i  budżetu  obywatelskiego.  Raport  stanowi

kompendium wiedzy o działalności gminy za rok 2019 i jest podstawą do obiektywnej oceny.

Raport co roku do dnia 31 maja przedstawia się Radzie Gminy zgodnie z  art. 28aa, ustawy 

o samorządzie gminnym.

Raport został opracowany na podstawie materiałów przygotowanych przez Wydziały Urzędu

Miasta i Gminy w Busku – Zdroju.
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1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Położenie i powierzchnia gminy

Gmina Busko – Zdrój położona jest  w południowej części województwa świętokrzyskiego  

w regionie „Ponidzie”,  na wysokości 220 – 250 m n.p.m. na ternie Niecki Nidziańskiej,  na

południowych zboczach Garbu Wójczańsko – Pińczowskiego i leżącej u jego podnóży Niecki

Soleckiej. Miasto położone jest 50 km na południe od Kielc i 90 km na północny wschód od

Krakowa, przy drodze krajowej Warszawa – Kielce – Tarnów – Rzeszów -  Przemyśl. Gmina

Busko-Zdrój graniczy z Gminą Chmielnik, Gnojno, Nowy Korczyn, Pińczów, Solec - Zdrój,

Stopnica,  Wiślica  oraz  Tuczępy.  W  Gminie  funkcjonuje  47  sołectw,  których  mieszkańcy

zajmują  się  głównie  rolnictwem,  ogrodnictwem,  sadownictwem  i  agroturystyką.  Ponadto

miasto ma charakter ośrodka uzdrowiskowego, posiadającego statut uzdrowiska. Terytorium

Gminy obejmuje obszar o powierzchni 235,88 km2, w tym miasto Busko-Zdrój leży na terenie

12,28 km2.

Mapa 1. Powierzchnia i granice Gminy Busko – Zdrój
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Mapa 2. Strefy uzdrowiskowe w Gminie Busko – Zdrój, stan na 12.03.2019 r.

12.03.2019 r.  Minister  Zdrowia,  działając  na podstawie art.  155 ustawy z dnia 14 czerwca

1960r.  KPA  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2096  z  poźn.  zm.)  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem

Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój,  o  wyrażenie  zgody  na  zmianę  powierzchni  oraz

przebiegu granic  stref  „A”,  „B” i  „C” ochrony uzdrowiskowej w uzdrowisku Busko-Zdrój

zgodnie z opracowaną korektą operatu uzdrowiskowego zmienił Decyzję Ministra Zdrowia Nr

10 z dnia 6 listopada 2008 r.

Aktualny przebieg granic stref ochrony uzdrowiskowej opisany jest w Decyzji Nr 10a Ministra

Zdrowia z dnia 12.03.2019 r.
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1.2. Sołectwa

Na terenie gminy Busko-Zdrój funkcjonuje 47 sołectw, które są jednostkami pomocniczymi 

Gminy.

Tabela 1. Wykaz sołectw na terenie  Gminy Busko – Zdrój

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców Obszar w ha

1. Baranów 115 558,72
2. Bilczów 343 444,12
3. Biniątki 181 194,70
4. Błoniec 70 114,75
5. Bronina 466 308,19
6. Budzyń 134 422,44
7. Chotelek 329 509,57
8. Dobrowoda 469 598,96
9. Elżbiecin 83 281,79
10. Gadawa 82 356,92
11. Galów 484 846,94
12. Janina 397 770,20
13. Kameduły 168 150,32
14. Kawczyce 143 171,64
15. Kołaczkowice 462 1 118,88
16. Kostki Duże 296 340,79
17. Kostki Małe 170 152,44
18. Kotki 424 926,47
19. Las Winiarski 147 403,11
20. Łagiewniki 620 382,47
21. Mikułowice 1042 746,50
22. Młyny 527 1 245,89
23. Nowy Folwark 93 140,58
24. Nowa Wieś 373 414,83
25. Oleszki 223 224,77
26. Olganów 302 395,50
27. Owczary 786 443,19
28. Palonki 208 414,55
29. Pęczelice 111 297,72
30. Podgaje 279 498,93
31. Radzanów 336 542,40
32. Ruczynów 200 274,62
33. Siesławice 894 450,15
34. Skorzów 233 379,55
35. Skotniki Duże 312 490,90
36. Skotniki Małe 201 313,94
37. Słabkowice 235 528,29
38. Służów 129 455,65
39. Szaniec 639 1 193,30
40. Szczaworyż 245 380,88
41. Wełecz 635 753,67
42. Widuchowa 663 994,02
43. Wolica 238 193,02
44. Zbludowice 1196 308,30
45. Zbrodzice 162 387,41
46. Zwierzyniec 130 173,34
47. Żerniki Górne 324 586,28
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W 2019 r. w sołectwach Gminy Busko-Zdrój zarządzono przeprowadzenie wyborów sołtysów 

i  rad  sołeckich  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  statutach  sołectw.  Mieszkańcy  gminy

wybrali 8 nowych sołtysów natomiast 39 sołtysów kontynuuje  pełnioną funkcję. 

1.3. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne

Organem  wykonawczym gminy jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, który wykonuje

swoje  zadania  przy  pomocy  Urzędu.  W  skład  Urzędu  wchodziły  następujące  komórki

organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

Schemat 1. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju w 2019 r.

Na koniec 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju pracowało 122 osoby,  

w tym 108 pracowników administracyjnych, 9 pracowników Straży Miejskiej i 5 osób obsługi. 

W analizowanym okresie 12 pracowników odeszło z pracy. Ogłoszono 18 naborów, w tym

rozstrzygnięto 11.  
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Do  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Busku  -  Zdroju  w  2019  roku  wpłynęło  69  wniosków  

o  udostępnienie  informacji  publicznej.  W  przypadku  68  wniosków  informacja  została

udostępniona  wnioskodawcy.  W przypadku 1 wniosku została  wydana decyzja  o odmowie

udostępnienia  informacji  publicznej.  Wszystkie  wnioski  zostały  rozpatrzone  zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. W omawianym okresie do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-

Zdrój wpłynęło 8 skarg. W jednej sprawie zostało wszczęte  postępowanie wyjaśniające,  po

którym  uznano  skargę  za  bezzasadną.  7  skarg  zostało  przekazanych  wg.  właściwości.

Wszystkie  skargi  zostały  załatwione  w  ustawowym  terminie,  a  strony  skarżące  zostały

powiadomione o sposobie załatwienia skargi stosownym zawiadomieniem zgodnie z art. 238

kpa. W sprawozdawczym roku wpłynęło 6 petycji, które dotyczyły zmiany przepisów prawa

miejscowego,  wykonania  kanalizacji  odprowadzającej  nadmiar  wód  opadowych  przy  ul.

Partyzantów,  przedłużenia  linii  kolejowej  na  terenie  miasta  Busko-Zdrój  do  centrum

miejscowości, zmian planów budowy ruchliwej ulicy w miejscu aktualnej ulicy Przemysłowej,

oraz zwiększenia ilości kursów busów na trasie Szaniec – Galów – Kameduły - Busko-Zdrój

w  godzinach  porannych.  5  petycji  kierowanych  do  organu  wykonawczego  gminy  zostało

rozpatrzone,  zawiadamiając  podmioty  wnoszące  petycję  o  sposobie  ich  załatwienia  

i  zamieszczając  je  na  stronie  internetowej  Urzędu,  1  petycja  pozostała  bez  rozpoznania,

zgodnie z art.12 ustawy o petycjach. Burmistrz Miasta i Gminy uczestniczył we wszystkich 14

zwołanych, w tym okresie Sesjach Rady Miejskiej w Busku-Zdroju W 2019 r. Burmistrz MiG

przyjął osobiście 298 interesantów, którzy zgłaszali tematy głównie związane z budową dróg,

infrastrukturą  techniczną  oraz  spraw  dotyczących  zatrudnienia  i  przydziału  mieszkań.

W omawianym okresie Rada Miejska w Busku - Zdroju podjęła  173 uchwały.  151 uchwał

zostało  przekazanych  Burmistrzowi  do  realizacji.  Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom

mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój Burmistrz w roku sprawozdawczym wystąpił do

Rady Miejskiej w Busku- Zdroju z dwoma wnioskami o  nadanie Honorowego Obywatelstwa

za  niekwestionowane  zasługi  dla  miasta  Busko-Zdrój  i  regionu  w  wymiarze  kulturalnym

i  promocyjnym  Panu  Krzysztofowi  Pendereckiemu  -  polskiemu  kompozytorowi  światowej

sławy,  dyrygentowi  i  pedagogowi  muzycznemu,  Partonowi  Szkoły  Muzycznej  I  stopnia  

w Busku-Zdroju jednemu z pierwszych awangardowych twórców w Polsce, którego dorobek

znalazł szerokie uznanie zarówno w Polsce oraz za granicą oraz Panu Wiesławowi Ochmanowi

-  światowej  sławy  śpiewakowi  operowemu,  którego  podziwiano  na  scenach  operowych  

i  estradach  świata,  którzy  wiele  razy  gościli  w  Busku-Zdroju  podczas  Międzynarodowego

Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju. Uchwałą nr IX/127/2019

Rady Miejskiej  w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r.  nadano  Honorowe Obywatelstwo
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Miasta i Gminy Busko-Zdrój Panu  Krzysztofowi Pendereckiemu, a  Uchwałą nr IX/128/2019

Rady Miejskiej  w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r.  nadano  Honorowe Obywatelstwo

Miasta i Gminy Busko-Zdrój Panu Wiesławowi Ochmanowi.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój oraz ich formy organizacyjno-prawne:

1. Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju - jednostka budżetowa,

2. Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Busku  -  Zdroju  -  jednostka  

budżetowa,

3. Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku - Zdroju - jednostka budżetowa,

4. Zakład Usług Komunalnych w Busku - Zdroju -jednostka budżetowa,

5. Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku - Zdroju – instytucja kultury,

6. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku - Zdroju – instytucja kultury,

7. Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju -  

jednostka posiadająca osobowość prawną,

8. Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr  1  im.  Stanisława  Staszica  w  Busku  -  Zdroju  -  

jednostka budżetowa,

9. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im.  Janusza  Korczaka w Busku - Zdroju  z klasami 

integracyjnymi - jednostka budżetowa,

10. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku

- Zdroju - jednostka budżetowa,

11. Zespół  Placówek Oświatowych  w Szańcu -  jednostka  budżetowa,  w skład  którego  

wchodzą:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu

b) Publiczne Przedszkole im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu,

12. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach - jednostka budżetowa

     13. Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie - jednostka budżetowa, w skład którego 

wchodzą:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrowodzie

b) Publiczne Przedszkole w Dobrowodzie,

14. Zespół  Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach -  jednostka budżetowa,  w skład  

którego wchodzą:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach

  b) Publiczne Przedszkole w Kołaczkowicach,

15. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach - jednostka 

budżetowa,

16. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku - Zdroju - jednostka budżetowa,
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17. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku - Zdroju - jednostka budżetowa,
18. Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku - Zdroju - jednostka 

budżetowa,

19.  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  w  Busku  -  Zdroju   

- jednoosobowa  spółka gminy,

20. Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe „Lotos"  spółka   z  o.o.   w  Busku  -  Zdroju  

-  jednoosobowa  spółka gminy.

1.4. Ludność i dynamika zmian

Na dzień  31  grudnia  2019  roku  liczba  mieszkańców  gminy  zmniejszyła  się  o  301  osoby

w stosunku do 2018 r. i wynosiła 31 213 osób w tym: 16 250 kobiet i 14 963 mężczyzn. 

Tabela poniżej obrazuje strukturę ludności w Gminie Busko-Zdrój: 

Tabela 2. Ludność wg wieku, płci i wg miejsca zamieszkania

31.12.
2019 r.

0-6   lat 7-18 lat 19-60/65 lat 60+ /65+ Razem

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

60+

mężczyźni 

65+

Miasto 261 302 713 754 4066 4497 2957 1364 14914

Wieś 433 492 985 1034 4528 5324 2307 1196 16299

Gmina 694 794 1698 1788 8594 9821 5264 2560 31213

W 2019 roku największą  grupą ludności  w Gminie  Busko-Zdrój  byli  mężczyźni  i  kobiety

 w wieku 19 – 60/65 lat  w liczbie 18 415 osób, co stanowiło 59% ogółu ludności w danym

roku.
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Wykres 1. Ludność według wieku i płci w 2019 roku 

Migracje  przebiegały w kierunku wsi i  związane były z coraz większą ilością  budowanych

domów jednorodzinnych. Na początku 2019 r. na terenach miejskich zamieszkiwało 15 225

osób, a na terenach wiejskich 16 282. Na koniec 2019 r. dane te przedstawiały się następująco:

14 914 – miasto, natomiast wieś: 16 299 mieszkańców.

W 2019 r. urodziło się 242 dzieci,  w tym 121 dziewczynek oraz 121 chłopców, natomiast

zmarło 350 osób, w tym: 172 kobiety i  178 mężczyzn.  W związku z powyższym przyrost

naturalny był ujemny i wyniósł: -3,4. Najczęstszymi przyczynami zgonów były choroby serca 

i  naczyń (55%) oraz nowotwory (40 %). W odniesieniu do danych  za 2018 r.  przyczyny

zgonów kształtowały  się  w następujący  sposób choroby serca  i  naczyń (62%),  nowotwory

(33%).  

Zadania zlecone gminie w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów

osobistych oraz działalności gospodarczej realizowane są przez Urząd Stanu Cywilnego, a ich

wykonanie monitorowane jest przez Urząd Wojewódzki w Kielcach.  W omawianym okresie

Gmina Busko - Zdrój znalazła się na piątym miejscu wśród wszystkich gmin Województwa

Świętokrzyskiego i na pierwszym wśród gmin miejsko-wiejskich, co przełożyło się na wysoką

dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W okresie  od  1  stycznia  do  31  grudnia  2019 roku w zakresie  rejestracji  stanu  cywilnego

zrealizowano 3 100 wniosków i wydano 5 525 odpisów aktu stanu cywilnego. Sporządzono

12 014 aktów stanu cywilnego, w tym w ramach bieżącej rejestracji: 1 012, pozostałe 11 002 to

akty historyczne wpisane do Systemu Rejestrów Państwowych. Wydanych zostało 15 decyzji 

o  zmianie  imienia  i  nazwiska.  Innych  czynności  z  zakresu  rejestracji  stanu  cywilnego

wykonano około 5 100.
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W  zakresie  ewidencji  ludności  i  dowodów  osobistych  wydano  łącznie  71  decyzji,

zameldowano i wymeldowano łącznie 1 394 osób, wydano 2 210 dowodów osobistych.

W 2019 r. 49 par z Gminy Busko-Zdrój zostało uhonorowanych Medalami Prezydenta RP za

Długoletnie  Pożycie Małżeńskie.  Wręczenia odznaczeń dokonali  Burmistrz Miasta i  Gminy

Busko-Zdrój Waldemar Sikora oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Robert

Burchan podczas uroczystości zorganizowanej 20 września 2019 r. w Buskim Samorządowym

Centrum Kultury. 

Zdjęcie 1. „ Złote Gody 2019”

W  roku  sprawozdawczym  3  mieszkanki  Gminy  Busko-Zdrój  obchodziły  100  urodziny,  3

mieszkanki  obchodziły  101  urodziny,  1  mieszkaniec  obchodził  102  urodziny.  Wszystkim

Jubilatom  przedstawiciele władz samorządowych złożyli  życzenia.   

1.5. Podmioty gospodarcze

Na terenie  miasta  i  gminy Busko-Zdrój  prowadzonych jest  1879 przedsiębiorstw oraz  117

działalności prowadzonych w formie spółek lub spółek cywilnych. W 2019 r. zarejestrowano

w  gminie  237  nowych  przedsiębiorstw,  natomiast  wyrejestrowano  146.  Najczęstszymi

rodzajami prowadzonych działalności na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój były:

• sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 553

• specjalistyczne roboty budowlane – 491,

• sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 463.

W  zakresie  działalności  gospodarczej  załatwionych  zostało  około  1  900  spraw,  z  tego:

przesłano 1 640 wnioski do CEIDG w formie dokumentu elektronicznego, wydano 162 decyzji

w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

13



Raport o stanie Gminy Busko - Zdro� j 2019

                                                                                                                             

2. STAN FINANSÓW GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Budżet Gminy Busko – Zdrój został przyjęty Uchwałą Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Busku

– Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na

2019 rok. 

Dochody budżetowe za 2019 rok wykonano w 102,26 % i na plan 156.032.504,25 zł wykonano

159.560.205,56 zł.

W  2019  roku  budżet   po   stronie   wydatków   wykonano   w   77,18   %   i   na   plan

205.613.167,34 zł wydatkowano 158.691.167,76  zł.

Wydatki majątkowe  stanowiły  kwotę 39.975.281,78 zł,  tj. 25,19  % w stosunku do ogólnych

wykonanych wydatków budżetowych.

Budżet Gminy Busko – Zdrój za 2019 rok zamknął  się nadwyżką budżetową w wysokości

869.037,80 zł.

Stan  zadłużenia  Gminy Busko -  Zdrój  (bez  udzielonych  poręczeń)   na  dzień  31.12.2019r.

wynosi  2.200.000,00  zł,  tj.  1,38  % w stosunku  do  wykonanych  dochodów budżetowych  

w 2019 roku. 

W 2019 roku Gmina Busko – Zdrój  nie  zaciągała  długoterminowych i  krótkoterminowych

kredytów i pożyczek. 

W 2019 roku nastąpiły spłaty raty zaciągniętego kredytu w wysokości 600.000,00  zł.

Na koniec 2019 roku pozostało do spłaty  2.200.000,00 zł. 

Struktura procentowa  wykonania dochodów budżetowych Gminy Busko – Zdrój na dzień 31

grudnia 2019 roku :

1. Dochody własne Gminy Busko-Zdrój stanowiły 24,78%

2. Subwencje – 16,58%

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 26,18%

4. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego (na wydatki bieżące) – 0,02%
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5. Dotacje  celowe  otrzymane  z  powiatu  na  zadania  bieżące  realizowane  na  podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,01%

6. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województw– 0,003%

7. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 2,23%

8. Środki  otrzymane  od  pozostałych  jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych – 0,05%

9. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych– 19,97%

10. Środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej – 7,35%

11. Środki pozyskane z innych źródeł – 0,04%

Tabela  3. Wykonanie dochodów budżetowych w 2019 roku

Lp. Rodzaj dochodów budżetowych Plan na dzień

31.12.2019 r.

Wykonanie na

dzień

31.12.2019 r.

% (kol. 4 : kol.

3)

1 2 3 4 5
1. Dochody własne 36.611.797,40 39.545.425,81 108,01
2. Subwencje 26.459.468,00 26.459.468,00 100,00
3. Dotacje z budżetu państwa dla gmin 

uzdrowiskowych
2.347.154,00 2.347.154,00 100,00

4. Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami

13.789.166,41 13.528.663,49 98,11

5. Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej

9.837,00 9.836,65 100,00

6. Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin

5.023.558,28 4.825.377,30 96,06

7. Dotacja celowa z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego (na wydatki bieżące)

37.000,00 37.000,00 100,00

8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego

15.000,00 15.000,00 100,00
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9. Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom, związane
z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego 
pomoc państwa w wychowaniu 
dzieci

22.901.321,00 22.863.200,05 99,83

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań 
bieżących gmin z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej 
finansowanych w całości przez 
budżet państwa w ramach 
programów rządowych

21.435,00 12.964,56 60,48

11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych własnych 
gmin

175.560,43 525.560,43 299,36

12. Dotacje celowe otrzymane od 
samorządu województwa na zadania 
bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego

5.000,00 4.994,69 99,89

13. Środki otrzymane z państwowych 
funduszy celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji    i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych

2.741.453,10 3.566.080,00 130,08

14. Środki otrzymane z państwowych 
funduszy celowych na realizację 
zadań bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych

6.188,00 2.089.796,80 -

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

0,00 74.071,21 -

16. Udziały w podatku dochodowym od 
osób fizycznych i prawnych

30.470.000,00 31.872.705,45 104,60

17. Środki pozyskane ze środków Unii 
Europejskiej

15.355.972,64 11.720.450,10 76,33

18. Środki pozyskane z innych źródeł 
(wkład własny budżetu państwa do 

62.592,99 62.457,02 99,78
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projektów z dofinansowaniem Unii 
Europejskiej)

RAZEM: 156.032.504,25 159.560.205,56 102,26

W  2019  roku  budżet   po   stronie   wydatków   wykonano   w   77,18   %   i   na   plan

205.613.167,34 zł wydatkowano 158.691.167,76  zł, w tym:

• 0,38% przeznaczono na rolnictwo i łowiectwo,

• 0,33%  przeznaczono  na  wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  energię  elektryczną,  gaz  

i wodę,

• 8,29% przeznaczono na transport i łączność,

• 11,67% przeznaczono na turystykę,

• 2,14% przeznaczono na gospodarkę mieszkaniową,

• 0,01% przeznaczono na działalność usługową,

• 6,95% przeznaczono na administrację publiczną,

• 0,16% przeznaczono  na  urzędy  naczelnych  organów  władzy  państwowej,  kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa,

• 0,64% przeznaczono na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,

• 0,04% obsługa długu publicznego,

• 0,0003% różne rozliczenia,

• 27,26% przeznaczono na oświatę i wychowanie,

• 0,59% przeznaczono na ochronę zdrowia,

• 4,75% przeznaczono na pomoc społeczną,

• 0,01% pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej,

• 1,31% przeznaczono na edukacyjną opiekę wychowawczą,

• 21,77% przeznaczono na rodzinę,

• 9,29% przeznaczono na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,

• 2,96% przeznaczono na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego,

• 1,74% przeznaczono na kulturę fizyczną.
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Tabela  4. Wykonanie wydatków budżetowych w 2019 roku

Lp. Rodzaj wydatków budżetowych
(według działów klasyfikacji

budżetowej)

Plan na dzień
31.12.2019 r.

Wykonanie na
dzień

31.12.2019 r.

% (kol.
4 : kol. 3)

1 2 3 4 5
1. Rolnictwo i łowiectwo 608.561,41 600.045,46 98,60
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz i wodę
656.200,00 521.126,71 79,42

3. Transport i łączność 18.421.474,45 13.152.399,76 71,40
4. Turystyka 46.446.800,00 18.513.383,40 39,86
5. Gospodarka mieszkaniowa 4.879.416,98 3.394.780,68 69,57
6. Działalność usługowa 79.000,00 7.970,00 10,09
7. Administracja publiczna 12.359.196,00 11.022.461,46 89,18
8. Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

263.653,00 257.461,56 97,65

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

1.468.525,86 1.014.755,35 69,10

10. Obsługa długu publicznego 315.500,00 53.967,56 17,11
11. Różne rozliczenia 281.253,00 521,09 0,19
12. Oświata i wychowanie 46.716.355,09 43.266.327,72 92,61
13. Ochrona zdrowia 1.196.147,34 930.219,03 77,77
14. Pomoc społeczna 7.536.204,80 7.118.911,18 94,46
15. Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej
12.000,00 12.000,00 100,00

16. Edukacyjna opieka wychowawcza 2.339.520,00 2.077.147,12 88,79
17. Rodzina 34.904.798,00 34.553.295,82 98,99
18. Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
18.953.861,51 14.739.482,20 77,77

19. Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

5.104.547,05 4.693.776,82 91,95

20. Kultura fizyczna 3.070.152,85 2.761.134,84 89,93
RAZEM: 205.613.167,34 158.691.167,76 77,18
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Tabela 5. Środki finansowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku

Lp. Klasyfikacja
budżetowa

(dział, rozdział,
paragraf)

Kwota Dofinansowanie w ramach
zadania inwestycyjnego

lub bieżącego

Uwagi

1 2 3 4 5

1. 630 – 63095 - 6257 552.844,68 zł „Rozwój terenów zieleni 
w mieście Busko – Zdrój” 

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko

na lata 2014 – 2020

2. 630 – 63095 - 6257 4.009.934,01 zł „Rozwój społeczno –
gospodarczy, fizyczny
 i przestrzenny Miasta
Busko – Zdrój poprzez

działania rewitalizacyjne”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata

2014 – 2020 

3. 630 – 63095 - 6257 343.379,86 zł „Wzrost gospodarczy
uzdrowiska poprzez rozwój
potencjału endogenicznego
 i zwiększenie dostępu do

zasobów naturalnych –
Rodzinny Park Zdrowia w

Busku – Zdroju”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata

2014 – 2020 

4. 700 – 70005 - 6257 1.036.050,56 zł „Zaspokajanie potrzeb
społecznych poprzez
zwiększenie zasobów
mieszkań socjalnych”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata

2014 – 2020 

5. 801 – 80101 - 6257 994.142,12 zł „Rozwój infrastruktury
edukacyjnej w Gminie

Busko - Zdrój”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata

2014 – 2020 

6. 852 – 85295 - 6257 8.538,43 zł Projekt pn. „Aktywni
Seniorzy w Busku - Zdroju”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020 Europejski

Fundusz Społeczny

7. 852 – 85295 - 2007 184.860,90 zł Projekt pn. „Rodzina
Wspólna Troska”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020 Europejski

Fundusz Społeczny

8. 852 – 85295 - 2057 224.030,58 zł Projekt „Aktywna integracja
szansą na sukces osób

Bezdomnych i Zagrożonych
Bezdomnością w Gminie

Busko - Zdrój”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020 Europejski

Fundusz Społeczny

9. 852 – 85295 - 2057 469.463,74 zł Projekt pn. „Aktywni
Seniorzy w Busku - Zdroju”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020 Europejski
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Fundusz Społeczny

10. 852 – 85295 - 2007 87.905,40 zł Projekt pn. „Dla Dobra
Rodziny”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020 Europejski

Fundusz Społeczny

11. 852 – 85295 - 2057 72.086,04 zł Projekt pn. „Zwykłe
wsparcie dla niezwykłych

ludzi”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020 Europejski

Fundusz Społeczny

12. 852 – 85295 - 2007 8.011,32 zł Projekt pn. „Aktywna
integracja społeczno –

zawodowa szansą na sukces
uczestników CIS w
Kostkach Dużych”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020 Europejski

Fundusz Społeczny

13. 900 – 90005 - 6257 1.968.397,04 zł „Wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii

poprzez montaż instalacji
fotowoltaicznych w

gospodarstwach domowych
na terenie Gminy Busko -

Zdrój”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata

2014 – 2020

14. 900 – 90005 - 6257 1.737.614,42 zł „Poprawa efektywności
energetycznej w budynkach

użyteczności publicznej”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata

2014 – 2020

15. 921 – 92109 - 6257 23.191,00 zł „Wykonanie siłowni
zewnętrznej

wielostanowiskowej przy
świetlicy wiejskiej w

miejscowości Widuchowa
gm. Busko - Zdrój”

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 –

2020; Poddziałanie –
„Wsparcie na wdrażanie

operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego
kierowanego przez

społeczność”

Gmina Busko – Zdrój na dzień 31.12.2019 r. nie posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych

pożyczek, udzielonych poręczeń i gwarancji. 

Szczegółowe  objaśnienie  wykonanych  dochodów  i  wydatków  budżetowych  zostało

przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za 2019 rok.
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3. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

Majątek  Gminy  Busko-Zdrój  według  stanu  na  dzień  31  grudnia  2019  roku  wynosił

855.090.599,97 zł brutto i został przedstawiony na poniższym wykresie. 

Wykres 2. Wartość brutto aktywów trwałych i obrotowych

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych według stanu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła

990 ha 0728 m², w tym:

•  824 ha 9128 m²  grunty stanowiące własność gminy, 

• 57 ha 1276 m ² grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste, 

• 108 ha  323 m²  grunty   pozostające  w posiadaniu  gminy o nieuregulowanym stanie
prawnym.

Wykres 3. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku
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W 2019 roku w wyniku podejmowanych przez  Gminę działań  polegających na nabywaniu

nieruchomości  aktami  notarialnymi,  w  drodze zasiedzenia,  podziału  nieruchomości  

i wydzielenia gruntu pod drogi,  poprzez regulację stanu prawnego w drodze komunalizacji -

stan mienia komunalnego zwiększył się o 340 działki o łącznej powierzchni 81 ha 7247 m². 

W wyniku sprzedaży nieruchomości komunalnych, zasiedzenia przez osoby fizyczne, zwrotu

nieruchomości czy wydanych decyzji ZRID, sprzedaż użytkowania wieczystego - stan mienia

komunalnego w 2019 roku zmniejszył się o 16 działek o łącznej powierzchni 3 ha 7031 m². 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu

prawa  użytkowania  wieczystego  gruntów  zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe  w  prawo

własności tych gruntów stan mienia komunalnego na terenie miasta zmniejszył się o 47 działek

o łącznej powierzchni 4 ha 0621 m². Oddano w użytkowanie wieczyste 1 działkę o pow. 358 m2

położoną na terenie miasta.   

Informacja  o stanie  mienia  jednostki  samorządu terytorialnego zgodnie z zapisami  art.  267

ustawy  o  finansach  publicznych  została    przekazana  organowi  stanowiącemu  jednostki

samorządu terytorialnego w ustawowym terminie, do dnia 31 marca roku następującego po

roku budżetowym. Przedmiotowy dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej,

www.umig.busko.pl.
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4.  INWESTYCJE, REMONTY I ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENNE

4.1. Realizacja inwestycji i remontów 

W 2019 roku zadania inwestycyjne zrealizowano w 59,15% na kwotę 41.579.689,74 zł. Poniżej

przedstawiono zestawienie wykonanych inwestycji w 2019 roku w podziale na poszczególne

kategorie.

Tabela 6. Zestawienie wykonania inwestycji w 2019 roku.

Zadanie
Poniesione wydatki 

w 2019r.
Wkład własny Gminy

w 2019r.
Dofinansowanie

inwestycji w 2019 r.

Infrastruktura drogowa (inwestycje i 
remonty)

12. 508. 073,79 7.843.366,58 4.664.707,21

Infrastruktura edukacyjna 4. 741. 610,66 3.244.708,30 1.496.902,36

Ochrona środowiska 6.533.698,05 3.135.782,61 3.397.915,44

Sport, turystyka, rekreacja 11.127.030,94 6.985.274,55 4.141.756,39

Zaspakajanie potrzeb społecznych 868.899,51 269.157,12 599.742,39

Działania rewitalizacyjne 7.244.742,80 3.175.203,30 4.069.539,50

Działalność kulturalna 347.721,38 347.721,38 0,00

Razem 41.579.689,74 25.110.139,53 16.469.550,21

W celu poprawy i rozwoju infrastruktury drogowej i układu komunikacyjnego w Gminie

Busko-Zdrój podjęto następujące działania:

• Wybudowano  nowy  odcinek  drogi  gminnej  o  długości  340  m, w  ramach  zadania

Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego

w  Busku-Zdroju  -  etap  II,  wraz  z  kanalizacją  deszczową  oświetleniem  ulicznym,

ścieżką rowerową  oraz parkingiem.  Wartość robót wyniosła  5.533.743,95 zł brutto,  

w  tym  dofinansowanie  z  budżetu    państwa  2.741.452,00  zł.  w  ramach  Programu

Wieloletniego  pn.  Fundusz  Dróg  Samorządowych.
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Zdjęcie  2.  Budowa  ulicy  łączącej  ul.  Kazimierza  Wielkiego  z  ul.  Ks.  Kardynała  St.

Wyszyńskiego w Busku-Zdroju – etap II

• Wyremontowano/przebudowano  1,9 km dróg na terenie sołectwa Owczary, Pęczelice,

Galów, Wolica Siesławska  ze środków budżetu gminy na łączną  kwotę 550.943,58 zł.

• Wyremontowano/przebudowano   2,0  km dróg,   t.j.  ul.Kazimierza  Wlk.  w  Busku-

Zdroju, ul. Świętokrzyską w Zbludowicach, i drogę gminną Żerniki Górne –Zakupniki.

Przebudowano 1 obiekt inżynierski  t.j.  mur oporowy przy ul. Boh. Warszawy wraz

z remontem  nawierzchni ul. Bohaterów Warszawy i nawierzchni z betonowej kostki

brukowej  ul.  Siesławskiej.  Zadania  zostały  dofinansowane   środkami  z  budżetu

państwa – promesy na   usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Łączna wartość w/w

zadań wyniosła 3. 241.802,23 zł.  Łączna wartość dofinansowania ze środków budżetu

państwa wyniosła  1.923.255,21 zł.

• Wybudowano  2.150,0 m linii  oświetlenia ulicznego oraz zamontowano 53 szt. opraw

oświetleniowych typu LED, o łącznej wartości 359.811,39 zł.

• Wybudowano  1.304,21 m  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  ulicach:  Kazimierza

Wielkiego,  Rzewuskiego,  1-go  Maja  oraz  na  os.  Orła  Białego,  o  łącznej  wartości

1.708.923,68 zł. 
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Ponadto w 2019 r. opracowywane były  dokumentacje projektowe dla poniższych inwestycji

drogowych, w tym oświetlenia i odwodnienia dróg:

• Budowa zatoki wraz z zagospodarowaniem działek gminnych w miejscowości Kotki,

• Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju,

• Budowa ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku-Zdroju,

• Przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Bohaterów Westerplatte   w Busku-

Zdroju,

• Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w  obszarze

mobilności miejskiej w tym:

-  budowa  dwukierunkowych  ścieżek  rowerowych/ciągu  pieszo-jezdnych  w  obrębie

ulic: Starkiewicza, 1-go Maja, Lipowej, Waryńskiego, 

-  budowa dwukierunkowych ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-jezdnych w obrębie

ulicy  Grotta  na  odcinku  od  ul.  Parkowej  do  ul.  Miodowicza,  w  ul.  Parkowej  

i  Kusocińskiego   z  włączeniem  do  istniejącego  ciągu  pieszo-rowerowego  na  os.

Generała Andersa ,

-  budowa  dwukierunkowych  ścieżek  rowerowych/ciągów  pieszo-jezdnych  w  ciągu

drogi  wojewódzkiej  nr  973  łączących  ul.  Starkiewicza  w  Busku  -Zdroju  z  ul.

Rehabilitacyjną w Zbludowicach.

• Budowa  oświetlenia  w  miejscowościach  na  terenie  Gminy  Busko-Zdrój  (zadania

      zakończone), w tym:   

-  przebudowa drogi  krajowej  nr  73  w miejscowości  Busko-Zdrój,  Bronina,  Żerniki

Górne oraz dróg gminnych nr 314008T dz. 202 w miejscowości Bronina nr dz. 887   

w miejscowości  Żerniki  Górne  –  polegająca  na  budowie  linii  kablowej  oświetlenia

ulicznego,

- budowa linii napowietrzno-kablowej ul. Stawowa  w Busku-Zdroju,

-  budowa  napowietrznego  przyłącza  elektroenergetycznego  oświetlenia  drogowego,

wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark; 

 -  budowa  elektroenergetycznej  linii  napowietrznej  oraz  kablowej  oświetlenia

drogowego, wzdłuż drogi powiatowej oraz wojewódzkiej w miejscowości Wełecz.
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Na rozwój infrastruktury drogowej Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości:

• z  budżetu  państwa  w  ramach  Programu  Wieloletniego  pn.  Fundusz  Dróg

Samorządowych  - 2.741.452,00 zł,

• z budżetu państwa w ramach  promesy na usuwanie skutków klęsk  żywiołowych –

1.923.255,21 zł.

Ogółem  wartość  poniesionych  wydatków  na  remonty,  inwestycje  drogowe,  oświetlenie  

i odwodnienie dróg oraz dokumentacje techniczne  w 2019 r. wyniosła 12.349.877,35 zł, w tym

kwota z budżetu gminy  to 6.146.351,64 zł.

W gminie prowadzono w 2019 r. następujące zadania inwestycyjne dotyczące rozwoju

infrastruktury edukacyjnej:

• Rozbudowa  budynku  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  w  Busku-Zdroju  o  sale

dydaktyczne oraz budowa boisk sportowych.

Zdjęcie 3. Nowe sale dydaktyczne w PSP NR 2 w Busku-Zdroju

26



Raport o stanie Gminy Busko - Zdro� j 2019

W  roku  2019  zakończono  realizację  projektu  pn.:  „Rozwój  infrastruktury  edukacyjnej  

w  Gminie  Busko-Zdrój”,  obejmującego  powyższe  zadanie.  Jego  efektem  było  powstanie  

8  dodatkowych  sal  lekcyjnych  z  pomieszczeniami  towarzyszącymi.  Budynek  został

dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością dzięki wykonaniu windy osobowej. 

W ramach projektu obiekt został wyposażony w sprzęt dydaktyczny. Otoczenie szkoły zostało

zagospodarowane  poprzez  wykonanie  oświetlenia,  odwodnienia  terenu,  ciągów

komunikacyjnych wraz z miejscami postojowymi  oraz  nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej.

Projekt  obejmował  również  budowę  kompleksu  boisk  sportowych,  w  ramach  którego

wykonano:

• boisko  wielofunkcyjne  20x40  m  z  nawierzchnią  poliuretanową,  boisko  do  piłki

nożnej 22x44 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej

• bieżnię   3-torową o  dł.  150 m,  bieżnię  sprinterską  3-torową do biegu na  60  m,

skocznię do skoku w dal  o nawierzchni poliuretanowej,

• ogrodzenie, oświetlenie, odwodnienie, ciągi piesze.

Łączny koszt realizowanego w latach 2016-2019 projektu wyniósł 11.211.082,79 zł. W roku

2019 wydatkowano kwotę: 4.237.742,60 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z  Regionalnego

Programu Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata   2014-2020  w wysokości

2.999.742,21 zł. Kwota refundacji za rok 2019 wyniosła 1.154.734,72 zł.

Zdjęcie  4.  Kompleks  boisk  sportowych  przy  Publicznej  Szkole  Podstawowej  Nr  2  
im.  Janusza  Korczaka w Busku – Zdroju
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• Przebudowa  infrastruktury  sportowej  i  doposażenie  pracowni  dydaktycznych  

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju 

W  2019  roku  zakończono  część  inwestycyjną  projektu.  Zadanie  zostało  zrealizowane  

w  ramach  projektu  dofinansowanego  ze  środków  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa  Świętokrzyskiego  (RPOWŚ)  na  lata   2014-2020.  W  2020  rok  zostanie

realizowana część  zadań promocyjno-informacyjnych. 

Zadanie  objęło przebudowę  istniejącego  boiska  na  boisko  wielofunkcyjne  o  sztucznej

nawierzchni,  o  wymiarach  30x44  m zawierającego  boisko  do  gry  w  piłkę  ręczną/  nożną  

o wymiarach 40x20m, dwa  boiska do koszykówki o wymiarach 15x28m, boisko do siatkówki 

o wymiarach 9x18m,kort tenisowy o wymiarach 10,97x23,77m. W ramach zadania zakupiono

wyposażenie  dydaktyczne  do  pracowni  matematyczno-  przyrodniczych  oraz  wyposażenie

sportowe do ćwiczeń fizycznych.

Łączny koszt realizowanego w latach 2019-2020 projektu wynosi  527.498,06 zł. W roku 2019

wydatkowano kwotę: 503.868,06 zł.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 369.248,64 zł. Kwota refundacji

za rok 2019 wyniosła 351.167,64 zł.

Zdjęcie 5. Przebudowane boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława
Staszica w Busku-Zdroju.

Zdjęcie
6.
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Wyposażenie sportowe dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica
w Busku-Zdroju.

Ogółem wydatki na wymienione inwestycje w zakresie edukacji poniesione w 2019 r. wyniosły

4.741.610,66 zł.  Pozyskane łączne dofinansowanie w roku 2019 wyniosło 1.296.902,36 zł.

W gminie prowadzono w 2019 r. następujące zadania inwestycyjne dotyczące ochrony

środowiska:

• Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Projekt  dotyczy modernizacji  energetycznej  11 gminnych obiektów użyteczności  publicznej

pełniących  ważne  funkcje  społeczne  w  obszarach:  kultury,  edukacji,  bezpieczeństwa

publicznego  (świetlice  wiejskie,  szkoły  oraz  strażnice  OSP),  zlokalizowanych  

w miejscowościach:  Olganów, Busko-Zdrój,  Kostki  Duże,  Słabkowice,  Kotki,  Widuchowa,

Skotniki Małe, Szaniec, Dobrowoda, Baranów. W roku 2019 zakończono termomodernizację

ostatniego obiektu – SP nr 1 w Buksu-Zdroju.

Łączny koszt realizowanego w latach 2017-2019 projektu wyniósł  3.972.219,19 zł. W  roku

2019 wydatkowano kwotę: 1.193.150,18 zł.

Projekt  uzyskał  dofinansowanie  ze  środków  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata  2014-2020 w wysokości 1.825.699,55 zł.

Kwota dotacji za rok 2019 wyniosła 622.456,88 zł.
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Zdjęcie 7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju  po
termomodernizacji

• Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz  

w sektorze mieszkaniowym

Projekt  dotyczy  głębokiej  termomodernizacji  energetycznej  10  gminnych  budynków

użyteczności  publicznej  (m.in.  świetlice  wiejskie,  strażnice  OSP  oraz  budynki  

z  mieszkaniami  socjalnymi  i/lub  komunalnymi)  zlokalizowanych  w  miejscowościach:

Bilczów,  Zbludowice,  Bronina,  Młyny,  Owczary,  Busko-Zdrój,  Szczaworyż,  Las

Winiarski (Kameduły). Realizacja projektu planowana jest na lata 2019-2020. 

W roku 2019 podpisano umowy na  realizację  I  etapu projektu  dot.  termomodernizacji

budynków w Zbludowicach, Młynach, Kamedułach oraz w Busku-Zdroju (budynek przy

ul. Różanej oraz budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej).

Łączny koszt realizowanego w latach 2017-2020 projektu wynosi  2.778.623,45 zł. W roku

2019 wydatkowano kwotę:  236.950,83 zł.  Z  uwagi  na  przedłużający  się  proces  oceny

wniosku o dofinansowanie  projektu  ze środków Regionalnego  Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego  (RPOWŚ) na lata   2014-2020,  w roku 2019 nie  było

możliwe  pozyskanie  refundacji  części  poniesionych  wydatków.  Umowa  

o  dofinansowanie  została  podpisana  w  lutym  2020  r.  Wysokość  przyznanego

dofinansowania wynosi łącznie 1.889.643,69 zł. Kwota dotacji przysługująca za wydatki

poniesione w 2019 roku wynosi 230.166,66 zł.
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Zdjęcie 8. Budynek OSP w Zbludowicach w trakcie robót termomodernizacyjnych

• Wykorzystanie  odnawialnych   źródeł  energii  poprzez  montaż  instalacji

fotowoltaicznych w  gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój

W  ramach  projektu  wykonano  mikroinstalacje  prosumenckie  do  wytwarzania  energii

elektrycznej  dla  276  budynków mieszkalnych  położonych  na  obszarze  Gminy  Busk-Zdrój.

Z uwagi na oszczędności w projekcie, został on poszerzony o kolejnych ok. 36 instalacji, które

będą wykonywane w 2020 roku.

Łączny koszt realizowanego w latach 2017-2020 projektu wynosi  5.694.394,11 zł. W roku

2019 wydatkowano kwotę: 4.875.270,13 zł.

Projekt  uzyskał  dofinansowanie  ze  środków  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata  2014-2020 w wysokości 2.998.665,32 zł.

Kwota dotacji za rok 2019 wyniosła 2.545.291,90 zł.

Zdjęcie 9. Instalacja fotowoltaiczna na budynku mieszkalnym
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Ogółem  wydatki  na  inwestycje  w  zakresie  ochrony  środowiska  poniesione  

w 2019 r. wyniosły  6.533.698,05 zł.  Pozyskane łączne dofinansowanie w roku 2019 wyniosło

3.397.915,44 zł.

W 2019 r.  prowadzone były następujące  zadania  inwestycyjne mające  na celu  rozwój

turystyki , sportu i rekreacji:

• Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie

W ramach projektu przebudowane zostaną istniejące ciągi komunikacyjne poprzez wymianę

nawierzchni,  wykonane zostaną  nowe ciągi  pieszo-jezdne,  ścieżki  rowerowe oraz  alejki  do

ruchu pieszego, które poprawią dojścia do zabytków. 

Uporządkowana zostanie  istniejąca  zieleń oraz nasadzona nowa. Planowane jest  wykonanie

kanalizacji  deszczowej.  Zamontowane zostaną elementy małej architektury m.in.  ławki oraz

kosze  na  śmieci.  Zmodernizowane  będzie  oświetlenie  parkowe,  co  umożliwi  lepsze

doświetlenie  terenu.  Gruntowną  renowację  przejdą  również  fontanny.  Renowacji  zostanie

poddany strumień „Ciek od Buska”. 

W  roku  2019  przeprowadzono  renowację  „Cieku  od  Buska”,  wraz  z  częściowym  jego

przykryciem od strony ul.  Waryńskiego.  Ponadto  rozpoczęto  prace  renowacyjne  na  terenie

zabytkowego Parku Zdrojowego.  Zakończenie projektu przewiduje się w 2020 roku.

Łączny  koszt  projektu  wynosi   19.950.000,00  zł.  W  roku  2019  wydatkowano  kwotę:

2.785.816,81  zł.  Projekt  uzyskał  dofinansowanie  ze  środków  Regionalnego  Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata   2014-2020 w wysokości

13.446.633,22 zł. Kwota dotacji za rok 2019 wyniosła 2.086.220,58 zł.

Zdjęcie 10. Park Zdrojowy – nowe alejki.
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Zdjęcie 11. Park Zdrojowy – Ciek od Buska

• Wzrost  gospodarczy  uzdrowiska  poprzez  rozwój  potencjału  endogenicznego  

i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych

Przedmiotem projektu jest budowa Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej

(tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju, przebudowa istniejącego

mostka  dla  pieszych  łączącego  zabytkowy  Park  Zdrojowy  z  Nowym  Parkiem  oraz

wzbogacenie  terenów  parkowych  o  urządzenia  rekreacyjno-zabawowe.  W   roku  2019

rozpoczęto budowę Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych oraz przebudowę mostka. W roku

2020  prace  te  zostaną  zakończone,  a  w  Nowym  Parku  usytuowane  zostaną  interaktywne

urządzenia  edukacyjne,  których  zadaniem  będzie  uczyć,  bawić  oraz  przyswajać  wiedzę  

o prawach natury. Łączny koszt projektu wynosi  27.568.882,82 zł. W roku 2019 wydatkowano

kwotę: 5.073.101,40 zł.

Projekt  uzyskał  dofinansowanie  ze  środków  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata  2014-2020 w wysokości 7.359.810,00 zł.

Kwota dotacji za rok 2019 wyniosła 2.055.535,81 zł.
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Zdjęcie 12. Budowa tężni

• Utworzenie  nowego  produktu  turystycznego  (turystyka  sportowa)  w  celu

pobudzenia rozwoju gospodarczego-etap I

W ramach I etapu projektu wykonywana jest  przebudowa istniejących 3 boisk o nawierzchni

z naturalnej  trawy,  budowa  boiska  pomocniczego  w  południowo-wschodnim  narożniku

kompleksu  ze  sztuczną  murawą,   remont  istniejącego  budynku  zaplecza,   rozbudowa

istniejących kortów tenisowych,  budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej  nawierzchni,

budowa boiska do squasha o nawierzchni sztucznej. W roku 2019 zakończono remont budynku

zaplecza  oraz  kontynuowano  pozostałe  prace.  Ostateczny  termin  zakończenia  prac  został

przesunięty na 2020 rok.

Łączny  koszt  projektu  wynosi   7.963.487,70  zł.  W  roku  2019  wydatkowano  kwotę

3.239.465,49 zł.

Projekt  uzyskał  dofinansowanie  ze  środków  Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej

Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w wysokości 2.000.000,00 zł. Kwota dotacji za

rok 2019 wyniosła 450.000,00 zł.
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• Utworzenie  nowego  produktu  turystycznego  (turystyka  sportowa)  w  celu

pobudzenia rozwoju gospodarczego – etap II

II  etap  przebudowy  stadionu  sportowego  obejmuje  przebudowę  płyty  głównej  boiska

sportowego,  polegającą  na  wykonaniu  odwodnienia  płyty  boiska  (drenaż)  oraz  instalacji

zraszaczy,   montaż  tablicy  wyników  oraz  wykonanie  instalacji  nagłośnienia,  dla  potrzeb

prowadzenia spotkań sportowych, wykonanie nowego budynku szatniowo- administracyjnego

z  zadaszoną  trybuną  po  stronie  wschodniej  głównej  płyty  boiska.  Przewidywany  termin

realizacji – lata 2020-2021.

Łączny  koszt  projektu  wynosi  5.902.642,34  zł.  W  roku  2019  wydatkowano  kwotę

28.647,24 zł.

Projekt  uzyskał  dofinansowanie  ze środków  Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej

Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w wysokości 2.411.800,00 zł. 

Wydatki  na  wymienione  inwestycje  w  zakresie  sportu,  turystyki  i  rekreacji poniesione

w 2019 r. wyniosły 11.127.030,94 zł

Pozyskane łączne dofinansowanie w roku 2019 wyniosło 4.591.756,39 zł.

Zdjęcie 13. Nowa nawierzchnia boiska sportowego 
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• Zaspakajanie potrzeb społecznych

Gmina Busko-Zdrój w 2019 zrealizowała projekt pn. „Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez

zwiększenie  zasobów  mieszkań  socjalnych”.   W  wyniku  przebudowy  istniejącego  budynku

wielorodzinnego powstało 66  lokali socjalnych o pow. 2282,21 m2, dla ok. 236 osób, w tym

dla  osób  z  niepełnosprawnością,  wyposażonych  w  sprzęt  spełniający  standardy  mieszkań

socjalnych. Łączny koszt projektu wyniósł 7.272.088,53 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę:

868.899,51  zł.  Projekt  uzyskał  dofinansowanie  ze  środków  Regionalnego  Programu

Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  (RPOWŚ)  na  lata  2014-2020  

w wysokości 6.035.624,75 zł. Kwota dotacji za rok 2019 wyniosła 599.742,39 zł.

Zdjęcie 14. Budynek z mieszkaniami socjalnymi

Rewitalizacja miasta

Rok  2019  był  kolejnym  rokiem  wdrażania  projektu  pn.  Rozwój  społeczno-gospodarczy,

fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne,  który zakłada

realizację 14 zadań przez Gminę oraz 6 zadań przez Partnerów Gminy, obejmujących  różne

obszary działania.

W 2019 roku zakończono realizację następujących zadań:
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• zagospodarowanie terenu między ul. dr Sz. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz  

z al. Topolową oraz parku tzw. „Małpi Gaj”,

• przebudowa ul. Gen. F. Rzewuskiego – deptak (trwa procedura odbiorowa),

• budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Rzewuskiego, a ul. Rokosza,

• zagospodarowanie terenów poprzemysłowych po nieczynnych studniach.

  W 2019 roku rozpoczęto realizację następujących zadań:

• zagospodarowanie terenów zielonych między os. Kościuszki, a os. Pułaskiego,

• przebudowa ul.1-go Maja, w zakresie etapu I kanalizacji deszczowej.

Łączny koszt projektu Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-

Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne wynosi ok. 42.000.000,00 zł. W 2019 r.  wydatkowano

kwotę: 7.244.742,80 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata   2014-2020 w wysokości

19.857.342,57 zł. Kwota dotacji za rok 2019 wyniosła 4.069.539,50 zł.

Zdjęcie 15. Ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ul. Rzewuskiego, a ul. Rokosza
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Zdjęcie  16.  Prace  prowadzone  przy  zagospodarowaniu  terenów  zielonych  między  os.
Kościuszki, a os. Pułaskiego

Rozwój działalności kulturalnej

W 2019 r. prowadzone były następujące zadania inwestycyjne w obszarze kultury:

• Budowa świetlicy w miejscowości Kołaczkowice 

W budynku świetlicy  zaprojektowano salę  świetlicową,  zaplecze  socjalne  dla  potrzeb Koła

Gospodyń Wiejskich, toalety, magazyn oraz kotłownię na gaz propan-butan. Przed budynkiem

zlokalizowany zostanie parking z dwunastoma miejscami postojowymi (w tym jedno dla osoby

niepełnosprawnej),  stojak  na  rowery,  kosze  na  śmieci  oraz  ławki.  Od  strony  północno-

zachodniej budynku przewidziano wykonanie tarasu, który będzie mógł pełnić funkcję małej

sceny.

W październiku 2019 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na

realizację  zadania.  Dzięki  sprzyjającym  warunkom  pogodowym  roboty  budowlane  zostały

rozpoczęte.

Łączny  koszt  zadania  wynosi  1.174.600,00  zł.  W  roku  2019  wydatkowano  kwotę

265.044,63 zł.
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Zdjęcie 17. Budowa świetlicy w Kołaczkowicach

4.2.Realizacja budżetu obywatelskiego

Gmina Busko-Zdrój od 6 lat  realizuje zadania,  w ramach budżetu obywatelskiego, wybrane

przez mieszkańców gminy, którzy oddając głos na zgłaszane przez różne podmioty projekty

mają wpływ na kierunek rozwoju gminy.  

W 2018 roku w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok zgłoszono 9 projektów. Łącznie

zostało  oddanych 3 143 głosów, w tym:  216 drogą tradycyjną  i 2  927 drogą elektroniczną.

Głosów ważnych  było 2  657,  głosów nieważnych  486.  Do realizacji  zakwalifikowano  nw.

projekty:

• „Rozbudowa  i  doposażenie  placu  zabaw  oraz  budowa  siłowni  zewnętrznej  

w Ruczynowie”. Projekt uzyskał 285 głosów. Wartość zadania wyniosła 91.911,08 zł.

Zdjęcie 18. Plac zabaw w Ruczynowie
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• „Zagospodarowanie  terenu  przy  Społecznej  Szkole  Podstawowej  w  Słabkowicach”.

Projekt uzyskał 364 głosy.  Wartość zadania wyniosła  97.273,32 zł.

Zdjęcie 19. Siłownia zewnętrzna w Słabkowicach

• Doposażenie obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Galów, Kameduły,

Zwierzyniec,  Szaniec –Projekt uzyskał 388 głosów.  Wartość zadania:   81.487,59 zł  

 w tym:   

- Galów: 38.286,44 zł,
- Kameduły: 1.736,27 zł,
- Szaniec: 25.310,44 zł,
- Zwierzyniec: 16.1564,44 zł.
  

• „Remont przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Wełczu i utwardzenie placu przy

tej świetlicy”. Projekt uzyskał – 883 głosy. Wartość zadania: 99.928,16 zł.

4.3. Realizacja Funduszu Sołeckiego

W  2019  roku  wydatki  w  ramach  funduszu  sołeckiego  wyniosły  887.056,00  zł.  W  roku

sprawozdawczym  gmina  zwiększyła  wydatki  na  Realizację  Funduszu  Sołeckiego  

o kwotę  82.443,28 zł.

Wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego przedstawiają się następująco:
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Tabela 7. Wykaz inwestycji z Funduszu Sołeckiego

Nazwa inwestycji Kwota wydatkowana na 
inwestycje ze środków 
Funduszu Sołeckiego 
w 2019 roku

Procent wykorzystania 
środków z Funduszu 
Sołeckiego

Infrastruktura drogowa 440 699,00 zł 49,68%
Obiekty świetlic/OSP 91 014,00 zł 10,26%
Doposażenie świetlic OSP 86 365,00 zł 9,74%
Zagospodarowanie terenu 164 173,00 zł 18,51%
Place zabaw, siłownie, 
boiska

104 805,00 zł 11,81%

Razem wydatki 887 056,00 zł 100,00%

Wykres 4. Procentowe wykorzystanie środków na inwestycje z Funduszu Sołeckiego

 4.4. Ład przestrzenny

Obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003

roku  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1945,  ze  zm.)  określa  zasady  kształtowania  

i prowadzenia polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zakres 

i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania

zasad  ich  zagospodarowania  i  zabudowy  oraz   stanowi  ona  podstawę  wszelkich  działań

podejmowanych  w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

W roku 2019 ustalonych zostało łącznie 237 warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu

publicznego  wydanych  w  formie  decyzji  administracyjnych.  Wydane  decyzje  o  ustaleniu
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warunków  zabudowy  dotyczyły  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  wielorodzinnej,

zagrodowej, jak również usługowej i innej. Natomiast inwestycje celu publicznego dotyczyły

głównie infrastruktury technicznej.

Inwestycje celu publicznego jak też inwestycje realizowane  na podstawie decyzji ustalających

warunki zabudowy zarówno w zakresie rodzajowym jak i w ujęciu lokalizacyjnym, pozytywnie

wpływają  na  zmiany  w zagospodarowaniu  przestrzennym gminy  wzbogacając  jej  strukturę

funkcjonalną i przestrzenną. 

Obecnie  na  terenie  miasta  i  gminy  Busko-Zdrój  obowiązuje  27  miejscowych  planów

zagospodarowania przestrzennego, które obejmują powierzchnię około 1 397 ha. Dla obszaru

miasta  i  gminy  Busko-Zdrój  obowiązuje  również  studium  uwarunkowań  

i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Busko-Zdrój.  Na  terenach

objętych  miejscowymi  planami  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  na  całym  obszarze

objętym studium wydawane są wypisy i  wyrysy z planów oraz ze studium uwarunkowań  

i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  zaświadczenia  z  zakresu  planowania  

i  zagospodarowania  przestrzennego.  Wydawane  są  również  postanowienia  w  sprawie

zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia

1997r. o gospodarce nieruchomościami.

W roku 2019 wydano łącznie 693 zaświadczeń, wypisów i wyrysów oraz 69 postanowienia  

w  sprawie  zaopiniowania  wstępnego  projektu  podziału  nieruchomości.  Ponadto,  w  trakcie

prowadzonych postępowań administracyjnych zmierzających do wydania decyzji o warunkach

zabudowy  występowano  do  stron  o  uzupełnienie  wniosków  o  wydanie  przedmiotowych

decyzji,  uzgadniano  projekty  decyzji  z  licznymi  niezbędnymi  organami,  zawieszano  

i wznawiano postępowania, przenoszono decyzje na rzecz innych osób, a także dokonywano

zmian  sporządzonych  decyzji.  Występowały  też  przypadki  umarzania  prowadzonych

postępowań  administracyjnych.  W  nielicznych  sprawach,  gdy  nie  były  spełnione  warunki

wynikające z art. 61 ust. 1 ustawy   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  wydane

były także decyzje odmawiające ustalenia warunków zabudowy. Uwzględniając postępujące

zmiany  stanu  prawnego  w  zakresie  planowania  i  zagospodarowania  przestrzennego  oraz

zmiany  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  na  obszarze  gminy  wynikające  z  realizacji

obowiązujących  miejscowych  planów zagospodarowania  przestrzennego,  a  także  wydanych

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy,

jak również aktualne potrzeby mieszkańców gminy, zaistniała potrzeba sporządzenia nowego

studium. Wobec powyższego Rada Miejska w Busku-Zdroju w dniu  26 marca 2015r. podjęła

Uchwałę  Nr  VI/64/2015  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  studium uwarunkowań  
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Trwają prace nad

przygotowaniem  projektu  studium  w  formie  bazy  danych  przestrzennych,  zgodnej  

z wytycznymi Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ), co

umożliwi  wprowadzenie  i  uporządkowanie  szeregu  danych  przestrzennych  oraz  zapewni

możliwość ogólnodostępnego z nich korzystania. 

W roku 2019 podjęta  została   uchwała  Nr XVI/161/2019 Rady Miejskiej  w Busku-Zdroju

 z  dnia  24  października  2019r.  w  sprawie  ustalenia  lokalizacji  inwestycji  mieszkaniowej

polegającej  na budowie  dwóch budynków mieszkalnych  wielorodzinnych  (budynek A i  B)

wraz  z  wyodrębnioną  częścią  usługową  każdy,  na  działkach  o  nr  ewid.  gr.  243/4  i  253

położonych w obrębie 12 przy ul. Młyńskiej i ul. Ludwika Waryńskiego w Busku-Zdroju. 

W 2019 r. z zakresu uwarunkowań środowiskowych, ustawy Prawo wodne oraz ustawy Prawo

geologiczne i górnicze wydano:

• 28  decyzji  i  postanowień  w  sprawie  określenia  środowiskowych  uwarunkowań

realizacji przedsięwzięcia,

• 8 decyzji i postanowień dotyczących zmiany stanu wody na gruncie,

• 7 postanowień  z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze.
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5. GOSPODARKA KOMUNALNA

5.1. Infrastruktura komunalna

 Stan infrastruktury wodno-ściekowej na koniec 2019 roku przedstawiał się następująco:

• długość sieci wodociągowej – 331,89 km,

•  długość sieci kanalizacji sanitarnej  – 171,5 km,

• długość sieci kanalizacji deszczowej – 32,91 km. 

Liczba mieszkańców korzystających z sieci:

•  wodociągowej – 30 541 osoby,

•  kanalizacji sanitarnej – 20 487 osób.

Wszystkie  miejscowości  w  gminie  są  zwodociągowane,  natomiast  kanalizację  sanitarną

posiada 14 miejscowości. 

W 2019 roku na terenie gminy Busko-Zdrój Polska Spółka Gazownictwa wybudowała :

• na terenie miasta Busko – Zdrój sieci gazowych o długości 1,3 km oraz 39 szt. 

przyłączy gazowych, w tym 16 szt. przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych;

• na pozostałej części gminy Busko – Zdrój sieci gazowych o długości 2,9 km oraz 48 

szt. przyłączy gazowych, w tym 48 szt. przyłączy gazowych do budynków 

mieszkalnych. 

Firma EWE energia na terenie gminy Busko – Zdrój wybudowała 5 szt. przyłączy gazowych.

Na terenie miast Busko-Zdrój istnieje 46,8 km dróg publicznych, a na terenie pozamiejskim

92,21 km dróg publicznych.  Przez miasto przebiega droga krajowa nr 73 prowadząca z Kielc

do Tarnowa, oraz trzy drogi wojewódzkie:

• droga wojewódzka nr 767: Busko – Pińczów,

• droga wojewódzka nr 776: Busko – Kraków,

• droga wojewódzka nr 973: Busko – Żabno.

Świadczeniem  usług  przewozowych na  terenie  miasta  zajmują  się   prywatne  firmy

transportowe, które przewożą mieszkańców i kuracjuszy pomiędzy uzdrowiskiem, a centrum

miasta  pojazdami   elektrycznymi.  Busko  nie  posiada  stałego   połączenia  komunikacji

kolejowej.  W  okresie  od  29  czerwca  do  1  września  2019  roku   uruchomione  zostało

weekendowe  połączenie  kolejowe  na  trasie  Kielce  –  Busko-Zdrój  –  Kielce,  z  którego
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korzystały  osoby zainteresowane zwiedzaniem uzdrowiska oraz chęcią skorzystania z usług

sanatoriów lub uczestniczenia  w imprezach i  wydarzeniach kulturalnych.  Liczba  pasażerów

która  skorzystała  z  wakacyjnej  linii  kolejowej  przekroczyła  4  700  osób. Na  okres

uruchomionego  połączenia  kolejowego  gmina  zorganizowała  i  uruchomiła  bezpłatną

komunikację  z dworca kolejowego do centrum miasta i strefy uzdrowiskowej i dostosowała

połączenia do częstotliwości kursowania pociągów.

We wrześniu 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, a Wojewodą

Świętokrzyskim na zadanie  polegające  na dofinansowaniu z  Funduszu rozwoju  przewozów

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W ramach zadania zostały uruchomione

dwie linie tj.: Busko-Zdrój - Kołaczkowice (przysiółek Palestyna) oraz Busko-Zdrój – Bilczów.

Wysokość dofinansowania w roku 2019 wyniosła 5.116,80 zł. 

Na dzień 31 grudnia  20219 roku w skład gminnego zasobu mieszkaniowego wchodziło 235

lokali  mieszkalnych.  Zmniejszenie  ilości  lokali  związane  jest  z  ich  sprzedażą  zgodnie  

z  uchwałą  Rady  Miejskiej  Nr  XXVI/268/2005.  W  omawianym  okresie  sprawozdawczym

Gmina Busko-Zdrój sprzedała w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 

1 lokal mieszkalny, oraz 2 lokale mieszkalne w trybie przetargu nieograniczonego. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju Sp. z o.o. jako jednostka

zarządzająca  mieszkaniowym  zasobem  Gminy  Busko-Zdrój  w  2019  roku  wykonało

następujące remonty lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na łączna

kwotę 38.423,89 zł:

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu mieszkalnym os. Legionów Polskich

1/2 w Busku-Zdroju, 

• remont lokalu mieszkalnego w Owczarach , ul. Długa 101/6 ,

• remont lokalu mieszkalnego w Radzanowie 70/1 , 

• zakup kotła  centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego w Młynach 93 , 

• remont komina w budynku mieszkalnym w Kołaczkowicach 12 , 

• wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Partyzantów 26/2 w Busku-

Zdroju , 

• montaż słupków i stojaków na rowery przy budynku socjalnym przy ul.  Bohaterów

Warszawy 67b w Busku-Zdroju ,

• wymiana podgrzewacza wody w lokalu mieszkalnym - Kolonia Górka 7/6.

Liczba osób, oczekujących na lokal socjalny wykazuje spadek z 49 rodzin na koniec 2018 roku

do 6 na koniec 2019 roku.
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Na dzień 21 grudnia 2019 roku zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy

wynosiły  1,4  mln  zł.  Zadłużenie  powstaje  przede  wszystkim  u  osób  nie  posiadających

zatrudnienia, korzystających z pomocy opieki społecznej, posiadających niewielkie dochody.

W związku  z  powyższym komornicy  sądowi   w większości  przypadków ściągają  zaległy

czynsz  nieregularnie  i  w  niewielkich  kwotach.  Jednym ze  sposobów uniknięcia  powstania

zaległości  w opłatach mieszkaniowych jest pokrywanie ich w części z dodatków, o które mogą

ubiegać się właściciele lub najemcy mieszkań. Gmina Busko-Zdrój za pośrednictwem Miejsko-

Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Busku-Zdroju   udziela  pomocy  finansowej

użytkownikom lokali  wypłacając im tzw. dodatki mieszkaniowe. W 2019 roku wypłacono 394

dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie  82.561,35 zł.

W 2019 roku zawarto  338 umów  udostępnienia składników  mienia komunalnego:

• 120 umów dzierżawy,

• 80 umów najmu,

• 13 umów użyczenia składników mienia komunalnego,

• 25  umów  udostępnienia  mienia  komunalnego  pod  budowę  i  trwałe  umieszczenie  

w gruncie urządzeń infrastruktury technicznej.

Uzyskane  w  2019  roku  dochody  Gminy  Busko-Zdrój  z  tytułu   udostępnienia  składników

mienia komunalnego wyniosły 944.864,72  zł.

W  2019  roku  przeprowadzono  następujące  remonty,  w  tym  remonty  kapitalne  gminnych

obiektów  użyteczności publicznej:

• Mikułowice: Przedszkole „Bajkowe Wzgórze”– wykonanie kotłowni gazowej na gaz 

ziemny oraz podłączenie budynku do sieci gazu ziemnego (19,9 tys.),

• Widuchowa: Remiza OSP – remont orynnowania i obróbek blacharskich budynku (25,7 

tys.),

• Mikułowice: remont linii brzegowej zbiornika wodnego (6,0 tys.),

• Bronina: Remont namiotu przy  świetlicy wiejskiej (3,5 tys.),

• Błoniec: odwodnienie terenu przy świetlicy wiejskiej (36,5 tys.),

• Młyny: wymiana kotła na paliwo stałe w budynku ze świetlicą (14,7 tys.),

• Dobrowoda: zakup rolet do świetlicy (1,5 tys.),

• Pęczelice: remont pomieszczeń w świetlicy (22,8 tys.),

• Bilczów: remont pokrycia dachu na budynku świetlicy (3,0 tys.),

• Budzyń: dokończenie bud. ogrodzenia placu zabaw (4,7 tys.),

• Galów: remont obróbek blacharskich i orynnowania świetlicy (3,4 tys.),
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• Kameduły: remont kotłowni w budynku świetlicy (2,8 tys.),

• Bronina: wymiana kotła Co w budynku świetlicy (7,9 tys.).

 

W 2019 roku usunięto 46 różnych awarii jakie wystąpiły w gminnych obiektach kubaturowych.

Przeprowadzono przeglądy roczne łącznie w 61 budynkach gminnych, w tym w 15 placówkach

oświatowych, w 5 budynkach administracyjno-biurowych i  41 innych budynkach gminnych

Przeprowadzono kontrole stanu technicznego 2 obiektów małej architektury, 11 placów zabaw

i siłowni zewnętrznych znajdujących się na terenach szkół i przedszkoli  oraz 40 placów zabaw

i  siłowni  zewnętrznych  urządzonych  na  pozostałych  terenach  gminnych. 

Na  terenie  parku  zdrojowego  corocznie  podejmowane  są  działania  dotyczące  ograniczania

uciążliwości takich jak hałas i zanieczyszczanie ciągów pieszych i ławek przez gawrony. Od 2

marca  do  30 kwietnia  2019 r.  ,  przeprowadzono płoszenie  gawronów metodą  sokolniczą. 

W zakresie działań dotyczących ochrony kasztanowców na terenach publicznych w mieście

przed szkodnikiem – szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, objętych zostało  525 drzew tego

gatunku.

W 2019 roku  zlecono wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych wytypowanych 177 szt. bardzo

wysokich drzew na terenie Starego Parku Zdrojowego, ul. Mickiewicza i „Małpiego Gaju”  

z wykorzystaniem technik linowych. Wiosną 2019 roku Zakład Usług Komunalnych dokonał

ukwiecenia  miasta  przez  nasadzenie  16  006  szt.  roślin  jednorocznych  –  bratków.  

W ramach letniego ukwiecenia rabat na terenie  całego miasta nasadzonych zostało 24 506

roślin jednorocznych. W okresie sprawozdawczym zakupiono 5 szt. wież kwiatowych i 1 szt.

konstrukcji kwietników montowanych na lampach. W ramach ukwiecenia miasta ustawiono 18

szt. wież kwiatowych obsadzonych pelargonią, ipomeą, surfinią, zielistką i begonią Biga ,oraz

34  szt.  kwietników  kaskadowych  zamontowanych  na  lampach  przy  Placu  Zwycięstwa  -

ukwieconych pelargonią, ipomeą i surfinią. 
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Zdjęcie 20. Roślinność – Plac Zwycięstwa

Na terenie Starego Parku Zdrojowego, ul. Mickiewicza i Placu Zwycięstwa nasadzono 13 szt.

drzew gatunku  lipa.  Dokonano  nasadzeń  13  szt.  drzew W ramach  projektu  „Małe  Miasto

Busko-Zdrój”  wymieniono  ziemię  w  klombach  o  łącznej  powierzchni  256,27  m2  oraz

nasadzono  1862  szt.  bylin  i  krzewów.  Dodatkowo  w  okresie  wiosennym  i  jesiennym

wymieniono  ziemię w klombach w ul.  Mickiewicza o łącznej powierzchni 553,28 m2  oraz

wykonano nasadzenia bylin w liczbie 2939 szt. W 2019 roku zakupiono również ziemię do

dalszych prac przewidzianych na ul. Mickiewicza w ilości  177 m3.

Zdjęcie 21. Roślinność w ul. Mickiewicza 
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5.2.  Gospodarka odpadami komunalnymi  

System gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Busko-Zdrój   polega na  zorganizowaniu

odbioru  i  zagospodarowaniu  odpadów  komunalnych  w  ramach  budżetu  utworzonego  

z obligatoryjnych wpłat  płaconych przez mieszkańców w wysokości  określonej  przez Radę

Miejską. W 2019 roku systemem objętych było 12 833 mieszkańców z terenu miasta  oraz

13 632  mieszkańców  z  terenu  wsi,  budżet  systemu  wynosił   2.410.014,23  zł.  Zadania

w  przedmiotowym  zakresie  realizowane  były  przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o. w  Busku-Zdroju zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Obsługa

systemu przez własną jednostkę sprawia, że odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wytworzonych  przez  mieszkańców  funkcjonuje  dobrze. W  2019  roku   skontrolowano

właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie  15  miejscowości  w  zakresie  złożonych

deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Usługi odbiory odpadów komunalnych z nieruchomości  niezamieszkałych na terenie  gminy

Busko-Zdrój, oraz z zakresu opróżniania i transportu nieczystości ciekłych świadczone były

przez   sześciu  przedsiębiorców  posiadających  wymagane  zezwolenia.  Gmina  Busko-Zdrój

propaguje wśród mieszkańców świadomość o możliwości bezpłatnego oddawania odpadów do

PSZOK.  W  roku  2019  została  przeprowadzona  akcja  pn.  „ODPADY  SEGREGUJESZ

CHOINKĘ OTRZYMUJESZ”.  Ideą akcji było aktywne dbanie o środowisko 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.  
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6.  DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA I INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA

6.1. Oświata i edukacja

W Gminie Busko-Zdrój w 2019 r. funkcjonowało:

• 8  publicznych  szkół  podstawowych,  z  tego  3  na  terenie  miasta,  a  5  na  terenach

wiejskich,

•  2 niepubliczne szkoły podstawowe, z tego 1 na terenie miasta i 1 na terenie wiejskim,

• Szkoła Muzyczna I stopnia, kształcąca w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim,

• 11 przedszkoli, z czego: 

- 5 przedszkoli publicznych, do których uczęszczało 511 dzieci,

- 6 oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, do których 

uczęszczało 126 dzieci,

• 5 przedszkoli niepublicznych i oddziałów przedszkolnych, z tego:

- 4 przedszkola niepubliczne, do których uczęszczało 359 dzieci,

- 1 oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, do którego uczęszczało 

25 dzieci.

We  wrześniu  2019  r.  naukę  w  szkołach,  dla  których  gmina  Busko-Zdrój  jest  organem

prowadzącym rozpoczęło:

• 2 327 uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII),

• 151 uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju.

W szkołach odbywała się nauka języka obcego:

 - angielskiego, z której korzystało 2 327 uczniów szkół podstawowych,

 - niemieckiego, którego uczyło się  łącznie  487 uczniów klas VII-VIII.

Stan zatrudnienia w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkole muzycznej (na 30 

września 2019) – 317,65 etatu, w tym:

•  0,5 etatu nauczyciela bez stopnia awansu,

• 15,55 etatu nauczycieli stażystów,

• 31,45 nauczycieli kontraktowych, 

• 38,65 nauczycieli mianowanych, 

• 231,50 nauczycieli dyplomowanych.
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W  2019  roku  z  placówek  oświatowych,  dla  których  Gmina  Busko-Zdrój  jest  organem

prowadzącym,  odeszło  12  nauczycieli  –  4  osoby  na  emeryturę,  z  8  osobami  rozwiązano

stosunek pracy w związku z likwidacją gimnazjum, przejściem na nauczycielskie świadczenie

kompensacyjne lub własnym wnioskiem.

W  wyniku  trwającej  reformy  oświaty  z  dniem  31  sierpnia  2019r.  zakończyło  działalność

Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju oraz Samorządowe Gimnazjum w Podgajach.

Tym samym w 2019 roku przeprowadzono ostatni egzamin gimnazjalny.

W  2019  roku  do  egzaminu  gimnazjalnego  przystąpiło  273  uczniów  klas  III   dwóch

samorządowych gimnazjów oraz III klas gimnazjalnych funkcjonujących w dwóch publicznych

szkołach podstawowych. 

Po  raz  pierwszy  w  2019  roku  odbył  się  egzamin  ósmoklasisty.  Przystąpiło  do  niego  257

uczniów klas VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój. Uczniowie

przystąpili  do  egzaminu  z  3  przedmiotów  obowiązkowych:  języka  polskiego,  matematyki

 i języka obcego nowożytnego.  Gmina Busko - Zdrój prowadziła dowóz do szkół, który był

realizowany przez przewoźników wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego. Według

stanu  na  miesiąc  wrzesień  2019  r.  z  dowozu  do  szkół  miało  możliwość  skorzystania  736

uczniów  z  jednostek  oświatowych.  Refundowany  był  również  dowóz  uczniów

niepełnosprawnych do szkół. Ogółem wydatki związane z dowozem w roku 2019 wyniosły  

1.241.337,83 zł. 

Gmina  Busko-Zdrój  zawarła  ze  Świętokrzyskim  Kuratorem  Oświaty  umowę  w  sprawie

udzielenia  w 2019 roku wsparcia  finansowego z dotacji  celowej  budżetu państwa organom

prowadzącym  szkoły  podstawowe  na  podstawie  rządowego  programu  rozwijania  szkolnej

infrastruktury  oraz  kompetencji  uczniów  i  nauczycieli  w  zakresie  stosowania  technologii

informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Kwota dotacji, w wysokości 14.000,00 zł,

została  przyznana  z  tytułu  dofinansowania  zakupu  pomocy  dydaktycznych  określonych  

w programie niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii

informacyjno-komunikacyjnych  na  zajęciach  w  ramach  rządowego  programu  „Aktywna

tablica”  dla  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Nr  3  im.  Płk.  Aleksandra  Krzyżanowskiego

„Wilka”, która zakupiła 3 monitory interaktywne. 

Gmina  Busko-Zdrój  zawarła  również  ze  Świętokrzyskim  Kuratorem  Oświaty  umowę  

w sprawie udzielenia w 2019 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa

organom prowadzącym szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję

 i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Kwota

dotacji,  w wysokości  16.000,00 zł,  została  przyznana  z  tytułu  dofinansowania  zadania  pn.
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Zakup  nowości  wydawniczych  (książek  niebędących  podręcznikami),  w  celu  wzbogacenia

zasobów  biblioteki  szkolnej  o  pozycje  pozostające  w  sferze  zainteresowania  uczniów  

i  jednocześnie  służące  realizacji  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego  w  ramach

programu  wieloletniego  „Narodowy  Program  Rozwoju  Czytelnictwa”.  Przyznano  kwotę

12.000,00  zł  dla  uczestniczącej  w  programie  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  im.

Stanisława Staszica w Busku-Zdroju,  która zakupiła  do biblioteki  szkolnej 950 szt.  książek

oraz  przyznano  kwotę  4.000,00  zł  dla  uczestniczącego  w  programie  Zespołu  Placówek

Oświatowych w Dobrowodzie, który zakupił do biblioteki szkolnej 247 szt. książek.

Gmina Busko-Zdrój otrzymała w 2019 r. także dotację celową w wysokości: 205.437,67 zł

udzieloną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

dla uczniów szkół podstawowych.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” Gmina Busko-Zdrój

w 2019 r. uzyskała dofinansowanie w wysokości:  12.964,56 zł  na zakup podręczników dla

uczniów niepełnosprawnych.

W  2019  r.  Gmina  Busko-Zdrój  zakończyła  realizację,  w  ramach  Programu  dla  gmin

województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji  ekologiczno-przyrodniczej  w szkole

podstawowej, zadanie pt.: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze,

woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Koszt całkowity zadania wynosił 30 000,00 zł,

z  czego  kwota  24  000,00  zł  stanowiła  dotację  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Dzięki pozyskanej dotacji w Publicznej Szkole

Podstawowej  Nr  1  im.  Stanisława  Staszica  w  Busku-Zdroju  powstała  pracownia  edukacji

ekologiczno-przyrodniczej,  do  której  zakupiono  nowe  meble  oraz  sprzęt  i  pomoce

dydaktyczne. Utworzenie pracowni i zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu wpłynęły na

poprawę  warunków  nauczania  przedmiotów  przyrodniczo-środowiskowych,  a  także  na

podniesienie  jakości  edukacji  ekologicznej,  kształtowanie  zainteresowań  uczniów  ekologią,

ochroną przyrody i środowiska. 

6.2. Kultura

• Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Busku – Zdroju

MGBP  prowadzi  wielokierunkową  działalność  rozwijającą  i  zaspokajającą  potrzeby

oświatowe,  czytelnicze,  informacyjne  i  kulturalne  mieszkańców  gminy  oraz   osób

przebywających  na  jej  terenie.  W  strukturze  biblioteki  znajdują  się  cztery  oddziały  

w Bibliotece Głównej: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży,

Czytelnia, Czytelnia Internetowa „Planeta” oraz cztery filie biblioteczne w miejscowościach:
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Dobrowoda,  Kołaczkowice,  Szaniec  i  Szczaworyż.  Dla  potrzeb  osób  niepełnosprawnych

dostosowana jest  Biblioteka Główna, oraz filia  w Dobrowodzie.  Zatrudnienie w bibliotece  

w roku 2019 wynosiło 12,25 etatu i nie zmieniło się w porównaniu z rokiem poprzednim.

Budżet jednostki w 2019 r.:

• ogółem wykonane przychody: 793.711,44 zł

• ogółem wykonane koszty:  778.244,41 zł 

Zgodnie z ideą działalności bibliotek publicznych, biblioteka w Busku-Zdroju gromadzi zbiory

ze  wszystkich  dziedzin  wiedzy,  jak  również  beletrystykę  dla  dzieci,  młodzieży  

i  dorosłych.  Księgozbiór  biblioteki  na  koniec  2019  roku  wynosił  95  782  woluminy,  

co  w  przeliczeniu  na  jednego  mieszkańca  gminy  wyniosło  3  woluminy.  W  2019  roku  

w bibliotece udostępniano następujące rodzaje zbiorów: książki, czasopisma, audiobooki, filmy

na płytach DVD, gry komputerowe oraz gry planszowe. W ciągu roku zakupiono 293 sztuki

zbiorów specjalnych, łączna liczba tego rodzaju zbiorów to 1 546. Wypożyczenia tych zbiorów

wyniosły  2  234  sztuk  w  ciągu  całego  roku.  Prenumerowano  34  tytuły  czasopism,  w  tym

dzienniki,  tygodniki  i  miesięczniki.  Biblioteka będąc w konsorcjum bibliotek  województwa

świętokrzyskiego, w roku 2019 udostępniała 1 612 tytułów książek elektronicznych (e-booki).

W roku 2019 biblioteka zarejestrowała 4 471 czytelników, więcej o ponad 300 osób niż w roku

poprzednim. Ilość odwiedzin wyniosła 73 351, natomiast wypożyczeń 87 755 i była o ponad 5

tysięcy wyższa,  niż w roku poprzednim. Dzienna liczba odwiedzin w Bibliotece Głównej i

filiach  wyniosła  236  osób,  natomiast  wypożyczeń  zbiorów  283  sztuki  (książek,  filmów,

audiobooków i gier planszowych). Ilość użytkowanych przez bibliotekę komputerów wynosi

23, w tym komputery dostępne dla czytelników – 11 sztuk. Wszystkie komputery posiadają

dostęp  do  Internetu.  W 231 wydarzeniach  zorganizowanych  przez  bibliotekę  w roku 2019

uczestniczyło  3  734  osób.   Z  imprez  cyklicznych  na  uwagę  zasługują:  Noc  Bibliotek,

Narodowe  Czytanie,  Tydzień  Bibliotek,  Spotkania  z  Kulturą  Żydowską,  Rozmowy  przy

wspólnym stole,  Dyskusyjny  Klub  Książki,  Kursy  języków  obcych.  Biblioteka  posiada  na

bieżąco  aktualizowaną  stronę  internetową,  swoją  działalność  promuje  na  portalach

internetowych.
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Zdjęcie 22. Narodowe czytanie     

 

Wśród  wydarzeń  znalazły  się  spotkania  autorskie,  lekcje  biblioteczne,  spektakle  teatralne,

wystawy, rozgrywki gier planszowych, warsztaty dla dzieci i młodzieży, kursy internetowe dla

seniorów,  pokazy  multimedialne,  happeningi,  projekcje  filmowe,  konkursy  i  kampanie

głośnego czytania.

Zdjęcie 23. Uczestnicy gry terenowej podczas Nocy Bibliotek
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• Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju. 

BSCK prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną, kulturalno-oświatową i turystyczną

w dziedzinie  rozwoju i  upowszechniania  regionalnej,  narodowej  i  światowej  kultury  wśród

mieszkańców  miasta  i  gminy  Busko-Zdrój  oraz  osób  przebywających  na  terenie  gminy.  

W 2019 roku zatrudnionych w jednostce było 25 pracowników. 

• Budżet jednostki w 2019 r.:

• ogółem wykonane przychody:  4.451.464.57 zł

• ogółem wykonane koszty: 4.388.659,49 zł 

Buskie  Samorządowe  Centrum  Kultury  w  omawianym  okresie  zorganizowało  ponad  220

wydarzeń kulturalnych, wśród nich m.in.:

• 3 festiwale: XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz (w sumie

na projekt festiwalowy składało się dodatkowo 46 wydarzeń artystycznych, w Festiwalu

wzięło udział ok. 11 000 osób), XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona

„Niechaj Zabrzmi Bukowina” (ok. 300 uczestników), Tygiel Kultur 2019 (5 koncertów,

ok. 250 osób),

Zdjęcie 24. Występ Zespołu Mazowsze w ramach  Międzynarodowego Festiwalu 
Muzycznego im. Krystyny Jamroz
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• Dni Buska-Zdroju (ok. 5 000 uczestników rotacyjnie przez dwa dni) w ramach imprezy

odbyły się koncerty zespołów: PÜDELSI, Ex MAANAM, JARY ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY,

„ZOUZY”,  ROKSANA WĘGIEL,  MICHAŁ SZPAK oraz  pokaz laserowy,  spektakl  dla

dzieci, prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży,

Zdjęcie 25. Dni Buska -Zdroju 2019

• XXXIV Przegląd Plastyki „Ponidzie 2019” (64 twórców prac plastycznych),

• 32 koncerty (nie wliczając koncertów odbywających się w ramach Dni Buska-Zdroju,

MFM im.  Krystyny  Jamroz,  OFP im.  W.  Belona,  Tygla  Kultur,  Gali  Buskowianin

Roku,  Dożynek  Gminnych,  Sylwestra  pod Gwiazdami)  m.in.:  Koncert  Noworoczny

”Kwintetu Jerzego Cygana”, koncert „Salsa jest kobietą”, koncert „Od nocy do nocy” 

w  wykonaniu  Joanny  Aleksandrowicz;  Koncert  Zespołu  Czeremszyna  z  Ukrainy,

koncerty Harcerskiego Zespołu Wokalno – Instrumentalnego „WOŁOSATKI”, koncert

Trio Boffetti Italiano Vero; 

• 46 koncertów Buskiej Orkiestry Zdrojowej,

• 13 wystaw m.in.:  „Malarstwo – Małgorzata  Nega”; wystawa VI-go Wojewódzkiego

Konkursu Plastyczno – Literackiego „Do Buska po zdrowie”, wystawa „ Fascynujący

świat pająków i skorpionów”,

• XXIII Ogólnopolski Przegląd Fotografii „Ponidzie 2019” (w Przeglądzie wzięło udział

128 fotografików).
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Zdjęcie 26. XXIII Ogólnopolski Przegląd Fotografii „Ponidzie 2019”

W  strukturze  BSCK   funkcjonuje  Kino  „Zdrój”,  które  w  ramach  swojej  działalności

wyświetliło 421 seansów filmowych dla 42 501 widzów, oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W  ramach  funkcjonowania  UTW w  2019  r.  zorganizowane  zostały:  wykłady  tematyczne,

zajęcia  fakultatywne  (m.in.  lektoraty  z  języków obcych,  zajęcia  komputerowe i  sportowe).

Studenci UTW uczestniczyli w koncertach, wernisażach, wycieczkach, spektaklach teatralnych 

i spotkaniach integracyjnych. W wydarzeniach organizowanych przez BSCK w 2019 r. wzięło

udział  łącznie  125  000  osób.  Jednostka  współpracowała  ze  świetlicami  wiejskimi,  kołami

wiejskimi i miejskimi, oraz  innymi podmiotami.

Gmina Busko-Zdrój od wielu lat przekazuje pomoc finansową dla Miasta Kielce na realizację

zadań  z  zakresu  kultury.  Pomoc finansowa,  została  udzielona  w formie  dotacji  celowej  ze

środków budżetu gminy na 2019 rok w kwocie 133.000,00 zł. na zadania z zakresu kultury dla

Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, Filia w Busku-Zdroju Galeria Sztuki „Zielona”.

6.3. Sport i rekreacja

• Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku – Zdroju. 

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju  ( BOSIR ) jest jednostką organizacyjną

Gminy  Busko-Zdrój.  Działalność  placówki  polega  głównie  na  rozwoju  i  upowszechnieniu
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kultury fizycznej  i sportu oraz stworzeniu mieszkańcom naszej gminy dogodnych warunków

do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania swoich zainteresowań. BOSIR realizuje

również zadania związane z  tworzeniem, utrzymywaniem i udostępnianiem bazy sportowo-

rekreacyjnej, organizowaniem zajęć, zawodów i wydarzeń o charakterze sportowym.

Zdjęcie 27. Zawody w obiekcie Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju

Budżet jednostki w 2019 r.: 

• ogółem wykonane dochody: 395.562,09 zł  

• ogółem wykonane wydatki: 2.357.655,04 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. BOSIR zatrudniał na podstawie umowy o pracę 28 pracowników na

26,4 etatach (25 pracowników na pełny etat, 2 pracowników na 0,5 etatu i 1 pracownik na  0,4

etatu),  w tym;

• 4,9 etatu to pracownicy administracji,

• 21,5 etatu to pracownicy obsługi.

W  ramach  dotacji  z  budżetu  gminy  Busko-Zdrój,  realizując  zadania  statutowe,  BOSIR

organizował  zajęcia  sportowo-rekreacyjne  na  Pływalni  Miejskiej  im.  Stefana  Komendy  

w Busku-Zdroju, Zespole Boisk Wielofunkcyjnych „Orlik 2012” i  lodowisku „Biały Orlik”,

Stadionie  Miejskim  w  Busku-Zdroju  czy  terenie  rekreacyjnym  „Skatepark”.W  2019  r.

uczniowie  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest

gmina  Busko-Zdrój  w  ramach  zajęć  wychowania  fizycznego  zostali  zwolnieni  z  opłat  za

korzystanie  z  Pływalni  Miejskiej  im.  Stefana  Komendy  w  Busku-Zdroju   i   sztucznego

lodowiska „Biały Orlik”. 
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Zdjęcie 28. Sztuczne lodowisko „Biały Orlik”

Dzieci  w  wieku  przedszkolnym  oraz  uczniowie  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych

zameldowani na terenie gminy Busko-Zdrój mogli w każdą sobotę 2019 r. oraz w okresie ferii

zimowych  i  przerwy  wakacyjnej   bezpłatnie  korzystać  z  Pływalni  Miejskiej  im.  Stefana

Komendy w Busku-Zdroju.  Dodatkowo w sezonie zimowym dzieci z terenu gminy mogły  

w każdą sobotę i podczas ferii nieodpłatnie uczęszczać na sztuczne lodowisko „Biały Orlik”. 

Z  tej  formy  zajęć  skorzystało  w  2019  roku  2  194  dzieci  i  młodzieży.  

Buski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji   współpracował  z  klubami  sportowymi  działającymi  na

terenie gminy Busko-Zdrój,  takimi jak: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Unia”,

Uczniowski  Klub  Sportowy  Marlin,  Amatorski  Klub  Sportowy  1947  Busko-Zdrój,  Klub

Sportowy „Słoneczko” czy Stowarzyszenie KS „Handbalove Busko”. 

W ogólnodostępnych zajęciach  rekreacyjnych uczestniczyło około 33.000 osób, w tym 16 435

uczniów  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych  z  terenu  gminy  Busko-Zdrój.  
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6.4. Polityka społeczna

Zadania  własne  gminy  o  charakterze  obowiązkowym  oraz  zadania  zlecone  z  zakresu

administracji rządowej realizowane przez gminę, wykonuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej  w  Busku-Zdroju.  Ośrodek  w  swojej  pracy  wykorzystuje  instrumenty  pomocy

społecznej w postaci pracy socjalnej, świadczeń pieniężnych oraz świadczeń niepieniężnych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju zatrudnia 58 osób , w tym 17

pracowników socjalnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami i  wymaganiami  w stosunku

do potrzeb gminy.

Wydatki ośrodka wykonano w wysokość                                        – 41.853.553,50 zł, w tym:

na realizację zadań własnych gminy     –   6.029.427,39 zł,

na zadania zlecone     – 34.837.541,91 zł,

na realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego     –       986.584,20 zł.

Tabela 8. Wykorzystanie wydatków w 2019 roku w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Busku-Zdroju

Wykaz zadań Plan wydatków 
na 2019 r. 

Wykonanie 
wydatków na 
2019 r. 

%  wykonanie 
wydatków na 
2019 r. 

Zadania własne 
gminy

6.408.939,00 zł 6.029.427,39 zł 94,08

Zadania zlecone z
zakresu 
administracji 
rządowej

35.126.124,00 zł 34.837.541,91 zł 99,18

Realizacja 
projektów 
w ramach 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego   

1.149.076,80zł 986.584,20 zł 85,86

Razem 42.684.139,80 zł 41.853.553,50 zł 98,05
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Kwota 41.853. 553,50  zł. została rozdysponowana na następujące zadania:

• Zadania  własne  gminy,  które  stanowiły  14,70%  kwoty  wykonanych  wydatków  

w 2019 roku;

• Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które stanowiły 83 %;

• Realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiła 2,30 %

wykorzystanych wydatków.

Wykres 6. Stopień wykorzystania wykonanych wydatków w 2019 roku na poszczególne
zadania z zakresu pomocy społecznej

15%

83%

2%

Zadania własne gminy
Zadania zlecone z zakresu administracji
Realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W 2019 r. beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej było  1082 osoby (555 rodzin),  

w tym 804 osoby (  332 rodziny ) w wieku do 60 roku życia, oraz  278 osób (  223 rodziny)  

w wieku powyżej 60 roku życia, w tym  220 osób poniżej kryterium dochodowego oraz  862

osoby powyżej kryterium dochodowego. W strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej funkcjonują placówki wsparcia dziennego:

• Świetlica Środowiskowa - liczba miejsc w placówce wsparcia dziennego - 20. Średnia

liczba osób przebywających na zajęciach Świetlicy Środowiskowej w 2019 to 15 osób

dziennie.

• Klub Senior + -  2019 r. średnia liczba Seniorów uczęszczających do Klubu Seniora to

61 osób dziennie. 

• Środowiskowy  Dom  Samopomocy –  liczba  miejsc  w  ŚDS  –  20.  Średnia  liczba

pensjonariuszy uczęszczających na zajęcia ŚDS to 20 osób dziennie.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Busku-Zdroju  skierował  5 osób do domu

pomocy społecznej.  Na dzień 31.12.2019 r.  w domach pomocy społecznej,  przebywało  35

osób,  w  tym  20  osób przewlekle  psychicznie  chorych,  9  osób niepełnosprawnych

intelektualnie,  1  osoba niepełnosprawna  fizycznie,   5  osób w  podeszłym  wieku.  

W strukturze Ośrodka działa Noclegownia,  w której może przebywać  10 osób. W 2019 r.  

z  pobytu  w  noclegowni  skorzystało  średnio  7  osób dziennie.  

W zasobach Miasta i Gminy Busko-Zdrój nie ma domów i schronisk dla osób bezdomnych.  

W  związku  z  potrzebą  umieszczenia  osób  bezdomnych  w schronisku  Ośrodek  skierował  

i pokrywał 3 bezdomnym pobyt w w/w placówce. 

Ośrodek  współfinansował  pobyt  12  dzieci w  pieczy  zastępczej.  Na  dzień  31.12.2019  r.  

w pieczy zastępczej przebywało 10 dzieci ponieważ jedno osiągnęło pełnoletniość, a drugie

zostało adoptowane. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju w okresie

od  stycznia  do  grudnia  2019  r.  współfinansował  pobyt  dzieci  w  rodzinach  zastępczych  

i  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  na  łączną  kwotę: 83.134,86  zł.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. świadczenia rodzinne otrzymały 1 892 rodziny, natomiast na dzień

31 grudnia 2019 r. świadczenia te otrzymywało 1 776 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice

otrzymywali zasiłek rodzinny wynosiła na początku roku 1744,a na koniec 2019 r.1 623 dzieci.

W 2019 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało 1 971 rodzin na łączą kwotę 8.685.602,00 zł,

w tym:

• zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono na łączną kwotę - 3.127.582,00 zł,

• zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na łączną kwotę – 2.468. 780,00 zł,

• świadczenia pielęgnacyjne wypłacono na łączną kwotę – 2.084.934,00 zł ,

• specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę - 308.422,00 zł,

• jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka wypłacono na łączną kwotę – 

207.000,00 zł, 

• świadczenia rodzicielskie wypłacono na łączną kwotę - 488.884,00 zł. 

Liczba wypłacanych na początku  2019 r.  świadczeń wychowawczych 500+ wynosiła  2637,

natomiast  na  koniec  2019  r.  powyższe  świadczenie  wypłacano  dla  4640 dzieci. 

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie wypłacono w 2019 r. na łączną

kwotę 22.639.338,00 zł.

Ośrodek  realizował  również  wypłatę  zasiłków  dla  opiekuna,  świadczeń  „Dobry  Start”,

świadczeń wynikających z ustawy „Za życiem” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zasiłek dla opiekuna otrzymało  17 osób natomiast na dzień 31
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grudnia  2019  r.  świadczenia  te  wypłacono  13  osobom.  W 2019  r.  powyższe  świadczenia

wypłacono na łączną kwotę  105.317,00 zł. Jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się

dziecka  zgodnie  z  ustawą „Za życiem”,  u  którego zdiagnozowano ciężkie  i  nieodwracalne

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym

okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie finansowe w wysokości 4.000,00 zł

wypłacono dla 1 osoby na łączną kwotę 4.000,00 zł.

W 2019 r. wypłacono 3 475 świadczeń „Dobry Start” (300+), na łączną kwotę 1.041.300,00 zł.

w tym 4 świadczenia wypłacone w związku ze sprawowaniem opieki naprzemiennej.

Do  funduszu  alimentacyjnego  uprawnionych  było  na  dzień  1  styczeń  2019  r.  140  osób

natomiast  na dzień 31 grudzień 2019 r. świadczenie to otrzymało  138 osób. Łączna kwota

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 710.500,00 zł. W 2019 r. wydano 760

Kart Dużej Rodziny.

Ośrodek  prowadził  również  dożywianie  dzieci  w  szkołach  i  przedszkolach  w  ramach

wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który między innymi

skierowany jest do dzieci i uczniów, do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Celem  programu  jest  wsparcie  gmin  w  wypełnianiu  zadania  własnego  o  charakterze

obowiązkowym. W 2019 roku dożywianie dzieci w placówkach oświatowych realizowane było

na  podstawie  porozumień  zawartych  pomiędzy  Dyrektorem  Miejsko-Gminnego  Ośrodka

Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, a Dyrektorami placówek oświatowych. 

W ubiegłym roku z tej formy pomocy korzystało ogółem 136 dzieci. Wydano 15 146 posiłków

na  kwotę  74.478,77   zł.  Dzieci  i  uczniowie  dożywiani  byli  w  następujących  placówkach

oświatowych na terenie gminy, w 7 przedszkolach,  9 szkołach podstawowych,  2 ośrodkach

szkolno-wychowawczych. Dodatkowo uczniowie mieszkający w naszej gminie, a uczący się

poza nią dożywiani byli w 4 placówkach oświatowych w innych gminach.

Celem programu jest również wsparcie gmin w zakresie zapewnienia posiłku osobom, które nie

są w stanie go samodzielnie przygotować. W ramach programu wydano 8 584 posiłki dla 51

osób na kwotę 100.409,00 zł. Koszt jednego obiadu wynosił  w styczniu 2019 r. - 8,50 zł, a od

lutego do grudnia 2019 r. 12,00 zł. Kolejnym celem programu jest również poprawa poziomu

życia  osób  i  rodzina  w  szczególności  osób  samotnych,  w  podeszłym  wieku,  chorych  lub

niepełnosprawnych poprzez udzielenie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na

zakup artykułów spożywczych. W 2019 roku tego rodzaju świadczeniem zostało objętych 297

rodzin, w tym 161 na wsi. Kwota przyznanej pomocy wyniosła ogółem 220.112,23 zł, w tym

na  wsi  120.617,23zł. W 2019 r.  z  pomocy  udzielonej  ze  środków na  realizację  programu

„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 skorzystało 759 osób, w tym na wsi 438 osób.
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Wydatki na pomoc w ramach programu wyniosły 395.000,00 zł, w tym udział własny gminy

20% tj. 79.000,00 zł   i dotacja celowa 80% tj. 316.000,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Busku-Zdroju w 2019 r.  realizował  sześć

projektów  konkursowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

• „Rodzina  Wspólna  Troska”,  którego  celem projektu  było  wsparcie  na  rzecz

prawidłowego  funkcjonowania  rodziny,  poprzez  konsultacje  specjalistyczne  (psycholog,

pedagog psychoterapeuta,  terapeuta do zajęć  psychoedukacyjnych),  organizację:  wyjazdów

integracyjnych,  zajęć  artterapii,  warsztatów  florystycznych,  warsztatów  praktycznych  

z  pierwszej  pomocy wraz  z  warsztatami  zdrowego  odżywiania  się,  usługi  rehabilitacyjno-

usprawniające  w  miejscu  zamieszkania,  utworzenie  grup  wsparcia  dla:  osób

niepełnosprawnych  w  tym  z  zaburzeniami  psychicznymi,  osób  starszych  

z  niepełnosprawnością,  osób  głuchych  i  niedosłyszących,  osób  niewidomych  

i niedowidzących, matek z dziećmi niepełnosprawnymi, Amazonek.  Koszt  zrealizowanych

zadań wyniósł 210.888,19 zł.

• „Aktywna  integracja  szansą  na  sukces  osób  Bezdomnych  i  Zagrożonych

Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój” - głównym celem projektu było zwiększenie szans na

zatrudnienie 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy

Busko-Zdrój poprzez udział w kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej. W ramach

tego projektu Buski Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień prowadzi obsługę Noclegowni

dla osób bezdomnych.  Koszt  zrealizowanych zadań wyniósł 212.574,71 zł.

• „Aktywni  Seniorzy  w  Busku-Zdroju” projekt  skierowany  do  grupy  60  Seniorów

(40K/20M)  w  wieku  60+   zagrożonych  ubóstwem  i  wykluczeniem  społecznym  oraz  ich

otoczenia, w tym rodzin i dzieci, w tym osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Busko-

Zdrój. W ramach projektu Seniorzy uczestniczą w warsztatach terapeutycznych, poradnictwie

specjalistycznym,  warsztatach  prozdrowotnych  oraz  zajęciach  edukacyjnych,  kulturalnych

i sportowych. Oprócz licznych zajęć w Klubie Seniora uczestnicy projekty otrzymali karnety

na basen i do kina. Cyklicznie odbywają się warsztaty muzyczno-wokalne, zajęcia taneczne,

warsztaty z malarstwa, warsztaty rękodzielnicze, fitness, nordic-walking, warsztaty z  zakresu

dietetyki i zdrowego odżywiania się. Koszt realizowanych zadań wyniósł 395.136,11 zł.

• „Dla  Dobra  Rodziny” w  realizacji  tego  projektu  MGOPS  pełni  rolę  partnera.  

W ramach  projektu wsparciem objętych było 10 osób starszych i niesamodzielnych, w tym

osób  niepełnosprawnych.  W  zakresie  usług  opiekuńczych  organizowane  są  zajęcia  

z  gimnastyki  ogólnoruchowej,  rękodzieła  oraz  warsztaty  muzyczno-wokalne.  W  ramach
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integracji społecznej Seniorzy uczestniczyli w wycieczkach i spotkaniach integracyjnych.

Koszt realizowanych zadań wyniósł 80.225,30 zł.

• „ Aktywna integracja  społeczno-zawodowa szansą na sukces  uczestników CIS  

w Kostkach Dużych” w ramach projektu świadczone były dla uczestników porady prawne.

Koszt realizacji zadania wyniósł 8.535,81 zł .

• Projekt partnerski pn. „Rodzina Wspólna Troska”. Liderem projektu jest  Powiat

Buski/Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie,  natomiast  partnerami  jest  Gmina

Busko-Zdrój/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Busku-Zdroju,  Gmina Solec-

Zdrój/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju oraz Caritas Diecezji Kieleckiej.

Celem  projektu  jest  wsparcie  na  rzecz  prawidłowego  funkcjonowania  rodziny,  poprzez

konsultacje  specjalistyczne  (psycholog,  pedagog  psychoterapeuta,  terapeuta  do  zajęć

psychoedukacyjnych).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Busku-Zdroju koordynował i  monitorował

realizację programów:

• Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  i  Ochrony  Ofiar

Przemocy w Gminie Busko-Zdrój na lata 2016-2020, którego celem  było przeciwdziałanie

przemocy w rodzinie oraz zwiększanie skuteczności pomocy dla rodzin, w których ten problem

występuje. Program był realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

-   zwiększenie  dostępności  pomocy,  informacji  i  edukacji  dla  osób  doznających

przemocy w rodzinie,

-  zwiększenie świadomości praw osobistych i  zdobycie umiejętności  radzenia sobie  

w sytuacji kryzysowej,

-  podnoszenie kwalifikacji i kompetencji służb zajmujących się zjawiskiem przemocy

 w rodzinie.

Osiągnięcie  powyższych  celów  było  możliwe  przy  współpracy  przedstawicieli  służb

i  instytucji:  dzielnicowi  Komendy  Powiatowej  Policji,  placówek  oświatowych,  członków

Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  pracowników  socjalnych

Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  pracowników  wymiaru  sprawiedliwości  /sąd  i  prokuratura/.

W 2019 r służby odpowiedzialne za pomoc osobom doznającym przemocy wspólnie podjęły

174 działania, które miały na celu wymianę i przekazywanie informacji na temat danej rodziny,

osoby lub problemu. W 2019 prowadzono 141 postępowań w zakresie procedury Niebieskiej

Karty. Procedurę zakończono w 71 rodzinach. Powodem zamknięcia Niebieskiej Karty było

ustanie  przemocy  i  zrealizowanie  „Planu  pomocy  rodzinie”  w  33  przypadkach.  
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W  pozostałych  38  rodzinach  z  powodu  braku  zasadności  podejmowania  działań.

W  Ośrodku  prowadzone  były  dwie  grupy  wsparcia  dla  ofiar  przemocy  domowej.  Grupa

wsparcia  „Nie  Jesteś  Sama”  i  Grupa  Psychoedukacyjna  w  celu  wspieranie  i  wzmacnianie

zdolności  do  funkcjonowania  w  środowisku,  zwiększenie  poczucia  odpowiedzialności  za

własny  los,  nabycie  umiejętności  wychodzenia  z  kryzysu,  zwiększenie  umiejętności

komunikacji interpersonalnej i asertywnego zachowania. Z takiej formy pomocy skorzystało

łącznie 35 osób. 

• Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Busko-Zdrój

W Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Busko-Zdrój celem

głównym  było – Rozwijanie  systemu  wsparcia  dla  rodzin  sprzyjającego  prawidłowemu

funkcjonowaniu  rodziny,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  potrzeb  rodzin  przeżywających

trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wskaźnikami wykonania celu było

wsparcie ekonomicznej funkcji rodziny, profilaktyka i interwencja w rodzinach zagrożonych

przemocą  i  uzależnieniami, kształtowanie  i  wzmacnianie  kompetencji  rodziny,wzmacnianie

roli  rodziny, przeciwdziałanie  marginalizacji  społecznej  rodzin  dysfunkcyjnych,  oraz

podnoszenie kompetencji służb zajmujących się pomaganiem rodzinie.

• Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  na  lata  2016-2025

W  Strategii  Rozwiązywania  Problemów Społecznych  w  Gminie  Busko-Zdrój  w  2019  r.

przewidziano, iż gminę będzie zamieszkiwało 32.825 osób, wskaźnikami wykonania celu była

liczba  mieszkańców,  która  w  2019  r.  wynosiła  31.215.  Ze  świadczeń  pomocy  społecznej

skorzystało 1 082 osoby. 

Stopa  bezrobocia  w  powiecie  buskim  systematycznie  spada  i  na  koniec  grudnia  2019  r.

wyniosła 3,5%. W Raporcie Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych założono, iż

udział  bezrobotnych  w  wieku  18-65  zarejestrowanych  w  liczbie  ludności  w  wieku

produkcyjnym na koniec roku 2019 będzie poniżej  średniej  krajowej.  Wynik ten uzyskano.

Kolejnym wynikiem założonym w Raporcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

była  liczba  uczestników  pikników  wielopokoleniowych.  Wynikiem  założonym  był  1000

osób/rok  natomiast  wynikiem  uzyskanym  było  2  230osób/2019  rok.

W Raporcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych założono, iż liczba uczestników

imprez kulturalnych będzie wynosić 2 000 osób/rok natomiast  wynik uzyskany to 128 499

osób/2019 rok.
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Zdjęcie 29. Zajęcia z rękodziała w Klubie Seniora

6.5. Ochrona Zdrowia

Podstawowym  zadaniem  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Podstawowej  Opieki

Zdrowotnej w Busku – Zdroju jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej

opieki  zdrowotnej  od  poniedziałku  do piątku  od godziny 8.00.  do 18.00.  z  wyjątkiem dni

ustawowo wolnych od pracy. Zakres świadczeń zdrowotnych obejmuje świadczenia lekarza

POZ, świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia pielęgniarki szkolnej i świadczenia położnej

POZ.  Od stycznia  2019 roku poszerzony został  zakres  udzielonych świadczeń o transport

sanitarny w POZ.  Siedzibą zakładu jest miasto    Busko - Zdrój, ul. Sądowa 9. SP ZPOZ

Busko-Zdrój  realizuje  świadczenia  od  godziny  7.00  do  18.00   W  skład  Samodzielnego

Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju wchodzą następujące

jednostki organizacyjne:

•  Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Busku - Zdroju na ul. Sądowej 9,

•  Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Busku - Zdroju na osiedlu Sikorskiego 10,

• Ośrodek Zdrowia w Dobrowodzie, Dobrowoda 24,

• Ośrodek Zdrowia w Kołaczkowicach, Kołaczkowice 11,

•  Ośrodek Zdrowia w Szczaworyżu, Szczaworyż 51.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku do lekarza POZ zadeklarowanych było 23 926

pacjentów, do pielęgniarki POZ 23 278 pacjentów, a do położnej POZ  8455 pacjentów.  Kadrę

medyczną stanowiło: 23 lekarzy, 24 pielęgniarek i 2 położne: 49 osoby (73% zatrudnionych).
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Stan kadry obsługi medycznej: 3 osoby (4,5% zatrudnionych). Stan kadry  administracyjnej: 6

osób łącznie z dyrektorem (9% zatrudnionych). Stan personelu gospodarczego i sprzątającego:

9 osób (13,5% zatrudnionych).  

Udzielone świadczenia zdrowotne w 2019 roku:

•  porady lekarskie: 97 827,  w tym zrealizowano 713 wizyt domowe,

• porady pielęgniarek środowiskowych: 75 972, 

• porady pielęgniarek szkolnych: 40 122,

• porady, wizyty patronażowe i edukacyjne położnej POZ : 2 587,

• czynności wykonane w gabinecie zabiegowym: 17 275,

• czynności wykonane przez pielęgniarki poradni dziecięcej: 67 899,

• wykonane badania USG: 2 052,

• wykonane badania EKG: 3 218,

•  wykonane badania spirometryczne 96.

W 2019 roku zakład realizował następujące programy profilaktyczne w zakresie  profilaktyki

chorób  odtytoniowych,  profilaktyki  gruźlicy,  profilaktyki  raka  szyki  macicy  i raka  piersi,

nowotworów  głowy  i  szyi.  Ponadto  SPOZ  POZ  przeprowadził  badania  dermatologiczne  

i densytometryczne  oraz   przewodu pokarmowego   i trzustki. Łącznie z bezpłatnych badań

skorzystało ponad 500 osób.

Od lutego 2019 roku został uruchomiony dla pacjentów Gabinet Dietetyczny czynny w każdy

wtorek w Przychodni  Rejonowej Nr 1 w Busku-Zdroju.  Każdy z pacjentów może uzyskać

bezpłatnie   m.in.  konsultację  dietetyczną,  porady w zakresie  zdrowego odżywiania,  analizę

składu ciała, dietę odchudzającą dla osób  z nadwagą i otyłością, dietę w różnych jednostkach

chorobowych  :  cukrzyca,  choroby  układu   krążenia  itp..  W  roku  2019  z  konsultacji

dietetycznych skorzystało ponad 350 osób.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert  zorganizowanego przez Gminę Busko - Zdrój od

listopada 2018 roku realizowany jest „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla

mieszkańców gminy Busko - Zdrój w wieku 65+ na lata 2018-2021”. Łącznie z bezpłatnych

szczepień  w roku  2019 skorzystało  320  osób.Z  końcem roku został  uruchomiony  Gabinet

Onkologiczny  czynny   w  każdy  poniedziałek  od  godz.10.00.  do  12.00.  w  Przychodni

Rejonowej Nr 1 w Busku-Zdroju. 
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6.6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Gmina Busko – Zdrój współpracuje z różnymi podmiotami  na wielu płaszczyznach zgodnie 

z  Rocznym Programem Współpracy Gminy Busko-Zdrój z Organizacjami  Pozarządowymi

i  Innymi  Podmiotami o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

W  roku  2019  Gmina  Busko-Zdrój  współpracowała  z  27  organizacjami  pozarządowymi

Finansowe  formy  współpracy  Gminy  Busko-Zdrój  z  organizacjami  pozarządowymi

obejmowały  wsparcie  wykonywania  zadań  publicznych  poprzez  udzielanie  dotacji  na

dofinansowanie ich realizacji.  W 2019 ogłoszone zostały 4  konkursy na wsparcie realizacji

zadań  publicznych.  Poza  otwartymi  konkursami  Gmina  Busko-Zdrój  współpracowała  przy

realizacji zadań oferowanych przez organizacje pozarządowe również w trybie art. 19a ustawy

z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  

(z pominięciem procedury konkursu). 

Na realizację poszczególnych zadań zostały podpisane umowy z zakresu: 

• Wspierania  i  upowszechnianie  kultury  fizycznej  -  zlecono  wsparcie  wykonania  11

zadań  publicznych  realizowanych  przez  11  klubów sportowych  i  stowarzyszeń.  Wszystkie

zadania zostały zrealizowane. Wartość zawartych umów wyniosła: 412.454, 59.

• Działalności  na  rzecz  osób w wieku emerytalnym -  zlecono wsparcie  wykonania  2

zadań  publicznych  realizowanych  przez  2  stowarzyszenia.  Wszystkie  zadania  zostały

zrealizowane. Wartość zawartych umów wyniosła: 12.000,00 zł

• Kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego  -  zlecono  wsparcie

wykonania 2 zadań publicznych realizowanych przez parafię oraz stowarzyszenie. Wszystkie

zadania zostały zrealizowane. Wartość zawartych umów wyniosła: 18.000,00 zł

• Działalności  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży,  w tym wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  -

zlecono  wsparcie  wykonania  3  zadań  publicznych  realizowanych  przez   3  stowarzyszenia.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane. Wartość zawartych umów wyniosła: 18.717,50 zł

• Przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym,  w  tym:  przeciwdziałania

narkomanii  –  zlecono  wsparcie  wykonania  8  zadań  publicznych  realizowanych  przez  8

stowarzyszeń. Wszystkie zadania zostały zrealizowane. Wartość zawartych umów wyniosła:

169 742,46 zł

• Ochrony  i  promocji  zdrowia  w  tym  działalności  leczniczej  –  zlecono  wsparcie

wykonania 5 zadań publicznych realizowanych przez  5 organizacji pozarządowych na terenie
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Gminy  Busko-Zdrój.  Wszystkie  zadania  zostały  zrealizowane.  Wartość  zawartych  umów

wyniosła: 140. 000,00.

• Wsparcie  zadania  w zakresie  ekologii  i  ochrony zwierząt  oraz  ochrony dziedzictwa

przyrodniczego -  zlecono wsparcie  wykonania 1 zadania publicznego realizowanego  przez

fundację.  Zadanie zostało zrealizowane. Wartość zawartej umowy wyniosła: 5.000,00 zł.  

70



Raport o stanie Gminy Busko - Zdro� j 2019

7. REALIZACJA STRATEGII, POLITYK, PROGRAMÓW

Rozwój  Gminy Busko-Zdrój,  to  długookresowy proces  zmian  mających  charakter  celowy  

i prowadzący do poprawy stanu istniejącego. Gmina posiada szereg przyjętych i uchwalonych

polityk, programów, planów, strategii wskazujących różne cele i  działania oraz obrazujących

uwarunkowania społeczno-ekonomiczne.

7.1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko – Zdrój na lata 2015-2025

W roku 2014 Rada Miejska przyjęła Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Busko – Zdrój na lata

2015-2025, która mając na uwadze potrzebę dostosowania zapisów Strategii do perspektywy

finansowej  Unii  Europejskiej  na  lata  2014  –  2020,  została  zaktualizowana  w  roku  2016

(Uchwała nr XXII/300/2016 z dnia 20 października 2016 r.). Dokument dostępny na stronie

BIP https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2016/2016_XXII_300.pdf.

Dostępna perspektywa finansowa 2014-2020 rozpisała większość zadań ujętych w strategii na

konkretne projekty, które są zaplanowane do realizacji, realizowane lub zakończone. Dotyczą

one różnych dziedzin życia. Strategia  bazuje na zmianach, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat, 

i wybiega w przyszłość do 2025 roku. Kieruje się przy tym wyzwaniami, którym trzeba będzie

sprostać i wartości, które należy umacniać i rozwijać.

Przeprowadzona analiza  wskazała,  że działania ujęte w strategii  są sukcesywnie wdrażane.

Wiele  z  nakreślonych  celów  udało  się  już  zrealizować,  lub  jest  w  tracie  realizacji.

Sformułowane w strategii projekty są kontynuowane w różnym tempie. 

Sukcesywnie wykorzystywane są środki zewnętrzne pozyskiwane przez Gminę Busko-Zdrój.

Jednakże ze względu na fakt, iż są to niejednokrotnie refundacje, zwroty środków następują po

zakończeniu  inwestycji,  które  z  uwagi  na  szeroki  zakres  prac  są  podzielone  na  etapy  lub

realizowane są w cyklu kilkuletnim. Efekty realizacji poszczególnych działań będą widoczne

po  ich zakończeniu.

7.2.  Strategia Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2011-2020 

Realizując  Strategię  Rozwoju  Turystyki  w 2019 r.  przystąpiono do podsumowania  działań

podejmowanych  na  przestrzeni  lat  (od  2011  r.)  w  zakresie  inwestycji  oraz  promocji  

i marketingu miejsca dla oceny zmian w obszarze turystyki uzdrowiskowej.
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Latem i jesienią 2019 wykonano szereg badań mających na celu ocenę realizacji SRT, m.in.

badanie  ruchu  turystycznego  w  Busku-Zdroju,  badanie  opinii  branży  turystyczno-

uzdrowiskowej  oraz  zewnętrzne  badania  wizerunkowe  przeprowadzone  podczas  imprez

targowych  w Nadarzynie,  Warszawie,  Lublinie.  Wyniki  tych  analiz  są  podstawą  diagnozy

stanowiącej wstęp do aktualizacji strategii na lata 2021-2025. 

7.3. Gminny Program Rewitalizacji 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 (zwany GPR) stanowi

spójny dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru

zdegradowanego,  mającego  istotne  znaczenie  dla  rozwoju  gminy  poprzez  przedsięwzięcia

kompleksowe (uwzględniające  aspekt  społeczny,  gospodarczy,  przestrzenno -  funkcjonalny,

techniczny  i  środowiskowy),  skoncentrowane  terytorialnie  oraz  prowadzone  w  sposób

zaplanowany oraz zintegrowany.

Dokument  opracowany  został  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  9  października  2015  roku  

o  rewitalizacji  i  wytycznymi  w zakresie  rewitalizacji  w programach  operacyjnych  na  lata  

2014  –  2020,  wydanymi  przez  Ministra  Rozwoju  w  dniu  2  sierpnia  2016  roku,  a  także  

z  uwzględnieniem zapisów dotyczących obszaru strategicznej  interwencji  państwa „miasta  

i dzielnice miast wymagające rewitalizacji” zawartych w rozdziale 3.1.3 Umowy Partnerstwa.

W roku 2017 Rada Miejska przyjęła  uchwałą dokument do realizacji.  GPR zawiera szereg

działań  zmierzających  do  poprawy życia  mieszkańców.  Dostępny  jest  na  stronie  BIP  pod

linkiem https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2017/2017_XXX_424.pdf

W Programie Rewitalizacji uwzględnionych jest wielu interesariuszy. Każdy realizuje własne

zamierzenia. Przyjęte w dokumencie cele są przez Gminę realizowane, przy czym tempo tej

realizacji  uzależnione  jest  od dostępności  własnych środków finansowych oraz  możliwości

pozyskiwania środków zewnętrznych. 

7.4.  Plan działania dla obszarów bazujących na potencjałach endogenicznych Gminy Busko -

Zdrój

Plan Działania dla obszarów bazujących na potencjałach endogenicznych Gminy Busko-Zdrój

jest dokumentem określającym kierunek działań, który należy podjąć w celu rozwoju obszaru

objętego  przedmiotowym Planem jak  i  jego najbliższego  otoczenia  tj.  cześć  terenu strefy  

A obszaru uzdrowiskowego.
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Dokument  ten  został  przyjęty  przez  Radę  Miejską  w  Busku  -  Zdroju  -  Uchwała  nr

XXVI/365/2017 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia

Planu  Działania  dla  obszarów  bazujących  na  potencjałach  endogenicznych  Gminy  Busko-

Zdrój. Link do planu https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2017/2017_XXVI_365.pdf .

Realizacja działań zawartych w niniejszym dokumencie przyczynia się do rozwoju społeczno-

gospodarczego  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  i  podniesienia  jakości  życia  mieszkańców.

Przewidywane w planie działania wpłyną korzystnie na efektywność wykorzystania zasobów

naturalnych i kulturowych. Zrealizowane przez Gminę Busko-Zdrój działania zostały opisane

w  Rozdziale: 2.  Finanse  Gminy  Busko-Zdrój,  podrozdziale  2.2  wykonanie  wydatków

inwestycyjnych  niniejszego raportu o Stanie Gminy Busko-Zdrój w 2019 roku.

7.5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok 

Program  ten  uchwalany  jest  corocznie  przez  Radę  Miejską  a  realizacja  zadań  w  nim

określonych  ma  na  celu  zapewnienie  opieki  bezdomnym  zwierzętom,  zapobieganie

zachorowaniom  na  wściekliznę  oraz  zmniejszenie  populacji  bezdomnych  psów  i  kotów

wolnożyjących  poprzez  sterylizację  i  kastrację  oraz  usypianie  ślepych  miotów.  W ramach

przedmiotowego Programu w 2019 roku zrealizowano następujące zadania:

• Strażnicy  miejscy  odłowili  i  przekazali  do  schroniska  w Nowinach  51 bezpańskich

psów,

• wydano  156  talonów  na  zabiegi  kastracji  i  sterylizacji  psów  i  kotów  z  50  %

dofinansowaniem z budżetu gminy,

• zakupiono  za  kwotę  2.339,06  zł   suchą  karmę  dla  kotów  wolno  żyjących,  którą

przekazano społecznym karmicielom,

• udzielono  dotacji  celowej,  stosownie  do  przepisów  ustawy  o  pożytku  publicznym  

i  wolontariacie,  Fundacji  Opieki  nad Zwierzętami  Bezdomnymi „PRZYTULISKO”  

w wysokości 5000,00 zł na pomoc bezdomnym psom w zakresie opieki weterynaryjnej,

• zapewniono usuwanie z dróg i terenów publicznych rannych zwierząt poszkodowanych

w wyniku zdarzeń losowych na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii.

Koszty realizacji w/w zadań w 2019 roku wyniosły 128.504,06 zł.
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7.6. Program opieki nad zabytkami 

Gmina  Busko-Zdrój  prowadzi  szereg  działań  na  rzecz  ochrony  i  opieki  nad  zabytkami

stanowiącymi  dziedzictwo  kulturowe  gminy.  Sporządzony  został  Gminny  plan  ochrony

zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Miasta i Gminy Busko-

Zdrój, oraz opracowany Gminny programu opieki nad zabytkami Gminy Busko - Zdrój na lata

2017-2020.

Ponadto Gmina Busko-Zdrój w roku 2019 r. udzieliła  3 dotacji w łącznej kwocie 40. 000,00 zł

na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  przy  zabytkach  ruchomych

i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-

Zdrój dla:

•  Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Dobrowodzie, 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, 

• Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu  

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. 

• Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu 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”. 

7.7. Program ochrony środowiska

Sporządzenie  i  uchwalenie  w  2018  r.  „Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Miasta  

i Gminy Busko-Zdrój na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” miało na celu

realizację polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów

strategicznych i programowych. POŚ stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania

środowiskiem  łączącą wszystkie  działania  i  dokumenty  dotyczące  ochrony  środowiska  

i przyrody na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto co dwa lata sporządzane są

raporty z wykonania POŚ, które następnie przedstawiane są sejmikowi województwa.
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W  ubiegłym  roku  Gmina  Busko  -  Zdrój  w  ramach  edukacji  ekologicznej  przeprowadziła

plastyczny konkurs międzyszkolny dla uczniów klas 0 – VII, którego tematyką były  „Drzewa

– zielone płuca Ziemi”.

W ramach  działań  wynikających  z  kompetencji  zawartych  w ustawie  o  odpadach  wydane

zostały 2 decyzje dot. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub

magazynowania.

Z zakresu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przyrody: 

• wydanych zostało 65 decyzji (pozwoleń) na usunięcie drzew lub krzewów, 

• sporządzonych  zostało  186 protokołów w związku  ze  zgłoszeniem zamiaru  usunięcia

drzew w gminie Busko- Zdrój przez osoby fizyczne,

• wydana została 1 decyzja – sprzeciw wobec zamiaru usunięcia drzew w gminie Busko-

Zdrój,

• wydana została 1 decyzja dotycząca naliczenia kary za usunięcie drzewa bez stosownego

zezwolenia,

• dopuszczono do eksploatacji 5 przydomowych oczyszczalni ścieków.

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 podczas, którego zostały poruszone kwestie złych nawyków, które

wpływają  na  zanieczyszczenie  powietrza,  oraz  możliwości  uzyskania  dofinansowania  na

wymianę starego pieca i termomodernizację domu.

W  ramach  współpracy  Gminy  Busko-Zdrój  z  Regionalnym  Centrum  Naukowo  –

Technologicznym  w  Podzamczu  oraz  Urzędem  Marszałkowskim  Województwa

Świętokrzyskiego od 2018 roku na terenie  Gminy Busko-Zdrój  oraz Gminy Solec – Zdrój

prowadzone  były  badania  dotyczące  analizy  jakości  powietrza  w  miejscowościach

uzdrowiskowych.  

W 2019 r.  przeprowadzono dwa spotkania  informacyjne, których celem było upowszechnienie

uzyskanych  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. 

Corocznie prowadzone są akcje sprzątania gminy. W 2019 roku przeprowadzono dwie takie

akcje  –  wiosenną  w ramach  obchodów „Światowego  dnia  Ziemi”,  w  której  udział  wzięły
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sołectwa, placówki oświatowe i organizacje społeczne oraz jesienną „Sprzątanie Świata” przy

udziale placówek oświatowych. Łącznie zebrano 810 worków o poj. 120 l odpadów.

7.8. Program usuwania wyrobów zawierającymi azbest  z terenu Gminy Busko-Zdrój

Prawidłowa  gospodarka odpadami zawierającymi azbest w Gminie Busko Zdrój realizowana

w  ramach  wieloletniego  programu  przejętego  uchwałą  nr  VIII/100/2011  Rady  Miejskiej  

w Busku-Zdroju z dnia z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Busko-Zdrój na lata 2011 – 2032. W 2019 r. 

W zakresie bezpłatnego odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest usunięto 273 tony

wyrobów ze 132 posesji. Łącznie do chwili obecnej usunięto  2140 ton z 1002 posesji. 

7.9. Plan gospodarki niskoemisyjnej

W 2019 roku Gmina Busko-Zdrój udzielała dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych

w celu ograniczenia emisji  zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych

kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój. W ramach dotacji celowej udzielonej przez Gminę

Busko – Zdrój mieszkańcy gminy wymienili 49 systemów grzewczych, a łączna kwota dotacji

wyniosła  161.000,00  zł.  Dzięki  realizacji  przedmiotowego  zadania  spodziewany  efekt

ekologiczny/redukcja emisji wyniesie:

- B(a)P – 1,92330 kg/rok

- PM 10 – 1,46451 Mg/rok

- PM 2,5 – 1,30450 Mg/rok

W  ramach  programów  realizowanych  przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  

i  Gospodarki  Wodnej  w Kielcach,  złożonych zostało  168 wniosków, w tym rozpatrzonych

pozytywnie  zostało  132  wnioski  z  terenu  Gminy  Busko  –  Zdrój  o  dofinansowanie

przedsięwzięć na łączną kwotę dotacji 2.890.060,13 zł. Spodziewany efekt ekologiczny to:

- redukcja B(a)P – 0,002349 Mg/rok

- redukcja PM10 – 1,8501 Mg/rok

-redukcja PM 2,5 – 1,65108 Mg/rok

W roku sprawozdawczym Gmina Busko – Zdrój podpisała umowę z Narodowym Funduszem

Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  dofinansowanie   przedsięwzięcia  w  formie

dotacji pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy Busko – Zdrój na lata 2019-2039”,

dofinansowanie  wynosi  100%  kosztów  kwalifikowanych.  Podpisano  umowę  
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z Wykonawcą, który opracuje „Strategię Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Busko – Zdrój

na lata 2019-2039”.  Planowany termin opracowania dokumentu to wrzesień 2020 r. 

Gmina Busko-Zdrój   od  wielu   lat  prowadzi  aktywną politykę  proekologiczną.  W 2019 r.

zorganizowano konkursu  pn.  „NA  RATUNEK  ZIEMI  –  nasza  misja  segregacja  i  niższa

emisja” oraz opracowano materiały pomocnicze w postaci prezentacji mające przybliżyć samą

tematykę konkursu. Prezentacje przekazane zostały do szkół celem wykorzystania ich podczas

lekcji. 

Zdjęcie 30. Laureaci konkursu NA RATUNEK ZIEMI – nasza misja segregacja i niższa

emisja

7.10.  Program  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz
przeciwdziałania narkomanii

W 2019 roku na terenie gminy zrealizowano następujące programy:

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

• Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

oraz przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Działania zawarte w tych

programach nakierowane są na zmianę postaw społeczności lokalnej, a w szczególności dzieci,
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młodzieży  oraz na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i  środków psychotropowych.

Przeciwdziałanie  alkoholizmowi i narkomanii  realizuje się przez odpowiednie kształtowanie

polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:

działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną,  leczenie, rehabilitację 

i reintegrację osób uzależnionych, oraz ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych. 

Programy  te  finansowane  były  ze  środków  uzyskanych  przez  gminę  z  tytułu  udzielonych

zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych.  W  minionym  roku  dochody  z  tego  tytułu

wyniosły 873.676,15 zł. 

Na  realizację  w/w  programów  w  2019  r.  wydatkowano  kwotę  775.505,30  zł,  w  tym

sfinansowano następujące zadania:

• Dotacja dla BSCK w Busku-Zdroju w kwocie 130.000,00 zł – koszty zabezpieczenia

czasu wolnego dzieci młodzieży poprzez organizację różnego rodzaju imprez,

• Dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 159.740,98 zł – na zadania z zakresu

przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym,  które  realizowało  

7 podmiotów,

• Działania  profilaktyczne  na  kwotę  194.496,29  zł  prowadzone  były  w  placówkach

oświatowych, w M-GOPS w Busku-Zdroju, w BOSIR Busko-Zdrój i Wydziale OIS UMiG  

w Busku-Zdroju,

• Zadania terapeutyczne na kwotę 89.718,21 zł  prowadzone były w: Buskim Ośrodku

Trzeźwości „Zdrój”, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Niepublicznej Poradni

Leczenia Uzależnień,

• Na  realizację  zadań  eksploatacyjnych  i  remontowych  w  kwocie  127.823,09  zł  -

remonty i  eksploatacja  placów zabaw, obiektów sportowych i  rekreacyjnych,  zakup sprzętu

sportowego i materiałów,

• Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kwotę 10.820,23 zł – zadania realizowane 

w Miejsko-Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju,

• Na realizację zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Busku-Zdroju,   kwotę 36.506,50 zł.  W minionym roku komisja  odbyła 18 posiedzeń na

których rozpatrzono 75 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego w stosunku do osób

nadużywających  alkoholu,  złożono  wnioski  do  Sądu  Rejonowego  w  Busku-Zdroju  

o zastosowanie obowiązku leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego w stosunku do 64

osób,  skontrolowano  21  przedsiębiorców  korzystających  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów
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alkoholowych,  oraz  wydano 29 postanowień  opiniujących  wnioski  o  wydanie  zezwoleń  na

sprzedaż napojów alkoholowych. 

Na  realizację  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii,  wydatkowano  kwotę  

26.400,00 zł.

Na dzień  1  stycznia  2019 r.  140 podmioty  gospodarcze  posiadały  zezwolenia  na sprzedaż

napojów alkoholowych, z czego: 88 sklepy, 52 punkty gastronomiczne.

Na dzień  31 grudnia 2019 r.  139 podmioty gospodarcze  posiadały  zezwolenia  na sprzedaż

napojów alkoholowych, z czego: 87 sklepy, 52 punkty gastronomiczne.

Przy spadku  ilości  sklepów  w  2018  r.,  ilość  podmiotów  gospodarczych  posiadających

zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  w  2019  r.  utrzymywała  się  na  bardzo

zbliżonym poziomie.
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8. BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE 

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego jest jednym z zadań własnych gminy.

W celu jego realizacji w Gminie Busko-Zdrój funkcjonuje Straż Miejska. Gmina współpracuje

także z  Komendą Powiatowa Policji w Busku-Zdroju oraz Komendą Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej  w Busku-Zdroju, a także wspiera i realizuje programy w zakresie prewencji  

i  bezpieczeństwa życia publicznego.

Łącznie  strażnicy  miejscy  w  2019  roku  ujawnili  1  980  wykroczeń,  z  czego  w  1  159

przypadkach na sprawców nałożyli grzywny w drodze mandatów karnych, co stanowi 58,5%,

w 795 przypadkach zastosowali wobec sprawców środki oddziaływania wychowawczego, co

stanowi 40,2%, oraz sporządzili 25 wniosków o ukaranie względem sprawców wykroczeń, co

stanowi 1,3%. 

Straż  Miejska  w 2019 roku zabezpieczała  różnego rodzaju  imprezy,  festyny,  uroczystości  

w  liczbie  35.  Przeprowadzili  kontrole  wywozu  nieczystości  ciekłych  w  1  593  posesjach,

udzielili pomocy i asyst pracownikom UMIG w Busku Zdroju w 57 sprawach, zrealizowali 14

wspólnych kontroli  z  pracownikami  jednostek organizacyjnych UMiG w Busku – Zdroju.  

W miesiącu listopadzie i grudniu 2019 r. przeprowadzili 97 kontroli palenisk domowych oraz

jakości stosowanych paliw do kotłów. 

Przyjęto do realizacji 758 głoszeń interwencji przez Straż Miejską w 2019 roku w zakresie:

• bezdomnych zwierząt - 283,

• ochrony środowiska i gospodarki odpadami - 196,

• zagrożeń w ruchu drogowym - 163,

• zakłócenia porządku publicznego i spokoju - 66,

• awarii technicznych - 32,

• zagrożeń życia i zdrowia - 18.

Na terenie Gminy Busko - Zdrój działało 18 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

1. OSP Busko-Zdrój, 

2. OSP Dobrowoda, 

3. OSP Galów, 

4. OSP Kołaczkowice, 

5. OSP Kotki, 

6. OSP Mikułowice, 

7. OSP Młyny, 

8. OSP Owczary, 
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9. OSP Ruczynów, 

10. OSP Skotniki Małe, 

11. OSP Słabkowice, 

12. OSP Szaniec, 

13. OSP Szczaworyż, 

14. OSP Widuchowa, 

15. OSP Zbludowice, 

16. OSP Zwierzyniec, 

17. OSP Żerniki Górne,

18. OSP Wełecz.

Jednostki OSP Szaniec i OSP Zbludowice są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo -

Gaśniczego  i  współdziałają  w  tym  zakresie  z  Komendą  Powiatową  Państwowej  Straży

Pożarnej  (KP PSP)  w Busku  -  Zdroju.  Udział  jednostek  OSP w działaniach  ratowniczo  -

gaśniczych  odbywa  się  po  zadysponowaniu  ich  przez  Powiatowe  Stanowisko  Kierowania

(PSK) i Burmistrza. W roku 2019 jednostki OSP z terenu gminy Busko-Zdrój zgłosiły 186

wyjazdów  do  akcji  ratowniczo-gaśniczych  i  36  wyjazdów  do  zabezpieczenia  rejonu

operacyjnego terenu powiatu buskiego.  

Na zapewnienie gotowości bojowej i funkcjonowanie OSP Gmina Busko - Zdrój zwiększyła

wydatkowane  środki  o  14.755,47  zł.  Łączna  wysokość  środków  przeznaczonych  

w powyższym zakresie to kwota 269. 213,75 zł. 

W roku 2019 Gmina Busko-Zdrój złożyła wniosek w ramach ogłoszonego przez Samorząd

Województwa Świętokrzyskiego konkursu pt. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich

poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” i uzyskała wsparcie

finansowe  na  projekt  pt.  „Zwiększenie  gotowości  bojowej  OSP  Widuchowa  poprzez

doposażenie w sprzęt ochrony osobistej i wyposażenie pożarnicze” w kwocie 4.994,69 zł. –

całkowita wartość projektu 10.790,00 zł. Ze środków tych zakupiono 3 szt. hełmów bojowych

Calisia Vulcan typ CV102 MO, 5 szt. ubrań specjalnych typu SX-3 oraz 2 szt. woderów.

Ponadto  z  budżetu  Gminy  Busko-Zdrój  udzielono  dotacji  w  kwocie  3.000,00  zł  na

dofinansowanie  kosztów związanych  z  remontem garażu  jednostki  OSP Galów.  Całkowita

wartość projektu wyniosła 13.000,00 zł, z czego 10.000,00 zł pochodziło ze środków MSWiA

udzielonych dla OSP Galów odrębną umową.
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9. INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO 
I ZWIĄZKACH KOMUNALNYCH

Na koniec 2019 roku Gmina  Busko-Zdrój była wyłącznym udziałowcem dwóch spółek prawa

handlowego tj.: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku -

Zdroju i Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Lotos” Spółka z o.o. w Busku –Zdroju oraz

członkiem Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku – Zdroju:

• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku – Zdroju

Podstawowym zadaniem spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Spółka  

z  o.o.  w Busku-Zdroju  jest  świadczenie  usług  komunalnych  na rzecz  mieszkańców miasta

 i  gminy  Busko-Zdrój  poprzez  bieżące  i  nieprzerwane  zaspokajanie  potrzeb  w  zakresie:

poboru, uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków,  budowania

 i eksploatacji sieci  wodno-kanalizacyjnych, zbierania odpadów innych niż niebezpieczne wraz

z  ich  obróbką,  usuwaniem  oraz  odzyskiem  surowców  z  materiałów  posegregowanych,

rekultywacji  i  pozostałej  działalności  usługowej  związanej  z  gospodarką  odpadami,

zarządzania (na zlecenie) nieruchomościami. Kapitał zakładowy Spółki wynosi  40.976.500,00 zł

i  dzieli  się  na   81 953 udziałów po 500,00 zł  każdy.  Na dzień 31 grudnia 2019 roku spółka

dysponowała  prawem  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  o  wartości  2.647.847,00  zł,

a  także  prawem  własności  o  wartości  456.100,00  zł.   MPGK   Sp.  z  o.o.  w  Busku-Zdroju

w ramach świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę  dostarczała wodę mieszkańcom

wszystkich 47 sołectw oraz miastu. Dostawa wody odbywała się z ujęć: „Szczaworyż”, „Zrecze”,

„Widuchowa-Chrusty”.   W  2019  roku  w  ramach  inwestycji  własnych  zostało  wybudowanych

i wyremontowanych 4050 mb sieci wodociągowej oraz 855 mb sieci kanalizacyjnej, a prywatni

inwestorzy  przekazali na rzecz Spółki prawo własności 165,5 mb sieci wodociągowej oraz 47 mb

sieci  kanalizacji  sanitarnej.  W  2019  roku  Spółka  wybudowała  łącznie  507,5   mb  przyłączy

wodociągowych  oraz  524,8  mb przyłączy  kanalizacyjnych,  wyremontowano  394 mb przyłączy

wodociągowych  i  24  mb  przyłączy  kanalizacyjnych.   Ponadto  Inwestorzy  zewnętrzni

wyremontowali 865,22 mb sieci wodociągowej oraz 109,5 mb sieci kanalizacji sanitarnej.

• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lotos” Spółka z o.o. w Busku - Zdroju

Przedmiotem  działalności  Przedsiębiorstwa  Handlowo-Usługowego  „Lotos”  Spółka

z o.o. w Busku-Zdroju jest świadczenie usług  w zakresie handlu detalicznego i hurtowego oraz

wynajmowania lokali użytkowych. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 620.000,00 zł  i dzieli się
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na  6200 równych  i  niepodzielnych  udziałów,  o  wartości   nominalnej   100,00 zł   każdy.  

W  2019 roku Spółka wynajmowała  853  m² powierzchni handlowej  innym  podmiotom,

głównie osobom fizycznym z przeznaczeniem na działalność handlową  oraz  wynajmowała  

 w niewielkim stopniu   powierzchnię  magazynową.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Spółka  posiadała   umowy  z  22 najemcami.  Przychody 

z tego  tytułu  wyniosły  w  2019 roku  622.001,66 zł  i  stanowiły  główne źródło dochodów  

z działalności Spółki. 

• Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w  Busku – Zdroju

Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie”  w Busku-Zdroju zarządza  źródłami  ciepła  

i  siecią ciepłowniczą dostarczającą ciepło i  ciepłą  wodę użytkową do odbiorców na terenie

Buska-Zdroju i Kazimierzy Wielkiej. Głównymi zadaniami Związku są:

• eksploatacja  urządzeń  ciepłowniczych  gwarantująca  dostawę  ciepła  dla  odbiorców  

w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,

• prowadzenie działalności  inwestycyjnych w zakresie  posiadanego majątku trwałego  

w celu utrzymania dostaw ciepła na odpowiednim poziomie technicznym,

• reprezentowanie interesu gmin w ramach zadań objętych działaniem Związku.

W 2019 roku Związek zrealizował następujące zadania inwestycyjne i remonty polegające na:

• budowie  11  węzłów cieplnych,  oraz  odcinków sieci  cieplnej  od  głównej  magistrali

cieplnej z kotłowni os. Sikorskiego. Budowa węzłów oraz odcinków sieci cieplnych

odbyła  się  do  n/w  budynków na  os.  Sikorskiego  w  Busku-Zdroju:  Sikorskiego  13,

Sikorskiego  14,  Sikorskiego  15,  Sikorskiego  18,  Sikorskiego  19,  Sikorskiego  20,

Sikorskiego 21, Sikorskiego 22, Sikorskiego 23, Sikorskiego 24, Sikorskiego 25,

• realizacji  inwestycji  polegającej  na  budowie  gazowej  kotłowni  kontenerowej,  która

pozwoli wyłączyć z eksploatacji kotłownię węglową przy ul. Różanej w Busku-Zdroju,

• remoncie,  budowie i  przebudowie sieci  ciepłowniczej   zasilanej  z kotłowni przy ul.

Partyzantów 5 wraz z przyłączami do budynku Szpitala i budynku Radiologii na osiedlu

Partyzantów w Kazimierzy Wielkiej,

• remoncie ,budowie i przebudowie odcinków sieci cieplnej c.o. oraz sieci c.w.u. wraz  

z przyłączami do budynków przy ul. Szkolnej nr 1, 3, 5, 7, 9, ul. Kolejowa nr 17 i 19 

w Kazimierzy Wielkiej,
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• zakupiono  pod  potrzeby  zakładu  ciepłowniczego  w  Busku-Zdroju  i  Kazimierzy

Wielkiej  liczniki ciepła,  części do odżużlaczy i  rusztów oraz niezbędną armaturę do

wykonania wszelkich remontów i napraw.

W minionym 2019 roku do sieci miejskiej podłączone zostały obiekty użyteczności publicznej 

i wielorodzinnej: 

• budynku  MGOPS  w  Busku-Zdroju  na  os.  Kościuszki  2a,  dla  potrzeb  podłączenia

którego  zakup  materiałów  i  wykonanie  przyłącza  odbyło  się  ze  środków  i  siłami

własnymi KZC „Ponidzie”,

• UMIG w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 10, dla potrzeb podłączenia którego zakup

materiałów  i  wykonanie  przyłącza  odbyło  się  ze  środków  i  siłami  własnymi  KZC

„Ponidzie”,

• budynek Wspólnoty Mickiewicza 16 w Busku-Zdroju, dla potrzeb podłączenia którego

zakup materiałów i wykonanie przyłącza odbyło się ze środków i siłami własnymi KZC

„Ponidzie”,

- co tym samym zwiększyło zapotrzebowanie na moc zamówioną o 0,230 MW.

Dochody Komunalnego  Związku  Ciepłownictwa  „Ponidzie”  w Busku-Zdroju   na  dzień  31

grudnia  2019 roku wyniosły  9.  541.  078,46 zł,  natomiast  wydatki  budżetowe opiewały  na

kwotę  8 .707. 565,80 zł.
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8. GMINA W RANKINGACH, KONKURSACH, PUBLIKACJACH 

Gmina Busko-Zdrój w 2019 r. otrzymała nagrodą w konkursie EDEN POLSKA wykreowanym

przez Komisję  Europejską,  promującym europejskie  ośrodki turystyczne o ściśle  określonej

specyfice i  niepowtarzalnym charakterze,  które uwzględniają  potrzeby środowiska,  ludności

lokalnej  i  turystów  rozwijając  jednocześnie  atrakcyjny  ekonomicznie  produkt  turystyczny.

Konkurs organizowany jest w Europie od 2006 r. natomiast w Polsce od 2009 r. Jego akronim -

EDEN  -  oznacza  Modelowe  Ośrodki  Turystyczne  Europy  (European  Destinations  of

Excellence).  W ubiegłym  roku  Gmina  Busko-Zdrój  podjęła  także  próbę  szerszej  promocji

zmian w obecnym wizerunku uzdrowiska, nawiązano kontakt ze środowiskiem filmowym oraz

rozpoczęto  rozmowy  mające  na  celu  lokowanie  miejscowości  w  długofalowej  produkcji

telewizyjnej.  W  wyniku  tych  zabiegów  rozpoznane  zostały  warunki  realizacji  zadania,

pozyskano  również  partnerów  do  jego  wdrożenia.  Kolejne  etapy  tego  przedsięwzięcia  są

realizowane w 2020 r. Zadanie obarczone jest dużym ryzykiem logistycznym i finansowym, 

a  obecnie  również  dodatkowym  ryzykiem  wynikającym  z  zagrożenia  epidemiologicznego

koronawirusem,  jednak  jego  efekty  są  nieporównywalne  do  podejmowanych  dotychczas

przedsięwzięć  promocyjnych   i  marketingowych,  co można zaobserwować na  przykładzie

wzrostu popularności innego świętokrzyskiego miasta, Sandomierza.

25 lutego 2020 r., w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się uroczysta

gala  XII  edycji  plebiscytu  Świętokrzyska  Victoria.  W  wydarzeniu  uczestniczył  Burmistrz

Miasta i Gminy Busko-Zdrój, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju, którzy

reprezentowali  Gminę  Busko-Zdrój,  nominowaną  w  kategorii  Samorządność  za  2019  r.

Zdjęcie 31. Nominacja do Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Fot .Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
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Gmina promowała również gminne inwestycje:
•  Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Na terenie zrewitalizowanego parku „Małpi Gaj”

promowano  projekt  pn.  „Rozwój  terenów  zieleni  w  mieście  Busko-Zdrój”.  

W  programie  m.in.  ekologiczny  program  artystyczny  w  wykonaniu  przedszkolaków  oraz

występ  buskich  mażoretek.  Podczas  Dni  Otwartych  Funduszy  Europejskich  w  2019  r.

świętowano 15-lecie Polski w Unii Europejskiej.

• Promowano buskie  eko-inwestycje  podczas  konferencji  Czyste  powietrze dla  Buska-

Zdroju zorganizowanej  w  ramach  V  edycji  Europejskiego  Tygodnia  Zrównoważonego

Rozwoju.

• Zgłoszono  Gminę  Busko-Zdrój  do  XIII  edycji  plebiscytu  „Laur  Świętokrzyski”  

w kategorii „Działanie na rzecz ochrony środowiska”.

• Zgłoszono buskie  iluminacje  świąteczne  do konkursu  „  Świetlna  Stolica  Polski”  (II

miejsce   w województwie).

• Wykonano 92 aktualizacje Systemu Informacji o Inwestycjach dostępnego na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej pod hasłem Mapa Inwestycji.

Wieloaspektowa prezentacja gminy podczas targów, spotkań i konferencji krajowych:

• obecność  buskiej  oferty  turystycznej  i  uzdrowiskowej  na  stoiskach  ROT  podczas

targów krajowych w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Chorzowie, Nadarzynie i Kielcach

• 14.06.2019  stoisko  promocyjne  podczas  konferencji  kończącej  misję  gospodarczą  

w ramach V Świętokrzyskiego Trójkąta Uzdrowiskowego Busko-Zdrój – Kazimierza Wielka –

Solec-Zdrój

• 8.07.2019  opracowanie  prezentacji  buskiej  oferty  turystycznej  podczas  warsztatów

kreowania  marki  „Świętokrzyskie  uzdrowiska  oraz  ziemia  Ponidzia”  zorganizowane  przez

ROT WŚ oraz LOT „Moc Ponidzia” w ramach cyklu „Miejsca Mocy – dziesięć odsłon”.

• 4.10.2019  –  IV  Świętokrzyskie  Forum Ekonomiczne,  udział  przedstawicieli  Gminy

Busko-Zdrój w dyskusji nt. Zarządzania marką „Świętokrzyskie” poprzez spójną komunikację

marketingową  oraz  współpracę  interesariuszy  rynku  turystycznego  w  ramach  IV  Sejmiku

Turystycznego zorganizowanego przez RPT WŚ.

• 23-25.10.2019  -  Badanie  kwestionariuszowe  dotyczące  wizerunku  gminy  w  Polsce

podczas Targów World Travel Show w Nadarzynie.

• 8.10.2019  prezentacja  potencjału  inwestycyjnego  Gminy  Busko-Zdrój  podczas

Międzynarodowego Forum Biznesowego w Busku-Zdroju.
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• 29.11.2019 Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez ROT WŚ pn. „Marka

Terytorialna  –  jak  ją  kreować,  wzmacniać  i  promować  z  korzyścią  dla  gospodarki

turystycznej”.

Gmina Busko-Zdrój promowała swoje walory w środkach masowego przekazu,a także podczas

targów,spotkań i konferencji krajowych.

Gmina  Busko-Zdrój  podjęła  działania,  których  celem  było  wzmocnienie  promocji

wewnętrznej.  Przede  wszystkim  poprzez  stworzenie  partnerstwa  samorządu  z  branżą

turystyczną. Duży udział w tym partnerstwie ma Komisja Uzdrowiskowa Rady Miejskiej, która

w 2019 r. kilkakrotnie spotkała  się w szerokim gronie podmiotów działających w obszarze

turystyki, oceniając faktyczną współpracę w zakresie promocji miasta, a także tworząc nowe

strategie  marketingowe,  które  zostaną  wpisane  do  dokumentu  strategicznego  na  lata  2021-

2025.  W  tym  obszarze  rozpoczęto  również  budowę  nowej  platformy  informacyjno-

promocyjnej Gminy Uzdrowiskowej Busko-Zdrój, skierowanej zarówno do mieszkańców jak 

i do przyjezdnych. Efekty tych prac można ocenić korzystając ze strony www.busko.pl.
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