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WSTĘP

Szanowni Państwo,

Raport o stanie Gminy został opracowany w związku z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990

roku  o  samorządzie  gminnym.  Obejmuje  on  przede  wszystkim podsumowanie  działalność

Gminy Busko-Zdrój w roku 2020, zawiera informacje z zakresu  realizacji polityk,strategii  

i  programów  realizowanych przez Gminę Busko-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych,  stanu

finansów  Gminy  Busko-Zdrój,  funduszu  sołeckiego  i  budżetu  obywatelskiego.  Głównym

celem przygotowania Raportu o stanie Gminy Busko-Zdrój jest ukazanie faktycznego stanu

sytuacji Gminy Busko-Zdrój w ujęciu gospodarczym i społecznym w 2020 roku. W niniejszym

dokumencie zostały omówione m.in.: obszary  związane z  ochroną środowiska naturalnego,

demografią, oświatą i wychowaniem, kulturą, sportem i rekreacją, pomocą społeczną, ochroną

zdrowia,  bezpieczeństwem  publicznym i  ochroną  przeciwpożarową  oraz funkcjonowaniem

gminnych jednostek organizacyjnych. Raport o stanie gminy stanowi podstawę do obiektywnej

oceny podejmowanych działań przez  samorząd w roku sprawozdawczym. Informacje zawarte

w raporcie pozwolą mieszkańcom Gminy na zapoznanie się z sytuacją społeczno-gospodarczą

Gminy Busko-Zdrój.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Busko-Zdrój za 2020 r. 

Z poważaniem,

Burmistrz Miasta i Gminy  
Busko-Zdrój

Waldemar  Sikora 
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1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Położenie i obszar gminy

Gmina Busko – Zdrój położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego  

w  regionie  „Ponidzie”.  W  Gminie  funkcjonuje  47  sołectw,  których  mieszkańcy  głównie

zajmują się  rolnictwem, ogrodnictwem, sadownictwem i agroturystyką.  Miasto  Busko-Zdrój

posiada status uzdrowiska. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 235,88 km2, w tym miasto

Busko-Zdrój leży na terenie 12,28 km2.

Mapa 1. Granice Gminy Busko – Zdrój
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1.2. Władze gminy i jednostki organizacyjne 

Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy Busko-Zdrój jest Rada Miejska w Busku-Zdroju, 

a organem wykonawczym Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu  Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,

jednostek  organizacyjnych   i  jednostek  pomocniczych  gminy.  Urząd  Burmistrza  Miasta  

i  Gminy Busko-Zdrój   od 2010 r.  sprawuje Waldemar Sikora.  Zastępcą Burmistrza Miasta

i Gminy Busko-Zdrój jest Michał Maroński.

Schemat 1. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju w 2020 r.

 

Na koniec 2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju pracowało 120 osób,  

w  tym  106   pracowników  administracyjnych,   9   Straży   Miejskiej   i   5   osób   obsługi. 

W  analizowanym  okresie  11  pracowników  odeszło  z  pracy.  Ogłoszono  10  naborów,

rozstrzygnięto 5. W zakresie realizacji procesu doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji  przez

pracowników Urzędu, w 2020 roku przeszkolono 108 pracowników.
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Do  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Busku  -  Zdroju  w  2020  roku  wpłynęło  75  wniosków  

o  udostępnienie  informacji  publicznej.  Wszystkie  wnioski  zostały  rozpatrzone  zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój  wydał  237 zarządzeń  

i  26  dyspozycji.  Burmistrz  Miasta  i  Gminy uczestniczył  w  11  zwołanych,  w tym okresie

Sesjach.   

W  omawianym  okresie  do  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  wpłynęło  5 skarg.

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 wpłynęły 4 petycje, które dotyczyły  zawieszenia opłat z tytułu

użytkowania wieczystego w związku z zaistniałym stanem epidemicznym na terenie Polski,

trudnej  sytuacji  przedsiębiorców  z  Gminy  Busko-Zdrój,  zmiany  prawa  miejscowego  oraz

wprowadzenia szczególnych rozwiązań  dla przedsiębiorców  oraz  drogi nr 275. 

W  2020  roku  przeprowadzone  zostały  wybory  prezydenta  RP,  które  odbyły  się  

w dwóch turach 28 czerwca i 12 lipca 2020r. Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju podjął

niezbędne  działania  w  zakresie  zapewnienia  obsługi  administracyjnej  oraz  informatycznej

komisji,  zorganizowano  wybory  członków  komisji  i  ich  szkolenia  oraz  przygotowano  

i wyposażono siedziby obwodowych komisji wyborczych. 

W 2020 roku Burmistrz MiG przyjął osobiście 140 interesantów. Z uwagi na stan pandemii  

i  wprowadzone  obostrzenia  od  16  marca  2020  r.  zgłaszane  wnioski  i  potrzeby  Burmistrz

załatwiał  poprzez  rozmowy telefoniczne  z  mieszkańcami,  którzy  zgłaszali  tematy  głównie

związane  z  budową  dróg,  infrastrukturą  techniczną  oraz  spraw  dotyczących  zatrudnienia  

i przydziału mieszkań. 

Podjęto działania w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym: 

➢  zakupiono asortyment niezbędny do zabezpieczenia pracowników UMiG w Busku-

Zdroju oraz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy tj. maseczki ochronne, rękawice

jednorazowe, dozowniki  i  płyny do dezynfekcji  rąk,  płyny do dezynfekcji  pomieszczeń,

fartuchy, kombinezony ochronne, ekrany ochronne (pleksy), urządzenia do dezynfekcji itp.

za kwotę 114 777, 25 zł,
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  przeprowadzono akcję przekazania maseczek  mieszkańcom  na  terenie  miasta  

w miesiącu kwietniu 2020 roku Straż Miejska w Busku-Zdroju wspólnie z radnymi gminy

Busko-Zdrój

  przystosowano 2 pomieszczenia w UMIG w Busku-Zdroju do przyjęcia interesantów

zgodnie z wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego,

 w  miesiącu  październiku  2020  roku  przeprowadzono  ozonowanie  pomieszczeń

budynku UMiG w Busku-Zdroju,

  przeprowadzano testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników Urzędu,

 przekazano  znaczne  ilości  płynu  do  dezynfekcji  powierzchni  do  Zakładu  Usług

Komunalnych  w  Busku-Zdroju  na  potrzeby  przeprowadzani  dezynfekcji  przystanków

autobusowych na terenie naszej gminy,

 opracowano  zarządzenia  oraz  zasady  postępowania  w  przypadku  wystąpienia

zagrożenia epidemiologicznego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz

przy bezpośrednim kontakcie z interesantami.

Każdego roku Urząd korzysta z usług pocztowych. W 2020 roku wysłano 46 906 przesyłek

listownych na kwotę 337 791, 80 zł. 

Przewodniczącym  Rady  Miejskiej  w  Busku-Zdroju  od  2018 r.  jest  Robert  Burchan,  

a wiceprzewodniczącymi: Justyna Nurek i Lucyna Wojnowska. 

W omawianym okresie Rada Miejska w Busku - Zdroju podjęła 140 uchwał podczas 13  sesji,

w tym 4 nadzwyczajnych sesjach Rady Miejskiej. Rada Miejska w Busku-Zdroju odbywała

posiedzenia zgodnie z uchwałą nr XVII/192/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30

grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2020

rok.  Komisje  stałe  Rady  Miejskiej  w  Busku-Zdroju  pracowały  zgodnie  z  uchwałą   nr

XVII/195/2019  Rady  Miejskiej  w  Busku-Zdroju  z  dnia  30  grudnia  2019  r.  w  sprawie

zatwierdzenia  planów pracy komisji  stałych Rady Miejskiej  w Busku-Zdroju na  2020 rok,

uchwałą nr  XVII/193/2019  Rady  Miejskiej  w  Busku-Zdroju  z  dnia  30  grudnia  2019  r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na

2020 rok oraz uchwałą nr XVII/194/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju  z dnia 30 grudnia

2019  r.  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Rady

Miejskiej w Busku-Zdroju na 2020 rok.  
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W  roku  sprawozdawczym  Rada  Miejska  w  Busku-Zdroju  udzieliła wotum  zaufania

Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

 Jednostki organizacyjne 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. Środowiskowy Dom Samopomocy w Busku-Zdroju- jednostka budżetowa;

4. Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku - Zdroju - jednostka budżetowa;

5. Zakład Usług Komunalnych w Busku - Zdroju - jednostka budżetowa;

6. Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju – instytucja kultury;

7. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju – instytucja kultury;

8. Samodzielny Publiczny Zespół  Podstawowej Opieki  Zdrowotnej  w Busku-Zdroju -  

jednostka posiadająca osobowość prawną;

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

jednostka budżetowa;

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

integracyjnymi - jednostka budżetowa;

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

- Zdroju - jednostka budżetowa;

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

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

budżetowa;

14.  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;

15.  Zespół  Placówek  Oświatowych  w  Dobrowodzie  -  jednostka  budżetowa,  w  skład

którego wchodzą:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrowodzie,

b) Publiczne Przedszkole w Dobrowodzie;

16. 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;
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17. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku-Zdroju - jednostka budżetowa;

18. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju - jednostka budżetowa;
19. Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku - Zdroju - jednostka 

budżetowa;

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

- jednoosobowa  spółka gminy;

21. Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe  „Lotos”  spółka   z  o.o.   w  Busku  -  Zdroju  

-  jednoosobowa  spółka gminy.

W 2020 r. Gmina Busko-Zdrój była członkiem związku międzygminnego Komunalny Związek

Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju.

1.3. Demografia

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 283

osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 30 930 osób, w tym: 16 105 kobiet 

i 14 825 mężczyzn.

Tabela 1. Ludność wg wieku, płci i  miejsca zamieszkania

31.12.2020
0-6  lat 7-18 lat 18-60/65 lat 60+ /65+ Razem

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

18-60

mężczyźni  

18-65

kobiety

60+

mężczyźni

65+

miasto 267 270 689 769 3923 4339 2994 1407 14658

sołectwa 435 479 998 1042 4488 5274 2311 1245 16272

razem 702 749 1687 1811 8411 9613 5305 2652 30930
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Na początku 2020 roku na terenach miejskich zamieszkiwało 14 914 osób,  a na terenach

wiejskich 16 299. Na koniec 2020 roku dane te przedstawiały się następująco: 14 658 – miasto,

natomiast wieś: 16 272.

W 2020 roku urodziło się 243 dzieci,  w tym 123 dziewczynek i  120 chłopców, natomiast

zmarło 350 osób, w tym: 172 kobiety i 178 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny był

ujemny i  wyniósł:  -5,3.  Najczęstsze przyczyny zgonów to choroby serca i  naczyń (50 %),

nowotwory  (28%), Covid-19 (21 %) i inne (1%).  Zgonów niemowląt nie odnotowano.

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  2020 roku w zakresie  rejestracji  stanu cywilnego

zrealizowano 2 400 wniosków i wydano 4 600 odpisów aktu stanu cywilnego. Sporządzono 

10 224 akty stanu cywilnego, w tym w ramach bieżącej rejestracji: 955, pozostałe 9 269 to akty

historyczne  wpisane  do  rejestru  stanu cywilnego.  Wydanych zostało  12 decyzji  o  zmianie

imienia i nazwiska. 

W  zakresie  ewidencji  ludności  i  dowodów  osobistych  wydano  łącznie  39  decyzji,

zameldowano  i  wymeldowano  łącznie  1  127  osób,  wydano  1  619  nowych  dowodów

osobistych. 

W 2020 r. 36 par małżeńskich z Gminy Busko-Zdrój zostało uhonorowanych przez Prezydenta

Rzeczypospolitej  Polskiej  Medalami  za  Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie.  Wręczenia

odznaczeń  dokonali  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  oraz  Przewodniczący  Rady

Miejskiej w Busku-Zdroju podczas uroczystości zorganizowanej w Buskim Samorządowym

Centrum Kultury. Wśród „złotych par” przeważały małżeństwa z 50-letnim stażem oraz jedna

para, która przeżyła ze sobą ponad 60 lat.
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Zdjęcie 1. „ Złote Gody 2020”

1.4. Podmioty gospodarcze

Na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój prowadzonych było 2 291 przedsiębiorstw, w tym 98

spółek  cywilnych.  W  2020  roku  zarejestrowano  w  gminie  176  nowych  przedsiębiorstw,  

a wyrejestrowano 110. 

421 przedsiębiorców prowadziło działalność handlową, a 339 działalność budowlaną.

W  zakresie  działalności  gospodarczej   załatwionych  zostało  około  1  700  spraw,  z  tego:

przesłano 1 182 wnioski do CEIDG w formie dokumentu elektronicznego, wydano 90 decyzji 

w sprawie zezwoleń na alkohol i innych.    

W związku z trwającą pandemią koronawirusa oraz trudną sytuacją przedsiębiorców Burmistrz

wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju  w sprawie: 

➢ zwolnień od podatku od nieruchomości;  

➢ przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości;

➢ wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 
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W związku z powyższym Rada Miejska w Busku-Zdroju podjęła uchwały:

➢  nr XX/240/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie

zwolnień od podatku od nieruchomości,

➢  nr XX/241/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie

przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,

➢  nr XX/242/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie

wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
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2. STAN FINANSÓW GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Budżet Gminy Busko – Zdrój został  przyjęty Uchwałą Nr XVII/191/2019 Rady Miejskiej  

w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko –

Zdrój na 2020 rok. 

Dochody  budżetowe  za  2020  rok  wykonano  w  111,63  %  i  na  plan  159  881  776,07  zł

wykonano 178 474 678,35 zł.

W  2020  roku  budżet   po   stronie   wydatków  wykonano   w   82,35   %   i   na   plan  

211 531 476,96 zł wydatkowano 174 201 341,25 zł.

Wydatki majątkowe  stanowiły  kwotę 48 570 194,48 zł,  tj. 27,88  % w stosunku do ogólnych

wykonanych wydatków budżetowych.

Budżet Gminy Busko – Zdrój za 2020 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości  

4 273 337,10 zł.

W 2020 roku Gmina Busko – Zdrój nie zaciągała długoterminowych i  krótkoterminowych

kredytów i pożyczek. 

W 2020 roku nastąpiły spłaty raty zaciągniętego kredytu w wysokości 600 000,00  zł.

Stan zadłużenia Gminy Busko - Zdrój (bez udzielonych poręczeń)  na dzień 31.12.2020 r.

wynosi  1  600 000,00 zł,  tj.  0,90 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych  

w 2020 roku. 

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

grudnia 2020 roku :

1. Dochody własne Gminy Busko-Zdrój stanowiły – 21,3 %,

2. Subwencje – 16,0 %,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 28,6 %,

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 4,8

%,

5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 0,3 %,

6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych– 17,0 %,
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7. Środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej – 11,9 %,

8. Środki pozyskane z innych źródeł – 0,1 %.

Tabela  2. Wykonanie dochodów budżetowych w 2020 roku

Lp. Rodzaj dochodów budżetowych Plan na dzień
31.12.2020 r.

Wykonanie na
dzień

31.12.2020 r.

% (kol. 4 : kol.
3)

1 2 3 4 5

1. Dochody własne 34 490 604,52 38 053 770,16 110,33

2. Subwencje 28 596 872,00

3. Dotacje z budżetu państwa dla gmin 
uzdrowiskowych

2 523 822,00 2 523 822,00 100,00

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

14 191 989,33 14 028 529,20 98,85

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

2 911 561,59 2 715 869,79 93,28

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

15 500,00 15 500,00 100,00

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

15 000,00 15 000,00 100,00

8. 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

29 753 810,00 29 753 705,31 100,00

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

17 355,00 11 217,94 64,64

15



Raport o stanie Gminy Busko - Zdrój 2020

w ramach programów rządowych

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

76 970,86 1 863 170,86 2 420,62

11. Dotacje celowe otrzymane od 
samorządu województwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego

22 000,00 22 000,00 100,00

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

0,00 365 919,00 -

13. Środki (dotacje) otrzymane z 
państwowych funduszy celowych na 
realizację zadań bieżących jednostek 
sektora finansów publicznych

134 429,07 145 868,84 108,51

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

0,00 63 012,09 -

15. Udziały w podatku dochodowym od 
osób fizycznych i prawnych

26 996 700,00 30 260 518,36 112,09

16. Środki pozyskane ze środków Unii 
Europejskiej

15 434 410,18 21 285 966,58 137,91

17. Środki pozyskane z innych źródeł 
(wkład własny budżetu państwa do 
projektów z dofinansowaniem Unii 
Europejskiej)

73 027,52 126 212,22 172,83

18. Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin pozyskane z innych 
źródeł

4 627 724,00 8 627 724,00 186,44

RAZEM: 159 881 776,07 178 474 678,35 111,63
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W  2020  roku  budżet   po   stronie   wydatków   wykonano   w   82,35   %   i   na   plan

211.531.476,96 zł wydatkowano 174.201.341,25  zł, w tym:

➢ 0,35 % przeznaczono na rolnictwo i łowiectwo;

➢ 0,27 % przeznaczono na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 

i wodę;

➢ 4,56 % przeznaczono na transport i łączność;

➢ 23,05 % przeznaczono na turystykę;

➢ 1,36 % przeznaczono na gospodarkę mieszkaniową;

➢ 0,004 % przeznaczono na działalność usługową;

➢ 6,17 % przeznaczono na administrację publiczną;

➢ 0,15 % przeznaczono na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa;

➢ 0,57 % przeznaczono na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;

➢ 0,02 % obsługa długu publicznego;

➢ 0,0008 % różne rozliczenia;

➢ 21,90 % przeznaczono na oświatę i wychowanie;

➢ 0,44 % przeznaczono na ochronę zdrowia;

➢ 3,89 % przeznaczono na pomoc społeczną;  

➢ 1,26 % przeznaczono na edukacyjną opiekę wychowawczą;

➢ 24,04 % przeznaczono na rodzinę;

➢ 7,97 % przeznaczono na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;

➢ 2,40 % przeznaczono na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego;

➢ 1,60 % przeznaczono na kulturę fizyczną.

Tabela  3. Wykonanie wydatków budżetowych w 2020 roku

Lp. Rodzaj wydatków budżetowych
(według działów klasyfikacji

budżetowej)

Plan na dzień
31.12.2020 r.

Wykonanie na
dzień

31.12.2020 r.

% (kol.
4 : kol. 3)

1 2 3 4 5
1. Rolnictwo i łowiectwo 623 657,79 615 712,32 98,73
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz i wodę
658 000,00 477 217,03 72,53

3. Transport i łączność 11 257 368,97 7 936 509,23 70,50
4. Turystyka 61 209 700,00 40 156 868,21 65,61
5. Gospodarka mieszkaniowa 3 543 251,50 2 362 952,24 66,69
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6. Działalność usługowa 65 500,00 6 499,00 9,92
7. Administracja publiczna 12 042 784,00 10 754 599,14 89,30
8. Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

256 958,00 255 622,82 99,48

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

1 468 550,00 993 293,43 67,64

10. Obsługa długu publicznego 350 500,00 26 195,02 7,47
11. Różne rozliczenia 432 055,54 1 360,23 0,31
12. Oświata i wychowanie 40 563 368,54 38 144 948,80 94,04
13. Ochrona zdrowia 1 327 558,19 758 739,84 57,15
14. Pomoc społeczna 7 737 251,93 6 777 371,78 87,60
15. Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej
12 000,00 0,00 0,00

16. Edukacyjna opieka wychowawcza 2 413 888,00 2 196 794,82 91,01
17. Rodzina 42 022 596,00 41 873 465,05 99,65
18. Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
17 851 707,21 13 887 992,43 77,80

19. Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

4 696 604,18 4 183 757,36 89,08

20. Kultura fizyczna 2 998 177,11 2 791 442,50 93,10
RAZEM: 211 531 476,96 174 201 341,25 82,35

Tabela 4. Środki finansowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w 2020 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 3 800 769,35 zł „Rozwój społeczno –
gospodarczy, fizyczny
 i przestrzenny Miasta
Busko – Zdrój poprzez

działania rewitalizacyjne”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata

2014 – 2020 

2. 630 – 63095 - 6257 7 016 430,14 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 

3. 630 – 63095 - 6257 7 081 359,02 zł „Park Zdrojowy Busko –
Zdrój – zachowanie,

promocja i udostępnienie”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata

2014 – 2020 
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4. 801 – 80101 - 2057 165 508,75 zł „Przebudowa infrastruktury
sportowej i doposażenie

pracowni dydaktycznych w
Publicznej Szkole

Podstawowej Nr 1 w Busku
- Zdroju”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata

2014 – 2020 

5. 801 – 80101 - 2057 189 387,36 zł „zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci

Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego”

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 2014 - 2020

6. 801 – 80101 - 6257 198 659,99  zł „Przebudowa infrastruktury
sportowej i doposażenie

pracowni dydaktycznych w
Publicznej Szkole

Podstawowej Nr 1 w Busku
- Zdroju”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata

2014 – 2020 

7. 801 – 80101 - 6257 229 651,04 zł „Rozwój infrastruktury
edukacyjnej w Gminie

Busko - Zdrój”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata

2014 – 2020 

8. 852 – 85295 - 2007 19 191,60 zł Projekt pn. „Rodzina
Wspólna Troska”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020 Europejski

Fundusz Społeczny

9. 852 – 85295 - 2057 255 823,02 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

10. 852 – 85295 - 2057 611 208,86 zł Projekt pn. „Aktywni
Seniorzy w Busku - Zdroju”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020 Europejski

Fundusz Społeczny

11. 852 – 85295 - 2007 96 498,63 zł Projekt pn. „Dla Dobra
Rodziny”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020 Europejski

Fundusz Społeczny

12. 852 – 85295 - 2007 3 641,26 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 253 831,76 zł „Wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii

poprzez montaż instalacji
fotowoltaicznych w

gospodarstwach domowych

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata

2014 – 2020
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na terenie Gminy Busko -
Zdrój”

14. 900 – 90005 - 6257 88 390,83 zł „Poprawa efektywności
energetycznej w budynkach

użyteczności publicznej”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata

2014 – 2020

15. 900 – 90005 - 6257 1 275 614,97 zł „Poprawa efektywności
energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej oraz
w sektorze mieszkaniowym”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata

2014 – 2020

Gmina Busko – Zdrój na dzień 31.12.2020 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 2020 rok.
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3. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych według stanu na 31 grudnia 2020 roku wynosiła

1001 ha 0216 m², w tym: 

➢  869 ha 8324 m² grunty stanowiące własność gminy; 

➢ 56 ha 9362 m ² grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste;

➢ 74  ha  2530 m²  grunty  pozostające  w posiadaniu  gminy o  nieuregulowanym stanie

prawnym.

Wykres 1. Stan mienia komunalnego  na dzień 31 grudnia 2020 r. 

W  2020  roku  w  wyniku  podejmowanych  przez  Gminę  działań  polegających  m.in.  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 237 działki o łącznej powierzchni 40 ha 7685 m². 

W 2020 roku w wyniku sprzedaży nieruchomości  komunalnych stan mienia  komunalnego

zmniejszył się o 14 działek o łącznej powierzchni 2 ha 3938 m². 
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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,  tj.  do  dnia  31  marca  2021  roku.

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  2020  roku  Gmina  Busko-Zdrój  zrealizowała  zadania  inwestycyjne  na  łączną  kwotę

46 929 320,21zł.  Poniżej  przedstawiono zestawienie wykonanych inwestycji  w 2020 roku  

w podziale na poszczególne kategorie.

 Tabela 5. Zestawienie wykonania inwestycji w 2020 r.

Lp. Zadanie
Poniesione wydatki

w 2020 r. w zł

Wkład własny
Gminy w 2020 r.

w zł 

Dofinansowanie
inwestycji 
w 2020 r. w zł 

1.
Infrastruktura drogowa 
(inwestycje i remonty)

3 012 429,51 2 464 468,21 547 961,30

2.
Ochrona środowiska oraz 
zaspokajanie potrzeb 
społecznych

3 040 820,55 1 168 351,90 1 872 468,65

3. Sport, turystyka, rekreacja 35 145 770,36 21 242 590,11    13 903180,25

4. Działania rewitalizacyjne 4 951 789,29 2 645 854,48  2 305 934,81

5. Działalność kulturalna 759 937,50 759 937,50 -

Razem 46 910 747,21 28 281 202,20 18 629 545,01

1. Infrastruktura drogowa (inwestycje i remonty)

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

Busko-Zdrój w 2020 r. wykonano:

➢ chodnik  przy  ul.  Świerkowej  w  miejscowości  Owczary  (w  ramach  funduszu

sołeckiego);

➢ ul. Miłosza - II linia zabudowy ul. Dygasińskiego w Busku-Zdroju;

➢ ciąg  pieszo-jezdnego  łączącego  ul.  Armii  Krajowej  z  Al.  Mickiewicza  

w Busku-Zdroju (obecnie ul. Czernikiewicza);

➢ zatokę autobusową wraz z zagospodarowaniem działek gminnych w m. Kotki – etap I;

➢ przebudowę  ul.  Waryńskiego  w  Busku-Zdroju  polegająca  na  budowie  miejsc

postojowych;

➢ modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Radzanów;

➢ montaż parkometrów.
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W wyniku realizacji ww. zadań wykonano:

- drogi o długości ok. 969,0 m,

- ciągi pieszo-jezdne o długości ok.135,0 m,

- sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 565,0 m,

- mur oporowy o dł. ok. 125,0 m,

- 48 nowych miejsc postojowych,

- 3 parkometry.

W  2020  r.  wykonano  remonty  dróg  gminnych,  w  tym  remonty  cząstkowe  nawierzchni

bitumicznych.  Gmina  Busko-Zdrój  prowadziła  również  bieżące  utrzymanie  oznakowania

pionowego i poziomego. 

 Na terenie Gminy Busko-Zdrój wykonano budowę oświetlenia ulicznego:

➢  drogi gminnej nr 569 w miejscowości Szaniec (w ramach funduszu sołeckiego);

➢  przy drodze  gminnej  nr  ewid.  172 w miejscowości  Siesławice  (w tym:  w ramach

funduszu sołeckiego 10 208,00 zł);

➢ w miejscowości Biniątki na działce nr ewid. 124 (w ramach funduszu sołeckiego);

➢ w miejscowościach  Mikułowice,  Pęczelice,  Zwierzyniec,  Chotelek,  Nowy Folwark,

Nowa Wieś, przy ul. Langiewicza oraz Cypriana Kamila Norwida w Busku-Zdroju , a także

częściowo w Wełeczu oraz Zbludowicach;

➢  przy ul. Łąkowej w miejscowości  Łagiewniki (w ramach funduszu sołeckiego);

➢  w miejscowości Oleszki (w ramach funduszu sołeckiego).

Łącznie  w  2020  r.  zamontowano  45  ekologicznych,  ledowych  opraw  oświetleniowych  

o średniej mocy ok. 40 W każda.

Opracowano dokumentacje projektowe (oświetlenia i odwodnienia) dla inwestycji drogowych :

➢ Rozbudowa ul. Partyzantów Nr 314150T oraz przebudowa i rozbudowa ul. Grotta Nr 

314148T w Busku-Zdroju (opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej);

➢ Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy 1-go Maja w Busku-Zdroju;

➢ Budowa dróg gminnych (od drogi krajowej Nr 73 w Broninie do drogi wojewódzkiej 

Nr 973 w Zbludowicach) - na odcinku od ul. Ceglanej do ul. Korczyńskiej;

➢ Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Widuchowskiej w Busku-Zdroju;
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➢ Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Łagiewnickiej w Busku-Zdroju – w zakresie ul. 

Łagiewnickiej;

➢ Przebudowa i rozbudowa ulic: Polnej, Kochanowskiego i Langiewicza w Busku-

Zdroju;

➢ Rozbudowa ul. Zielonej i ul. Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju;

➢ Budowa ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku-Zdroju;

➢ Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku-Zdroju (aktualizacja 

projektu).

Na rozwój infrastruktury drogowej Gmina otrzymała z budżetu państwa w ramach promesy na 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowanie w wysokości: 547 961,30 zł.

Łączna  wartość  poniesionych  wydatków  w  roku  2020  na  remonty  i  utrzymanie  dróg,

inwestycje drogowe, oświetlenie i odwodnienie dróg oraz dokumentacje techniczne wyniosła 

5 525 950,12 zł, w tym kwota z budżetu gminy to 3 464 677,82 zł. 

Wydatki na same inwestycje drogowe  wyniosły w 2020 r. 3 012 429,51zł. Dofinansowanie

wyniosło 2 061 272,30 zł.

2. Inwestycje w zakresie ochrony środowiska oraz zaspokajania potrzeb społecznych

W  2020  r.  zakończono  termomodernizację  wszystkich  obiektów  objętych  projektem  pn.

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze

mieszkaniowym  na  terenie  Gminy  Busko-Zdrój”  etap  II realizowanym  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na  lata  2014-2020,

współfinansowanym  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Działanie  3.3

„Poprawa  efektywności  energetycznej  w  sektorze  publicznym  i  mieszkaniowym”.  Projekt

dotyczył  głębokiej  termomodernizacji  energetycznej  10  gminnych  budynków  użyteczności

publicznej: świetlic wiejskich, strażnic OSP oraz budynków z mieszkaniami socjalnymi i/lub

komunalnymi, zlokalizowanych w miejscowościach: Bilczów, Zbludowice, Bronina, Młyny,

Owczary, Busko-Zdrój, Szczaworyż, Las Winiarski (Kameduły). Wykonano m.in.: ocieplenie

ścian zewnętrznych, ocieplenie stropów, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej.
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Termomodernizacji poddano: 

1)  Budynek  z  mieszkaniami  po  byłej  szkole  podstawowej  w  miejscowości  Bilczów.

Wartość zadania brutto: 103 751,38 zł.

Zdjęcie 2. Budynek z mieszkaniami  w miejscowości Bilczów

2) Budynek strażnicy OSP w Zbludowicach. Wartość zadania brutto: 257 767,91 zł.

Zdjęcie 3.  Strażnica OSP w Zbludowicach

26



Raport o stanie Gminy Busko - Zdrój 2020

3) Budynek z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny (budynek po byłej 

szkole podstawowej). Wartość zadania brutto: 399 281,56 zł.

Zdjęcie 4.  Mieszkania komunale w miejscowości Młyny 

4) Budynek gminny położony w Busku-Zdroju przy ul. Różanej.  Wartość zadania brutto:

687 182,31 zł.

Zdjęcie 5. Budynek gminny położony w Busku-Zdroju przy ul. Różanej
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5) Budynek świetlicy Las Winiarski /Kameduły.  Wartość zadania brutto: 266 352,46 zł.

Zdjęcie 6. Budynek świetlicy Las Winiarski /Kameduły

6)  Budynek  Warsztatów Terapii  Zajęciowej  (WTZ)  w Busku-Zdroju.  Wartość  zadania

brutto: 235 229,58 zł.

Zdjęcie 7. Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Busku-Zdroju
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7) Budynek OSP w Szczaworyżu. Łączna wartość zadania brutto: 237 550,60 zł. 

Zdjęcie 8. Budynek OSP w Szczaworyżu

8) Budynek świetlicy w Broninie. Wartość zadania brutto: 31 000,00 zł.

Zdjęcie 9. Budynek świetlicy w Broninie
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9)  Budynek  z  mieszkaniami  komunalnymi  w  miejscowości  Bronina.  Wartość  zadania

brutto: 105 599,08 zł.

Zdjęcie 10.  Mieszkania komunalne w Broninie

10) Budynek z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Owczary (budynek po byłej

szkole podstawowej). Łączna wartość zadania brutto: 146 949,40 zł.

Zdjęcie 11.Mieszkania komunalne w Owczarach
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Łączny  koszt  projektu  „Poprawa  efektywności  energetycznej  w  budynkach  użyteczności

publicznej  oraz  w  sektorze  mieszkaniowym  na  terenie  Gminy  Busko-Zdrój” wyniósł  

2 579 074,37 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę: 2 306 961,93 zł, z budżetu gminy pochodziło

788  067,05  zł,  pozyskano  1  518  894,88  zł  dofinansowania  z  Regionalnego  Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł  energii  poprzez montaż instalacji

fotowoltaicznych  w  gospodarstwach  domowych  na  terenie  Gminy  Busko-Zdrój” etap  II

montaż  instalacji  fotowoltaicznych  w  gospodarstwach  prywatnych  (wykonanie  instalacji)

dofinansowanego w  ramach  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,

Działanie  3.1  „Wytwarzanie  i  Dystrybucja  Energii  Pochodzącej  ze  Źródeł  Odnawialnych”,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  

w 2020 r. wykonano 36 mikroinstalacji prosumenckich do wytwarzania energii elektrycznej

dla budynków mieszkalnych położonych na obszarze Gminy Busko-Zdrój. 

Łączny koszt projektu wyniósł 5 507 440,12 zł, wkład własny 2 611 365,24 zł, dofinansowanie

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 to

2 896 074,99 zł. W roku 2020 r. wydatkowano kwotę 595 882,62 zł: wkład własny wyniósł

242 308,85 zł, dofinansowanie 353 573,77 zł.

Zdjęcie 12. Instalacja fotowoltaiczna na budynku mieszkalnym
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 Opracowywano  dokumentacje projektowe dla poniższych inwestycji:

➢ Poprawa  jakości  powietrza  w  uzdrowisku  Busko-Zdrój  poprzez  działania  

w obszarze mobilności miejskiej;

➢ Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Etap III;

➢ Wykonanie  otworu  poszukiwawczo-rozpoznawczego  wód  termalnych  Busko-Zdrój

GT-2 w miejscowości Busko-Zdrój;

Łączny koszt ww. dokumentacji wyniósł 137 976,00 zł. Wdrożenie projektów do realizacji

uzależnione będzie od pozyskania na ten cel dofinansowania.

Ogółem wydatki na wymienione inwestycje w zakresie ochrony środowiska oraz obejmujące

zaspokajanie potrzeb społecznych poniesione w 2020 r. wyniosły 3 040 820,55 zł, pozyskane

dofinansowanie, w tym zakresie wyniosło 1 872 468,65 zł.

3. Sport, turystyka, rekreacja

W 2020  r.   prowadzono  zadania  inwestycyjne  mające  na  celu  rozwój  sportu,  turystyki  

i rekreacji. 

W ramach projektu pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie”

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania

4.4.  „Zachowanie  dziedzictwa  kulturowego  i  naturalnego”  zaplanowano  przebudowę

istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Uzdrowiskowego. 

Trwają prace związane z wymianą nawierzchni,  wykonywane są nowe ciągi pieszo-jezdne,

ścieżki rowerowe oraz alejki do ruchu pieszego, które poprawią dojścia do zabytków. Trwają

prace  nad  uporządkowaniem  istniejącej  zieleni  oraz  nasadzeniami  nowej,  wykonaniem

kanalizacji deszczowej. Montowane są elementy małej architektury. Modernizację przechodzi

oświetlenie  parkowe,  które  jest  wymieniane  na  energooszczędne  typu  LED,  co  umożliwi

doświetlenie  terenu  parku  oraz  dojścia  do  Sanatorium  Marconi,  a  także  poprawi

bezpieczeństwo na terenie Zespołu Uzdrowiskowego. Gruntowną renowację przejdą również

fontanny znajdujące się  w otoczeniu budynku sanatorium, dzięki  którym poprawie ulegnie

wygląd  obiektów  oraz  ich  stan  techniczny.  Renowacji  został  poddany  strumień  „Ciek  od

Buska”.
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Zdjęcie 13. „Ciek od Buska”

Zdjęcie 14. Park Zdrojowy- Sanatorium Marconi

Łączny koszt projektu „Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie”

wynosi  20  345  595,81  zł.  W roku  2020  wydatkowano  kwotę:  10  773  179,71  zł,  gdzie  

3 224 273,65 zł pochodziło z budżetu Gminy, natomiast 7 548 906,06 zł  to dofinansowanie  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
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W  ramach  projektu  „Wzrost  gospodarczy  uzdrowiska  poprzez  rozwój  potencjału

endogenicznego i  zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych -  Rodzinny Park Zdrowia  

w Busku-Zdroju”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata

2014-2020,  Działanie  7.2  „Rozwój  potencjału  endogenicznego  jako  element  strategii

terytorialnej dla określonych obszarów”  w 2020 r. zrealizowano zadania:

1)  Budowa  kompleksu  urządzeń  uzdrowiskowych  (tężnia,  pijalnia  wód,  oranżeria).

Zakończono i  odebrano roboty budowlane objęte  zadaniem. Wartość  zrealizowanych robót

wyniosła 24 757 693,77 zł brutto. Pozostała dostawa i montaż małej architektury, na którą

ogłoszono postępowanie przetargowe nastąpi w 2021 r.;

Zdjęcie 15. Tężnia oraz pijalnia
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2)  Zagospodarowanie tzw. „Nowego Parku” -  rekreacja i  edukacja prozdrowotna o wodzie

(ścianka przytulanka, wielofunkcyjny zestaw zabawowy w formie statku, huśtawki wahadłowe

podwójne). W ramach zadania w 2020 r. zamontowano interaktywne urządzenie edukacyjne -

„Ściankę  przytulankę”  na  terenie  Nowego  Parku  w  Busku-Zdroju.  Zaprojektowanie  

i wykonanie urządzeń zabawowych w ww. lokalizacji nastąpi w 2021 r.;

Zdjęcie 16. Ścianka przytulanka

3) Poprawa dostępu do zabytków w bezpośredniej bliskości miejsca wykorzystania zasobów

endogenicznych (przebudowa mostku i alejki parkowej łączącej zabytkowy park zdrojowy  

z  nowym parkiem w Busku-Zdroju). Zadanie zakończono i odebrano w 2020 r. Wartość brutto

robót na ww. zadaniu wyniosła 147 698,13 zł.

Łączny  koszt  projektu  „Wzrost  gospodarczy  uzdrowiska  poprzez  rozwój  potencjału

endogenicznego i  zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych” wynosi  27 379 781,05 zł.

Projekt  uzyskał  dofinansowanie  ze  środków  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014-2020 w wysokości 7 359 810,00 zł. 

W roku 2020 wydatkowano kwotę: 20 357 305,92 zł, kwota dotacji wyniosła 5 304 274,19 zł.
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W  ramach  projektu  „Utworzenie  nowego  produktu  turystycznego  (turystyka  sportowa)  

w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego ”, zrealizowano zadania:

1)  „Przebudowa  stadionu  sportowego  przy  ul.  Kusocińskiego  w  Busku-Zdroju  -  etap  I”

dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ówczesnego Ministerstwa

Sportu i  Turystyki w Warszawie.  W ramach zadania wykonano min.:  przebudowę 4 boisk

piłkarskich,  przebudowę  2  kortów  tenisowych,  budowę  boiska  wielofunkcyjnego,  budowę

kortu do squasha, budowę placu do jazdy na rolkach o powierzchni ok. 1 248,10 m2.

Łączny  koszt  zadania  wyniósł  7  983  716,94  zł,  pozyskane  dofinansowanie  ze  środków

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło 2 000 000,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano kwotę: 3 350 885,64 zł, kwota dotacji wyniosła 1 050 000,00 zł.

Zdjęcie 17.  Stadion sportowy przy ul. Kusocińskiego po przebudowie
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2)  „Przebudowa  stadionu  sportowego  przy  ul.  Kusocińskiego  w  Busku-Zdroju  -  etap  II”

dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W roku 2020 wykonano

przebudowę oświetlenia płyty głównej boiska. Wartość robót wyniosła 680 758,09 zł brutto.

Podpisano  również  umowę  z  wykonawcą  na  roboty  budowlane  dotyczące  min.:  budowy

budynku zaplecza administracyjno-szatniowego wraz z instalacjami, zagospodarowania terenu,

montażu elektronicznej tablicy wyników, modernizacji systemu zraszania na boisku głównym,

systemu nagłośnienia. Kwota umowy to 5 553 648,94 zł, termin zakończenia robót to 2021 r.

Łączny koszt zadania wynosi 6 326 030,26 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 

2 411 800,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W roku 2020 wydatkowano

kwotę: 664 399,09 zł.

Zdjęcie 18. Stadion sportowy przy ul. Kusocińskiego - oświetlenie płyty głównej boiska

Ogółem wydatki na wymienione inwestycje w zakresie sportu, turystyki i rekreacji poniesione

w 2020 r. wyniosły 35 145 770,36 zł. Pozyskane dofinansowanie wyniosło 13 903 108,25 zł.
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4. Działania rewitalizacyjne

Rok  2020  był  kolejnym  rokiem  wdrażania  projektu  pn.  „Rozwój  społeczno-gospodarczy,

fizyczny  i  przestrzenny  Miasta  Busko-Zdrój  poprzez  działania  rewitalizacyjne”,

współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na  lata  2014-2020,

Działanie  6.5  „Rewitalizacja  obszarów  miejskich  i  wiejskich”.  W 2020  roku  realizowano

następujące zadania:

1) Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki, a os. K. Pułaskiego wraz 

z doposażeniem istniejących terenów rekreacyjnych – Etap I i II.

Etap  I  obejmował  min.:  wykonanie  budynku  sanitarno-szatniowego,  elementów  siłowni

zewnętrznej,  workoutu,  elementów małej  architektury,  oświetlenia  i  nasadzeń  zieleni  oraz

zagospodarowanie terenu (budowę parkingu, ścieżki pieszo-rowerowej, placów utwardzonych,

toru rowerowego, fontanny posadzkowej). Wartość Etapu I to: 3 277 920,89 zł brutto.

Zdjęcie 19. Zagospodarowanie terenów zielonych między osiedlem T. Kościuszki, a osiedlem 
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      Zdjęcie 21. Miejsca parking przy ul. Kopernika

Zdjęcie 20. Fontanna posadzkowa 

Zdjęcie  22. Wyposażenie siłowni zewnętrznej

Etap  II  obejmował  wykonanie  m.in.:  urządzeń  wodnych,  fontanny  pływającej  na  Stawie

Niemieckim, nasadzeń zieleni, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury.

Wartość Etapu II wyniósł  310 000,00 zł brutto.
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Zdjęcie  23.  Zagospodarowanie  terenów  zielonych  między  os.  T.  Kościuszki,  a  os.  

K. Pułaskiego – Etap II, Staw Niemiecki

2) Przebudowa ulicy 1-go Maja w Busku-Zdroju - Etap II i III.

Zadanie  dotyczy przebudowy ulicy 1-go Maja na deptak na odcinku od ul.  Rzewuskiego  

do ul. Parkowej (Etap II) oraz budowy utwardzonego placu z fontanną posadzkową (Etap III). 

W 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 5 521 294,84 zł brutto.

3) Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele aktywności społecznej.

W budynkach na ul. Bocznej pod nr. 6 A oraz 7 w 2020 r. prowadzone były roboty związane 

z modernizacją, przebudową i remontem oraz zagospodarowaniem przyległego terenu.

Umowa z wykonawcą opiewa na łączną kwotę 4 615 692,45 zł. W roku 2020 wykonano roboty

budowlane  za  kwotę  1  148  988,41  zł,  dofinansowanie  uzyskane  dla  tej  części  inwestycji

wyniosło 434 275,62 zł. Zaawansowanie prac na koniec 2020 r. wyniosło ok. 35%.
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Zdjęcie 24. Adaptacja budynków przy ul. Bocznej 

4)  Wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad ul.  dr Sz. Starkiewicza wraz z przebudową ul.

Rokosza w Busku-Zdroju.

W 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 12 281 942,24 zł brutto oraz rozpoczęto

prace związane z realizacją budowy kładki pieszo-rowerowej nad ul. dr. Sz. Starkiewicza wraz

z przebudową ul. Rokosza w Busku-Zdroju. Zaangażowanie środków na dzień 31.12.2020 r.

wynosiło  ok.  5%.  Łączny  koszt  projektu  „Rozwój  społeczno-gospodarczy,  fizyczny  

i  przestrzenny  Miasta  Busko-Zdrój  poprzez  działania  rewitalizacyjne” wynosi  ponad  

44  000 000  zł.  Projekt  uzyskał  dofinansowanie  ze  środków  Regionalnego  Programu

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

19 857 342,57 zł.

W 2020 r. wydatkowano kwotę: 4 951 789,29 zł, kwota dotacji wyniosła 2 305 934,81 zł.

5. Działalności kulturalna

W 2020 r. prowadzono zadania inwestycyjne mające na celu rozwój turystyki i rekreacji pn.:

Budowa świetlicy w miejscowości Kołaczkowice.

Zakres zadania obejmował budowę świetlicy środowiskowej w miejscowości Kołaczkowice,  

w tym min.: sali świetlicowej, zaplecza kuchennego dla potrzeb Koła Gospodyń Wiejskich,

pomieszczeń  towarzyszących:  toalety,  magazynu,  kotłowni  na  gaz  propan-butan  itp.,  koszt

zadania  to  900  000,00  zł.  Realizację  inwestycji  zakończono  w  roku  2020  r.,  w  którym

wydatkowano kwotę: 634 955,37 zł (20 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego).
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Zdjęcie 25. Świetlica w Kołaczkowicach

4.2. Realizacja budżetu obywatelskiego

W  dniach  od  25  września  do  8  października  2020  r.  przeprowadzono  głosowanie  na

9 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Głosowanie miało

charakter  powszechny  i  odbyło  się  poprzez  głosowanie  internetowe.  Zarządzeniem

Nr 168/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 13.08.2020 r. została powołana

komisja  ds.  analizy  formalnej  zgłoszonych  projektów  oraz  przeprowadzenia,  ustalenia

i  ogłoszenia  wyników  głosowania  na  zgłoszone  projekty  poddane  głosowaniu  w  ramach
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budżetu  obywatelskiego  na  2021  rok.   Łącznie  zostało  oddanych  2008  głosów  (ważnych

1 846, nieważnych  162).

Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok:

➢ W kategorii projektów dużych:

1. Remont drogi gminnej (nr działki 612) w miejscowości Szaniec;

2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Owczarach, ul. Piaskowa;

3.Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przeciwpożarowego położonego

w sołectwie Dobrowoda.

➢ W kategorii projektów małych:

1. Busko-Zdrój – zdrowo – rowerowo – Poprawa dostępności infrastruktury rowerowej

na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój;

2. By sport wybrzmiewał pełną mocą – Poprawa funkcjonalności Pływalni Miejskiej  

w  Busku-Zdroju  poprzez  modernizację  nagłośnienia  na  hali  basenowej.  Zakup

mobilnego nagłośnienia na potrzeby BOSiR, celem umożliwienia organizacji wydarzeń

plenerowych np. na Skate Parku;

3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach.

4.3. Realizacja Funduszu Sołeckiego

W 2020 roku wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 878 167,52 zł. 

Tabela 6. Wykaz inwestycji z Funduszu Sołeckiego

Nazwa inwestycji Kwota wydatkowana na inwestycje ze 
środków Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Infrastruktura drogowa 272 171,85 zł
Obiekty świetlic/OSP 137 596,61 zł
Doposażenie świetlic OSP 75 499,81 zł
Zagospodarowanie terenu 272 036,22 zł
Place zabaw/siłownie/boiska 120 863,03 zł
Razem wydatki 878 167,52 zł
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Wykres 2. Procentowe wykorzystanie środków na inwestycje z Funduszu Sołeckiego

 

4.4. Ład przestrzenny

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku  stanowi

podstawę  wszelkich  działań  podejmowanych  w  zakresie  planowania  i  zagospodarowania

przestrzennego  przez jednostki samorządu terytorialnego.

W roku 2020 ustalonych zostało łącznie 229 warunków zabudowy wydanych w formie decyzji

administracyjnych.  Wydane decyzje  o  ustaleniu  warunków zabudowy dotyczyły  zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej,  zagrodowej, jak również usługowej i innej,  

w tym:

 164 decyzje dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w tym zagrodowej);

 1 decyzja dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

 14 decyzja dla zabudowy usługowej;

 20 decyzji na inne rodzaje inwestycji.
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W roku 2020 ustalonych zostało łącznie 31 lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych

w  formie  decyzji  administracyjnych,  które  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.

Na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój obowiązuje 27 miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego,  które  obejmują  powierzchnię  około  1  397ha.  Dla  obszaru  miasta  i  gminy

Busko-Zdrój  obowiązuje  również  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy Busko-Zdrój. Obecnie przystąpiono do sporządzenia projektu

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 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.

Wydano  łącznie  644  zaświadczeń,  wypisów i  wyrysów oraz  96  postanowień   w  sprawie

zaopiniowania  wstępnego  projektu  podziału  nieruchomości.  W  trakcie  prowadzonych

postępowań administracyjnych występowano do stron o uzupełnienie wniosków o wydanie

przedmiotowych decyzji, uzgadniano projekty decyzji z właściwymi w tym zakresie organami,

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

dokonywano zmian sporządzonych decyzji. Występowały przypadki umarzania prowadzonych

postępowań  administracyjnych.  W  nielicznych  sprawach,  wydane  były  także  decyzje

odmawiające ustalenia warunków  zabudowy.   

Zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz

inwestycji towarzyszących Rada Miejska w Busku-Zdroju  roku w 2020 podjęła uchwały: 

➢  nr XXIII/289/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie

ustalenia  lokalizacji  inwestycji  mieszkaniowej  polegającej  na  budowie  budynku

mieszkalnego wielorodzinnego na działce o nr ewid. gr. 488/6 położonej w obrębie 6 przy

ul. Stefana Batorego w Busku-Zdroju.;
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➢ nr XXVII/318/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22  października 2020 r.  

w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie

pięciu  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  (budynki  B1,  B2,  B3,  B4,  B5)  na

działkach  nr  ewid.  gr.  238/1,  238/3,  238/4,  238/6,  239/1,  239/3,  239/4,  239/6,  240

położonych w obrębie 12 przy ul. Młyńskiej w Busku-Zdroju;

➢ nr  XXVIII/326/2020 Rady Miejskiej  w Busku-Zdroju  z  dnia  26 listopada 2020 r.  

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej  na budowie dwóch

budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki  B1,B2)  na działkach o nr  ewid.  gr.

356/1 i 359 położonych w obrębie 9 przy ul. Profesora Józefa Wacława Grotta w Busku-

Zdroju.

W roku 2020 z zakresu uwarunkowań środowiskowych,  ustawy Prawo wodne oraz ustawy

Prawo geologiczne i górnicze wydano:

 19 decyzji i postanowień w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań 

realizacji przedsięwzięcia;

 7 decyzji i postanowień dotyczących zmiany stanu wody na gruncie; 

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

5.1. Infrastruktura komunalna

Dostępność  infrastruktury  technicznej  jest  czynnikiem  wpływającym  na  warunki  życia

mieszkańców  oraz  elementem  atrakcyjności  inwestycyjnej.  Koszty  świadczeń  w  zakresie

dostaw wody,  odprowadzania  ścieków oraz  wywozu  odpadów  także  w  znacznym stopniu

wpływają na atrakcyjność danego obszaru jako miejsca zamieszkania.

Stan infrastruktury wodno-ściekowej na koniec 2020 roku przedstawiał się następująco:

➢ długość sieci wodociągowej - 333,78 km;

➢ długość sieci kanalizacji sanitarnej - 180,39 km;

➢ długość sieci kanalizacji deszczowej - 32,9 km.

Wszystkie miejscowości w gminie są zwodociągowane, natomiast kanalizację sanitarną

posiada 15 miejscowości. Dodatkowo jedna miejscowość skanalizowana jest częściowo.  

Liczba mieszkańców korzystających z sieci:

➢ wodociągowej - 30 826 osoby;

➢ kanalizacji sanitarnej - 20 781 osób.

 

Busko-Zdrój  posiada stałe   połączenie  kolejowe na trasie  Kielce – Busko-Zdrój – Kielce.

Pociągi  kursują   trzy  razy   dziennie.  W  celu  umożliwienia  mieszkańcom,  turystom  

i  kuracjuszom korzystanie  z  przewozów  kolejowych,   została  uruchomiona  komunikacja  

z  dworca  kolejowego  do  centrum  miasta  i  strefy  uzdrowiskowej,  której  połączenia

dostosowano do częstotliwości kursowania pociągów.

W 2020  roku  na  podstawie  zawartej  umowy pomiędzy  Gminą  Busko-Zdrój,  a  Wojewodą

Świętokrzyskim na zadanie polegające na dofinansowaniu z Funduszu rozwoju przewozów

autobusowych  o  charakterze  użyteczności  publicznej  zostało  uruchomionych  6 linii

komunikacji zbiorowej: 

1) Busko-Zdrój – Bilczów przez Zbludowice, Radzanów, Skotniki Duże, Olganów, 

Dobrowodę, Baranów, Gadawę, Budzyń;
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2) Busko-Zdrój – Kołaczkowice (przysiółek Palestyna) przez Mikułowice Kolonia 

Wsch., Elżbiecin, Podgaje, Kotki, Budy, Janina;

3) Busko-Zdrój – Łagiewniki – Zbrodzice – Kurzejów- Busko-Zdrój; 

4) Słabkowice – Szaniec przez Skorzów, Zwierzyniec;

 5) Mikułowice – Szaniec przez Mikułowice Kol. Zachodnią, Nowy Folwark, 

Kameduły, Galów;

6) Busko-Zdrój – Busko-Zdrój przez Siesławice. 

Wysokość dofinansowania w roku 2020 wyniosła 133 511,06 zł.

Z  dniem  28  września  2020  roku  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  w  Kielcach

uruchomiło 8 połączeń autobusowych relacji   Busko-Zdrój – Kielce.  Świadczeniem usług  

w zakresie przewozów turystycznych na terenie miasta zajmują się również prywatne firmy

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

miasta pojazdami elektrycznymi. 

Na dzień 31 grudnia  2020 roku w skład gminnego zasobu mieszkaniowego wchodziło  219

lokali mieszkalnych.  Liczba osób, oczekujących na lokal socjalny wykazuje spadek z 6 rodzin

na koniec 2019 roku do 2 na koniec 2020 roku, a zaległości w opłatach za mieszkania będące

w zasobie gminy wynosiły 1,3 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 2020

roku  wypłacono  1727  dodatków  mieszkaniowych  w  łącznej  kwocie  375  477,00  zł.  

W ramach utrzymania  mienia  w roku sprawozdawczym przeprowadzono przeglądy roczne

łącznie w 61 budynkach gminnych, w tym w 15 placówkach oświatowych, w 5 budynkach

administracyjno-biurowych i 41 innych budynkach gminnych ( świetlice wiejskie, strażnice

OSP). 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.
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Przeprowadzono  remonty  obiektów  użyteczności  publicznej  m.in.  w  miejscowościach:

Dobrowoda, Wełecz, Janina, Kawczyce, Widuchowa, Łagiewniki.

W  okresie  sprawozdawczym  zawarto  162  umowy  udostępnienia  składników  mienia

komunalnego,  a  dochody uzyskane  z  tego  tytułu   wyniosły   952  487,53  zł.  Wydano  123

decyzje administracyjne oraz 660 zaświadczeń i zawiadomień.

W  zakresie  zachowania  funkcji  leczniczo  -  rekreacyjnej  na  terenie  parku  zdrojowego

podejmowane są  corocznie  działania  dotyczące ograniczania  uciążliwości  takich jak hałas  

i zanieczyszczanie ciągów pieszych i ławek przez ptaki.  Od 2 marca do 30 kwietnia 2020 r.,

przeprowadzono płoszenie gawronów metodą sokolniczą. Ponadto podjęto działania dotyczące

ochrony kasztanowców na terenach publicznych w mieście przed szkodnikiem – szrotówkiem

kasztanowcowiaczkiem, objęto ochroną 525 drzew tego gatunku oraz ustawiono 18 szt. wież

kwiatowych  i 50  szt.  kwietników  kaskadowych  zamontowanych  na  lampach  przy  Placu

Zwycięstwa, ul. Poprzecznej, ul. Batorego, ul. Kościuszki oraz łączniku do ul. Rzewuskiego. 

W   okresie  wiosennym  Zakład  Usług  Komunalnych  dokonał  ukwiecenia  miasta  przez

nasadzenie 9 500 szt. roślin jednorocznych - bratków. Następnie w ramach ukwiecenia rabat na

terenie całego miasta nasadzonych zostało 17 030 szt. roślin jednorocznych.

Zdjęcie 26. Roślinność w ul. Mickiewicza 
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Posadzono 40 szt. sadzonek drzew i krzewów miododajnych,  na terenach zielonych między ul.

Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” w Busku- Zdroju w ramach projektu „Promocja produkcji

żywności ekologicznej przez nasadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę

jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim”.

Zdjęcie 27. Roślinność – na terenach zielonych między ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” 

5.2.  Gospodarka odpadami komunalnymi  

System gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Busko-Zdrój   obejmuje zorganizowanie

odbioru  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  w  ramach  budżetu  utworzonego  

z obligatoryjnych wpłat płaconych przez mieszkańców w wysokości określonej przez Radę

Miejską. Zgodnie z Uchwałą  nr  XVI/182/2019 Rady Miejskiej w Busku –Zdroju z dnia 28

listopada 2019r.  od  1  stycznia  2020r.  obowiązywały  stawki  opłat  za  odpady komunalne  

z nieruchomości zamieszkałych w wysokości:

1) dla właścicieli nieruchomości, którzy segregują odpady komunalne: 14,50 zł od 

jednego mieszkańca / miesiąc,

2) dla właścicieli nieruchomości, którzy segregują odpady komunalne i posiadają 

własny kompostownik: 10,50 zł od jednego mieszkańca / miesiąc,

50



Raport o stanie Gminy Busko - Zdrój 2020

3) dla właścicieli, którzy nie wypełniają ustawowego obowiązku selekcji odpadów, jest 

stosowana podwyższona dwukrotnie opłata podstawowa w kwocie: 29,00 zł od jednego

mieszkańca / miesiąc.

Rosnąca ilość odpadów wpłynęła w największym stopniu na koszty funkcjonowania systemu,

bowiem Gmina płaci za każdą tonę odebranych i przekazanych odpadów komunalnych. Mając

na uwadze ten czynnik,  oraz  brak środków na pokrycie  bieżących wydatków związanych  

z  odbiorem  i  zagospodarowaniem  odpadów  konieczna  była  zmiana  obowiązującej  stawki.

Zgodnie z Uchwałą  nr XXV/301/2020 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju z dnia 15 września

2020  r.  w  sprawie  ustalenia  stawek  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  na

terenie gminy Busko-Zdrój od 1 października 2020r. obowiązują nowe stawki opłat za odpady

komunalne z nieruchomości zamieszkałych w wysokości:

1)  dla  właścicieli  nieruchomości,  którzy  segregują  odpady  komunalne:  19,50  zł  od

jednego mieszkańca / miesiąc;

2)  dla  właścicieli  nieruchomości  ,  którzy  segregują  odpady  komunalne  i  posiadają

własny kompostownik: 17,50 zł od jednego mieszkańca / miesiąc;

3) dla właścicieli, którzy nie wypełniają ustawowego obowiązku selekcji odpadów, jest

stosowana podwyższona dwukrotnie opłata podstawowa w kwocie: 39,00 zł od jednego

mieszkańca / miesiąc.

W związku ze zmianami przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi Gmina

Busko-Zdrój była zobowiązana do wprowadzenia wielu zmian związanych z funkcjonowaniem

systemu. Między innymi zmienił się sposób rozliczania z podmiotem odbierającym odpady

komunalne. Od 1 stycznia 2020r. Gmina rozlicza się na podstawie opłaty ustalonej za 1 Mg

odpadów komunalnych.

W 2020 r.   przeprowadzono kontrole terenowe w zakresie przestrzegania zasad poprawnej

segregacji  odpadów  komunalnych  w  sołectwach:  Widuchowa,  Nowa  Wieś,  Chotelek,

Owczary,  Wolica,  Zbludowice,  Łagiewniki,  Siesławice,  Biniątki,  Las  Winiarski,  Janina,

Błoniec, Ruczynów, Kostki Duże, Kostki Małe, Wełecz, Oleszki, Olganów, Skotniki Duże,

Skotniki Małe, Dobrowoda.

W  obszarze  świadczenia  usług  odbioru  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości

niezamieszkałych  na  terenie  gminy  Busko-Zdrój  funkcjonuje  6-ciu  przedsiębiorców.  
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Usługi z zakresu opróżniania i transportu nieczystości ciekłych świadczone były przez 6-ciu

przedsiębiorców posiadających wymagane prawem zezwolenia.

Gmina Busko-Zdrój prowadziła szereg akcji proekologicznych, których adresatami były dzieci

i  młodzież  m.in..:  warsztaty  mody  recyklingowej  o  charakterze  spotkania  edukacyjno  –

ekologicznego pn. „Moda na recykling”, akcję edukacyjną pn. „ODPADY SEGREGUJESZ

CHOINKĘ  OTRZYMUJESZ”,  czy  konkurs  pn.  „Ekologicznie  działamy  –  zdrowe  miasto

posiadamy”.  Głównym  celem  konkursów  było  rozbudzanie  wśród  uczniów  zainteresowań

ograniczeniem niskiej emisji, właściwego gospodarowania odpadami oraz elektromobilnością,

a także wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka,

 

Zdjęcie 28. Warsztaty mody

 

Zdjęcie 29. Prace konkursowe „Ekologicznie działamy – zdrowe miasto 

posiadamy”
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5.3.  Przedsiębiorstwa realizujące zadania komunalne

Na koniec 2020 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,

którego podstawowym zadaniem 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 2020 roku spółka

dysponowana 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 2020 roku  w ramach inwestycji

własnych  wybudowano  1890  mb  i  wyremontowano  1470  mb  sieci  wodociągowej  oraz

wybudowano 8890 mb sieci kanalizacyjnej. W 2020 roku Spółka wybudowała łącznie 241 mb

przyłączy wodociągowych oraz 910 mb przyłączy kanalizacyjnych. Wyremontowano również

280 mb przyłączy wodociągowych.

Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe  „Lotos”  Spółka  z  o.o.  w  Busku  -  Zdroju

realizowało  świadczenie  usług  w  zakresie  wynajmowania  lokali  użytkowych.  Kapitał

zakładowy  Spółki  wynosi  620.000,00  zł  i  dzieli  się  na  6200  równych  i  niepodzielnych

udziałów, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. W 2020 roku Spółka wynajmowała 853 m²

powierzchni handlowej innym podmiotom, głównie osobom fizycznym z przeznaczeniem na

działalność handlową oraz wynajmowała w niewielkim stopniu powierzchnię magazynową.

Od października 2020  ilość wynajmowanej powierzchni zmniejszyła się do 709 m². Według
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stanu na dzień 31.12.2020 roku  posiadała umowy z 20 najemcami, a przychody  z tego tytułu

wyniosły 529 651, 53 zł i stanowiły główne źródło dochodów z działalności Spółki. 

Gmina  Busko-Zdrój  jest  członkiem  związku  międzygminnego  pn.  Komunalny  Związek

Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju, który zarządza źródłami ciepła  i dystrybucyjną

siecią ciepłowniczą, dostarczającą ciepło i ciepłą wodę użytkową do odbiorców na terenie  

m. Buska-Zdroju i Kazimierzy Wielkiej.  Przedsiębiorstwo realizuje  zadania tj.:  eksploatacja  

i  utrzymanie  urządzeń  ciepłowniczych,  gwarantujące  dostawę  ciepła  systemowego

odbiorcom,prowadzenie  działalności   inwestycyjnych  w  zakresie  posiadanego  majątku

trwałego   celem  utrzymania  dostaw  ciepła  na  odpowiednim  poziomie  technicznym,

reprezentowanie interesu gmin w ramach zadań objętych działaniem Związku.

W roku 2020 KZC „Ponidzie” zrealizował  szereg zadań  remontowo-inwestycyjnych,  dzięki

którym  zwiększyło się zapotrzebowanie na moc zamówioną o  0,062 MW.
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6. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA I INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA

6.1. Oświata i edukacja 

Rok 2020 różnił  się  od lat  poprzednich ze  względu na panującą pandemię koronawirusa.  

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19,

Ministerstwo Edukacji Narodowej w połowie marca 2020 roku zdecydowało o zawieszeniu

tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych. 

Z dniem 25 marca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej,

które regulowało nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W  czasie  trwania  nauczania  zdalnego  nauka  odbywała  się  poprzez  lekcje  on-line  

z wykorzystaniem platformy Office 365 – Microsoft Teams, jak również zalecane przez MEN

platformy  edukacyjne  oraz  dziennik  elektroniczny  Librus.  Wprowadzenie  nauczania  na

odległość  dokonało  rewolucji  w  systemie  szkolnictwa.  Nauczyciele  musieli  podjąć  naukę

komunikowania się z uczniami i rodzicami na odległość, pokonując przy tym m.in. bariery

techniczne,  takie  jak  brak  komputerów  u  uczniów i  nauczycieli  oraz  brak  sprawnej  sieci

internetowej. Z dniem 6 maja br. dopuszczono możliwość ponownego otwarcia przedszkoli,

oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  oraz  innych  form  wychowania

przedszkolnego.  Należy  zaznaczyć,  że  wszystkie  zajęcia  odbywały  się  w  ścisłym  reżimie

sanitarnym z  uwzględnieniem zaleceń  Ministra  Edukacji  Narodowej,  Głównego Inspektora

Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia. 

Ponowne zamknięcie szkół miało miejsce od dnia 26 października 2020 roku (klasy IV-VIII

oraz szkoły średnie), natomiast od dnia 9 listopada naukę stacjonarną zakończyli uczniowie  

z   klas  I-III  szkół  podstawowych.  Rozpoczęła  się  nauka zdalna z wykorzystaniem metod  

i  technik kształcenia na odległość,  która trwała  do końca roku 2020.  Przez cały ten okres

pozostały otwarte przedszkola.

W 2020 roku wystartowało  kilka programów związanych z prowadzeniem nauki zdalnej.  

W ramach programów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+”, Gmina Busko-Zdrój zakupiła

łącznie  90  sztuk  laptopów.  Zakupiony  sprzęt  został  przekazany  do  szkół  podstawowych

prowadzonych  przez  Gminę  Busko-Zdrój  oraz  użyczony  na  potrzeby  Społecznej  Szkoły

Podstawowej w Słabkowicach (1 sztuka). Sprzęt był wykorzystywany do prowadzenia nauki

55



Raport o stanie Gminy Busko - Zdrój 2020

zdalnej  przez uczniów oraz w mniejszym zakresie przez nauczycieli,  a  po jej  zakończeniu

pozostanie w szkole i zostanie włączony do szkolnej sieci informatycznej. Program „Zdalna

Szkoła”  oraz  „Zdalna  szkoła+”  stanowił  odpowiedź  na  obecną  sytuację  w  szkolnictwie

spowodowaną  wprowadzeniem stanu  pandemii  COVID-19.  Środki  przeznaczone  na  zakup

komputerów pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Również w 2020 roku ruszył program 500,00 zł dla nauczyciela. Świadczenie   przeznaczone

było  na  dofinansowanie  do  zakupu  sprzętu,  w  tym  m.in.  akcesoriów  komputerowych,

oprogramowania lub usługi dostępu do internetu nauczycielom zatrudnionym w jednostkach

systemu oświaty, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. 

Na  realizację  ww.  zadania  Gmina  Busko-Zdrój  otrzymała  środki  finansowe  w  kwocie  

132  500,00  zł  jako  zwiększenie  subwencji  oświatowej.  Kwota  dofinansowania  nie  mogła

przekroczyć 500,00 zł. na jednego pedagoga. Z dofinansowania skorzystało 240 nauczycieli, 

w  tym:  z  8  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Busko-Zdrój,  z  2  szkół

niepublicznych oraz ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju.

W Gminie Busko-Zdrój w 2020 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,

do których uczęszczało łącznie 47 uczniów;

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

 5 przedszkoli publicznych, do których uczęszczało 496 dzieci;

 7  oddziałów  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach  podstawowych,  do  których

uczęszczało 97 dzieci;

 4 przedszkola niepubliczne, do których uczęszczało 317 dzieci;

 1 oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, do którego uczęszczało 20

dzieci.

2 317 uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII) i 152 uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia

w Busku-Zdroju rozpoczęło we wrześniu 2020 r. naukę w szkołach, dla których gmina Busko-

Zdrój jest organem prowadzącym.

Stan zatrudnienia w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i szkole muzycznej

(na 30 września 2020) – 312,91 etatu, w tym:
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  1 etat nauczyciela bez stopnia awansu;

 8,88 etatu nauczycieli stażystów;

 39,89 etatu nauczycieli kontraktowych; 

 38,99 etatu nauczycieli mianowanych;

 224,15 etatu nauczycieli dyplomowanych.

W roku 2020 Gmina Busko-Zdrój prowadziła dowóz uczniów do szkół, który realizowany  był

przez  przewoźników  wyłonionych  w  trybie  przetargu  nieograniczonego.  Według  stanu  

na miesiąc wrzesień 2020r., obejmował siedem okręgów.  Łącznie z dowozu do szkół miało

możliwość skorzystania 653 uczniów. Wydatki związane  z dowozem uczniów do jednostek

oświatowych w roku 2020  wyniosły 526 964,87 zł. 

Refundowany  był  również dowóz  dzieci  niepełnosprawnych  do  jednostek  oświatowych.

Według stanu na miesiąc wrzesień refundacja obejmowała dowóz do następujących szkół  

i przedszkoli:

1)  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  "Złote  Serce"  w  Pińczowie

prowadzonego przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 15 uczniów;

2)  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-  Wychowawczego  im.  Bł.  Ks.  J.  Pawłowskiego  

w Pińczowie – 1 uczeń;

3) Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Broninie – 12 uczniów;

4)  Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo  

w Busku- Zdroju – 11 uczniów;

5) Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego „Świetlik” w Skowronnie Dolnym

prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym –1 dziecko.

Zrefundowano  także  trzem  rodzicom  dowóz  dzieci  niepełnosprawnych  do  Specjalnego

Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku- Zdroju oraz

Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Broninie.

Wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku 2020

wyniosły 75 850,01 zł.  

Ogółem wydatki związane z dowozem w roku 2020 wyniosły 602 814,88zł.

Gmina  Busko-Zdrój  otrzymała  w  roku  2020  z  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  kwotę  

58 804,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania

wyposażenia  w  pomoce  dydaktyczne  niezbędne  do  realizacji  podstawy  programowej  
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z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach. Pozyskane środki finansowe były przeznaczone

na  zakup  dodatkowych  pomocy  dydaktycznych  do  nauczania  geografii,  biologii,  fizyki  

i  chemii.  Wsparcie i urozmaicenie procesu dydaktycznego dobrymi pomocami z pewnością

będzie miało odzwierciedlenie w dydaktycznej skuteczności szkoły oraz wpłynie na większe

zaangażowanie i aktywniejsze uczestnictwo uczniów w procesie dydaktycznym, a także rozwój

zainteresowań uczniów.

Gmina Busko-Zdrój otrzymała w 2020 r. dotację celową w wysokości: 260 579,56 zł udzieloną

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

uczniów szkół podstawowych.

Gmina Busko-Zdrój otrzymała w 2020 r. dotację celową w wysokości: 11 217,94 zł  w ramach

realizacji  Rządowego  programu  pomocy  uczniom  niepełnosprawnym  w  formie

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

w latach 2020-2022.

6.2. Kultura

Kultura  i  dziedzictwo  kulturowe  stanowią  jeden  z  najważniejszych  elementów  rozwoju

lokalnego  gminy  Busko-Zdrój,  a  w  szczególności  rozwoju  jej  funkcji  uzdrowiskowej  

i  turystycznej.  Świadczy  o  tym  wysokie  umiejscowienie  kultury  w  Strategii  Rozwoju

Lokalnego do roku 2025, na poziomie celów szczegółowych, wspierających jeden z dwóch

głównych celów strategicznych.

Realizacja  zadań  z  zakresu  kultury  w  2020  r.  prowadzona  była  w  Gminie  Busko-Zdrój

wielotorowo – w ramach działalności dedykowanych jednostek organizacyjnych tj. Buskiego

Samorządowego Centrum Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, we współpracy  

z innymi instytucjami oraz organizacjami pożytku publicznego.

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  2020  roku  jednostka  zatrudniała  24  pracowników.  Wydatki  BSCK  w  2020  r.

wyniosły 3 552 163,23 zł.                                                                    
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W  omawianym  okresie  Buskie  Samorządowe  Centrum  Kultury  zorganizowało  ponad  200

wydarzeń kulturalnych, wśród nich m.in.:

 29 koncertów, w tym 21 koncertów Buskiej Orkiestry Zdrojowej; koncert Aleksander

Martinez, koncert zespołu KSU; koncerty Kwintetu Jerzego Cygana; koncert Teatru Tańca

„Kwieciste Gwiazdy”;

 8  wystaw:  wystawa  autorska  Mieczysław Pragnący,  Julia  i  Stanisław Masłowscy  -

„Klisz  szklanych  czar”,  „Busko  –  Zdrój  portret  Miasta”  –  Galeria  „U Źródeł”  BSCK,

„Odkrywamy Ponidzie” – udostępniono Muzeum Regionalnemu w Pińczowie,  wystawa

malarstwa Niny Berezii, „Moja prezentacja” - ekspozycja rysunku Patryka Misterkiewicza,

wystawa  Fotografii  „Ponidzie  2019”  -  udostępniono  Muzeum Zegarów w Jędrzejowie,

„Wielkie  Formaty”  -  wystawa  prac  buskich  artystów  oraz  wystawa  malarska  pn.

„Wszechświat koloru";

 festiwale:  XXVI  Międzynarodowy  Festiwal  Muzyczny  im.  Krystyny  Jamroz  

(16  koncertów,  spektakl  teatralny,  5  kawiarenek  festiwalowych  oraz  2  wystawy

plastyczne), Festiwal  smaków  i  zabaw  dla  dzieciaków oraz  Festiwal  Dobrego  Smaku.

Foodtrucki, kultura, aktywność;

 przedsięwzięcia  o  charakterze  artystycznym,  kulturalnym  i  edukacyjnym  m.in.:

XXXV  Przegląd  Plastyki  „Ponidzie  2020”,  XXIV  Ogólnopolski  Przegląd  Fotografii

„Ponidzie  2020”,  warsztaty  (mydlarskie,  szycia,  świec  żelowych,  druku  3D,  Etno

warsztaty,  Warsztaty Robotyki i  Programowania,  plastyczne),  pokazy teatralne,  imprezy

turystyczne  

i sportowo-rekreacyjne;

 233 seanse filmowe w „Kinie Zdrój” (funkcjonuje przy BSCK) dla 11 937 widzów,  

w tym: 79 seansów europejskich, 88 seansów polskich, 66 seansów pozaeuropejskich oraz

Uniwersytet  Trzeciego Wieku.  W 2020 roku zajęcia  prowadzone były  od stycznia  do  

10 marca (75 słuchaczy);

 w ramach  działalności  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku zorganizowano  wykład  prof.

Leszka Wieczorka „Nie dajmy się zaskoczyć – z prawem na Ty”, zajęcia fakultatywne

(m.in.  lektorat  z  języka  angielskiego,  lektorat  z  języka  włoskiego,  zajęcia  thai-chi,

gimnastyka, aerobik w wodzie).

W wydarzeniach organizowanych przez BSCK w 2020 r. wzięło udział łącznie ponad 47 000

osób (mieszkańców Gminy Busko-Zdrój,  kuracjuszy i  turystów).  Ze względu na pandemię
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koronawirusa oraz nałożone reżimy sanitarne liczba ta jest blisko 3 razy mniejsza niż w roku

poprzedzającym.

Zdjęcie  30.  Koncert  pięciu  tenorów  w  ramach  XXVI  Międzynarodowego  Festiwalu
Muzycznego im. Krystyny Jamroz

Zdjęcie 31. Noworoczna gala operetkowa
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Zdjęcie 32. Koncert w kościele Św. Brata Alberta 

Zdjęcie 33. Montaż wystawy „Wierzba w krajobrazie Ponidzia” w ramach XXIV 
Ogólnopolskiego Przeglądu Fotograficznego „ Ponidzie 2020”
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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 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się Biblioteka Główna w Busku-

Zdroju (a  w niej  4  oddziały:  Wypożyczalnia  dla  Dorosłych,  Wypożyczalnia  dla  Dzieci    

i Młodzieży, Czytelnia oraz Czytelnia Internetowa „Planeta”) oraz cztery filie biblioteczne  

w miejscowościach: Dobrowoda, Kołaczkowice, Szaniec i Szczaworyż.

Zarówno biblioteka główna jak i wszystkie jej filie zapewniają czytelnikom:

- dostęp do katalogów on-line,

- możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne,       

- możliwość rezerwacji zbiorów już dostępnych,

-  możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych,

- elektroniczne (e-mail) powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,

- zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci instytucji,

- elektroniczne kursy, szkolenia biblioteczne (e-learning).  

Biblioteka posiada na bieżąco aktualizowaną stronę internetową. Swoją działalność promuje

również na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.  

W 2020 roku jednostka zatrudniała 15 pracowników (12,5 etatu). Ogólnie wykonane wydatki

wyniosły 804 478,91 zł.

Miejsko-Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Busku-Zdroju  gromadzi  zbiory  ze  wszystkich

dziedzin  wiedzy,  jak  również  beletrystykę  dla  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych.  Księgozbiór

biblioteki  na  koniec  2020  roku  wynosił  90  227  woluminy,  co  stanowiło  3  woluminy

w  przeliczeniu  na  jednego  mieszkańca  gminy.  W  2020  roku  w  bibliotece  udostępniano

następujące  rodzaje  zbiorów:  książki,  czasopisma,  audiobooki,  filmy na  płytach DVD, gry

komputerowe  oraz  gry  planszowe.  Łączna  liczba  zbiorów  specjalnych,  tzn.  audiobooków,

filmów i gier planszowych to 2045. Wypożyczenia tych zbiorów wyniosły 1871 sztuk w ciągu

całego roku. Prenumerowano 19 tytułów czasopism, w tym dzienniki, tygodniki i miesięczniki.

Dobór  tytułów  do  prenumeraty  odbywa  się  pod  kątem  zapotrzebowania  czytelników.

Biblioteka  będąc  w  konsorcjum  bibliotek  województwa  świętokrzyskiego,  w  roku  2020

udostępniała 2816 tytułów książek elektronicznych (e-booki).
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W roku 2020 biblioteka zarejestrowała 3 765 czytelników, łączna liczba kont czytelników  

w bibliotece wynosiła 7 543. Ilość odwiedzin wyniosła 3 6891, natomiast wypożyczeń 5 9162.

Dzienna,  średnia  liczba  odwiedzin  w  Bibliotece  głównej  i  filiach  wyniosła   192  osoby,

natomiast  wypożyczeń  zbiorów  231  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 224 wydarzeniach zorganizowanych na żywo oraz on-line przez bibliotekę w roku 2020

uczestniczyło ponad 85000 osób. Z imprez cyklicznych na uwagę zasługują: Noc Bibliotek,

Narodowe  Czytanie,  Tydzień  Bibliotek,  Spotkania  z  Kulturą  Żydowską,  Dyskusyjny  Klub

Książki.  Wśród  wydarzeń  znalazły  się  spotkania  autorskie  on-line,  lekcje  biblioteczne,

spektakle teatralne, wystawy, rozgrywki gier planszowych, pokazy multimedialne, happeningi,

projekcje filmowe, recenzje książek on-line, rekomendacje gier planszowych on-line, wieczór

poezji, głośne czytanie – bajki i lektury dla najmłodszych on-line.

Zdjęcie 34. Szkolenia - grupy zabawowe
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Zdjęcie 35. Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków

Zdjęcie 36. Noc bibliotek

Zdjęcia 37. Narodowe czytanie - Balladyna Juliusza Słowackiego
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W ramach współpracy z Miastem Kielce w dziedzinie kultury, Gmina Busko-Zdrój przekazała

w 2020 r.  pomoc finansową w formie dotacji celowej o wartości 135 000,00 zł. Pieniądze

zostały przeznaczone dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na realizację zadań Filii  

w Busku-Zdroju - Galerii Sztuki „Zielona”. Galeria zorganizowała w tym okresie 15 wystaw,

w tym 4 wystawy indywidualne i 11 zbiorowych w dziedzinach: malarstwo, rysunek, grafika,

rzeźba, fotografia. Wystawy odwiedziło 1 135 osób.

6.3. Sport i rekreacja

Tworzenie  warunków  sprzyjających  rozwojowi  sportu  stanowi  jedno  z  zadań  własnych

samorządu terytorialnego. Zadania te Gmina Busko-Zdrój realizuje za pomocą swojej jednostki

budżetowej  -  Buskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  (BOSiR)  oraz  przy  współpracy  

z organizacjami pożytku publicznego.

Podstawowym  celem  i  przedmiotem  działania  BOSIR  jest  realizacja  zadań  związanych

z  utrzymaniem  i  udostępnianiem  obiektów  sportowo-rekreacyjnych  oraz  prowadzenie

działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportów, a w szczególności piłki

nożnej, piłki siatkowej, sportów wodnych i nauki pływania oraz innych dyscyplin sportowych,

w  oparciu  o  posiadaną  lub  powierzoną  infrastrukturę  sportową.  Jednostka  jest  również

odpowiedzialna za organizowanie zajęć i wydarzeń o charakterze sportowym oraz tworzenie

mieszkańcom gminy możliwości  rozwoju swoich zainteresowań oraz  aktywnego spędzania

wolnego  czasu.  W  2020  r.  jednostka  zatrudniała  30  pracowników.  Wykonane  przez  nią

wydatki wyniosły 2 499 612,25 zł

Zadania zrealizowane  przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2020r. to przede wszystkim

zajęcia  sportowo-rekreacyjne  a  także  rozgrywki  i  zawody,  które  odbywały  się  m.in.  na:

Pływalni  Miejskiej  im.  Stefana  Komedy  w  Busku-Zdroju,  Boiskach  Wielofunkcyjnych

„Orlik”, w tym na sezonowym lodowisku „Biały Orlik”, Stadionie Miejskim w Busku-Zdroju

oraz na terenie „Skateparku”. Najważniejsze wśród nich to m.in.:

- zawody w pływaniu w ramach „Świętokrzyskiej Ligi Pływackiej”, w których wzięło

udział ponad 230 zawodników,

- zajęcia sportowe fitness, aqua aerobic oraz aqua aerobic senior, w których udział wzięło

około 400 osób,
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 -  festiwal z muzyką i  kolorowymi proszkami holi-  „Holi Święto Kolorów” (ok. 300

osób),

-  turnieje  organizowane na  obiektach BOSIR,  w tym przede  wszystkim „Wakacyjny

Turniej Orlika o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój”, „BOSiR Arena Cup”

-  turniej  damski,  męski  i  par  mieszanych  w  piłkę  plażową-siatkową,  „Turniej  Piłki

Ręcznej-Plażowej”, „Beach Soccer Cup – Pokazowy Turniej Piłki Nożnej Plażowej”  

w których udział wzięło ponad 200 osób,

-  warsztaty  nauki  i  doskonalenia  jazdy  na  hulajnogach,  rolkach,  BMX-ach  

i deskorolkach w ramach Młodzieżowego Festiwalu Sportów Miejskich (ok. 180 osób),

- mecze i rozgrywki w piłkę nożną organizowane na Stadionie Miejskim,

- Mistrzostwa Polski w Kolarstwie 2020.

W  2020  r.  BOSiR  udostępniał  szereg  nieodpłatnych  zajęć,  m.in.:  na  pływalni  miejskiej,

z  których korzystali  słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  strażacy Państwowej  Straży

Pożarnej  w  ramach  treningów  przed  Mistrzostwami  Województwa  Świętokrzyskiego,

uczestnicy  warsztatów  terapii  zajęciowej,  weterani  wojenni  oraz  dzieci  w  wieku

przedszkolnym, a także uczniowie szkół podstawowych zameldowani na terenie gminy Busko-

Zdrój. Uczniowie mogli dodatkowo korzystać z bezpłatnych wejść na lodowisko „Biały Orlik”.

W okresie wiosenno-jesiennym BOSiR bezpłatnie udostępniał boiska „Orlik 2012”.

W 2020 r. z nieodpłatnych zajęć skorzystało blisko 15 000 osób,  w tym  4 730  uczniów ze

szkół podstawowych z terenu gminy Busko-Zdrój, w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Zdjęcie 38. I Wakacyjny Turniej Orlika o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
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 Zdjęcie 39. IV Turniej Piłki Ręcznej Plażowej

Zdjęcie 40. Młodzieżowy Festiwal Sportów Miejskich- warsztaty BMX

Zdjęcie 41. Mistrzostwa Polski w Kolarstwie 2020
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6.4. Polityka społeczna

Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Busku-Zdroju  wykonuje  zadania  własne

gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadnia zlecone z zakresu administracji  rządowej

realizowane  przez  gminę.  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  na  dzień  31.12.2020  r.

zatrudniał 49 osób, w tym 16 pracowników socjalnych. Liczba zatrudnionych w M-GOPS na

pełny etat pracowników socjalnych jest zgodna z art. 110 pkt. 11 Ustawy z dnia 12 marca 2004

r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) - jest proporcjonalna do liczby

ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2000 mieszkańców jest wystarczająca

w stosunku do potrzeb gminy. 

Budżet MGOPS w Busku-Zdroju na 2020 rok zakładał wydatki w kwocie – 49 453 126,93 zł.

Otrzymano środki w wysokości – 48 971 351,31 zł. 

Wydatki wykonano w wysokości – 48 347 019,46 zł. 

Plan na realizację zadań własnych gminy wyniósł – 6 385 124,37 zł, w tym:

 środki własne gminy – 4 674 765,37 zł;

 dofinansowanie ze środków wojewody – 1 710 359,00 zł. 

Plan  na  zadania  zlecone  z  zakresu  administracji  rządowej  wyniósł  41  855  023,00  zł.  

Wydatki wykonano w wysokości – 41 760 495,86 zł, w tym:

 świadczenia wychowawcze (500+) - 29.753.810,00 (z tego wykonano 29 753 705,31

zł),

 świadczenia  rodzinne i  fundusz alimentacyjny – 10 782 700,00 (z tego wykonano  

10 724 446,71zł),

 świadczenie "Dobry Start " (300+) - 1.073.830,00 zł (z tego wykonano 1 056 790,00

zł),

 Środowiskowy Dom Samopomocy – 22 550,00 zł ( z tego wykonano 15 667,83 zł),

 składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń -157 547, 00 zł (z tego wykonano 152

469,24 zł),

 dodatki energetyczne -16 250,00 zł ( z tego wykonano 13 038,71 zł),

 specjalistyczne usługi opiekuńcze – 37 125,00 zł (z tego wykonano 35 075,00 zł),
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 Karta Dużej Rodziny – 1 261,00 zł (z tego wykonano 815,30 zł),

 koszt wydawania decyzji administracyjnych – 3 500,00 zł (z tego wykonano 2 037,76

zł),

 pomoc dla cudzoziemców – 6 450,00 zł (z tego wykonano 6 450,00 zł).

Ośrodek  realizował  projekty  unijne.  Zaplanowane  środki  na  realizację  projektów  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosły 1 212 979,56 zł (z tego wykonano

916 962,21 zł).

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej było 901 osób (469 rodzin),  w tym 720

osób (291 rodzin) w wieku do 60 roku życia oraz 181 osób (178 rodzin) w wieku powyżej 60

roku życia, w tym 195 osób poniżej kryterium dochodowego oraz 706 osób powyżej kryterium

dochodowego.

W strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują:

 Świetlica Środowiskowa, w której  średnio 9 osób dziennie przebywało na zajęciach

świetlicowych.  Liczba miejsc w placówce wsparcia dziennego – 20;

 Klub Senior+, w 2020 r.  średnio do Klubu Seniorów uczęszczało 65 osób dziennie.

Liczba miejsc w Klubie Seniora – 25;

 Środowiskowy Dom Samopomocy – funkcjonował w strukturach M-GOPS w Busku-

Zdroju do 28 lutego 2020 r. Od 1 marca 2020 r. stanowi odrębną jednostkę organizacyjną

gminy.

Na  terenie  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  nie  funkcjonowały:  placówki  interwencyjne  -

zajmujące się opieką nad dziećmi i młodzieżą. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Busku-Zdroju w 2020 r. nie kierował dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych do tego typu

placówek.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju w 2020 r. skierował 1 osobę

do  domu  pomocy  społecznej.  Na  dzień  31.12.2020  r.  w  domach  pomocy  społecznej,

przebywało  28  osób,  w  tym  17  osób  przewlekle  psychicznie  chorych,  9  osób

niepełnosprawnych intelektualnie, 2 osoby w podeszłym wieku. Koszt pobytu podopiecznych

w domach pomocy społecznej, w 2020 r. wyniósł 1 092 459,82 zł.

W  Gminie  Busko-Zdrój  nie  ma  domów  i  schronisk  dla  osób  bezdomnych.  

W związku  z  potrzebą  umieszczenia  osób  bezdomnych  w schronisku  Ośrodek  skierował  
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i  pokrywał  koszty  pobytu  3  bezdomnym  ww.  placówce.  Koszt  pobytu  bezdomnych

w schroniskach, w 2020 r. wyniósł 30.401,25 zł. W strukturze Ośrodka działa Noclegownia,

w której może przebywać 10 osób. W 2020 r. z pobytu w noclegowni skorzystało średnio  

7 osób dziennie. W zasobach Miasta i Gminy Busko-Zdrój nie ma rodzinnych domów pomocy

oraz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i  kobiet  w ciąży. Miejsko-Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej nie kierował do tych placówek mieszkańców gminy.

Ośrodek  współfinansował  pobyt  12  dzieci  w  pieczy  zastępczej.  Miejsko-Gminny  Ośrodek

Pomocy  Społecznej  w  Busku-Zdroju  w  okresie  od  stycznia  do  grudnia  2020  r.

współfinansował  pobyt  dzieci  w  rodzinach  zastępczych  i  placówkach  opiekuńczo-

wychowawczych na łączną kwotę 77 022,93 zł. 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. świadczenia rodzinne otrzymało 1 776 rodzin, natomiast na dzień

31 grudnia 2020 r. świadczenia te otrzymywało 1 540 rodzin. 

W 2020 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało 1929 rodzin na łączą kwotę 9 016 655,84 zł,

w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono na łączną kwotę – 2 723 593,04 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na łączną kwotę – 2 589 208,00 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne wypłacono na łączną kwotę – 2 851 950,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę – 239 611,00 zł,

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

160 000,00 zł, 

- świadczenia rodzicielskie wypłacono na łączną kwotę – 452 293,80 zł. 

Liczba wypłaconych na początku 2020 r. świadczeń 500+ wynosiła 4 975, natomiast na koniec

2020 r. Liczba ta wynosiła 4 925.

Na łączną  kwotę 29 570 748,60 zł wypłacono świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00

zł miesięcznie. 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 2020 r. zasiłek dla opiekuna otrzymało 13 osób natomiast na dzień 31

grudnia  2020  r.  świadczenia  te  wypłacono  8  osobom.  W  2020  r.  powyższe  świadczenia

wypłacono na łączną kwotę 76 880,00 zł. 
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W 2020 r. wypłacono 3 412 świadczeń „Dobry Start” (300+), na łączną kwotę 1 022 700,00zł.

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

funduszu alimentacyjnego w 2020 r. uprawnionych było 138 osób. Łączna kwota wypłaconych

świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 716 740,43 zł.

W 2020 r. wydano 315 Kart Dużej Rodziny.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Busku-Zdroju w 2020 r.  realizował sześć

projektów konkursowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 „Rodzina  Wspólna  Troska” -  celem  projektu  było  wsparcie  na  rzecz  prawidłowego

funkcjonowania  rodziny,  poprzez  konsultacje  specjalistyczne  (psycholog,  pedagog

psychoterapeuta,  terapeuta  do  zajęć  psychoedukacyjnych),  organizacja  wyjazdów

integracyjnych,  usług  rehabilitacyjno-usprawniających  w  miejscu  zamieszkania.  Koszt

zrealizowanych zadań wyniósł 34 321,92 zł;

 „Aktywna integracja szansą na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością

w Gminie Busko-Zdrój” projekt realizowany jest od lutego 2019 r., a jego głównym celem

jest  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  254 541,64 zł;

 „Aktywni  Seniorzy  w  Busku-Zdroju” projekt realizowany  jest od  czerwca  2019  r.  

i  skierowany  został  do  grupy  60  Seniorów  (40  kobiet  i  20  mężczyzn)  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  uczestniczyli  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.  

W  ramach  aktywności  społeczno-kulturalnej  w  2020  r.  Seniorzy  uczestniczyli  

w  wycieczkach,  zabawach  integracyjnych,  rajdach.  Cyklicznie  odbywały  się  warsztaty

muzyczno-wokalne, zajęcia taneczne, warsztaty z malarstwa, warsztaty rękodzielnicze, fitness,

nordic-walking,  warsztaty  z  zakresu  dietetyki  i  zdrowego  odżywiania  się,  warsztaty
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rozwijające  kompetencje  cyfrowe,  warsztaty  z  zakresu  stylu  i  pielęgnacji  urody.  Koszt

realizowanych zadań wyniósł 527 982,37 zł;

 „Dla Dobra Rodziny” projekt  realizowany jest  od czerwca 2019 r.  w ramach którego  

M-GOPS pełni rolę partnera. W ramach projektu wsparciem objętych jest 10 osób starszych 

i  niesamodzielnych,  w  tym  osoby  niepełnosprawne.  W  zakresie  usług  opiekuńczych

organizowane są zajęcia z gimnastyki ogólnoruchowej, rękodzieła oraz warsztaty muzyczno-

wokalne. W ramach integracji społecznej Seniorzy uczestniczyli w wycieczkach i spotkaniach

integracyjnych. Koszt realizowanych zadań wyniósł 96 236,68 zł;

 „Aktywna  integracja  społeczno-zawodowa  szansą  na  sukces  uczestników  CIS  

w  Kostkach  Dużych”  w  ramach  realizacji  projektu  partnerskiego  świadczone  są  dla

uczestników porady prawne. Koszt realizacji zadania wyniósł 3.879,92 zł.

 „Aktywizacja  osób  niesamodzielnych  i  opieka  dzienna  w  dziennym  domu  opieki”

liderem projektu jest fundacja „Nadzieja Rodzinie”. M-GOPS jako partner obowiązany jest

rekrutować  uczestników  projektu  spośród  mieszkańców  gminy  Busko-Zdrój  oraz

podopiecznych Ośrodka. 

Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Busku-Zdroju  realizował  następujące

programy:

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Gminie Busko-Zdrój na lata 2016-2020,  którego głównym celem jest przeciwdziałanie

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

występuje. W  2020  r.  służby  odpowiedzialne  za  pomoc  osobom  doznającym  przemocy

wspólnie podjęły 461 działań, które miały na celu wymianę i przekazywanie informacji  na

temat danej rodziny, osoby lub problemu. W 2020 prowadzono 124 postępowania w zakresie

procedury  Niebieska  Karta. Procedurę  zakończono  w 97  rodzinach.  Powodem  zamknięcia

Niebieskie  Karty  było  ustanie  przemocy  i  zrealizowanie  „Planu  pomocy  rodzinie”  w  79

przypadkach. W pozostałych 18 rodzinach z powodu braku zasadności podejmowania działań.

Dużym powodzeniem cieszą się prowadzone w Ośrodku Pomocy dwie grupy wsparcia dla

ofiar  przemocy  domowej.  Grupa  wsparcia  „Nie  Jesteś  Sama”  i  Grupa  Psychoedukacyjna.

Celem prowadzonych grup jest min.: wspieranie i wzmacnianie zdolności do funkcjonowania

w środowisku, nabycie umiejętności wychodzenia z kryzysu i komunikacji interpersonalnej,  

a  także  asertywnego  zachowania.  Z  takiej  formy  pomocy  skorzystało  łącznie  35  osób.  
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W Ośrodku działa także grupa wsparcia dla sprawców przemocy domowej z wykorzystaniem

modelu „DULUTH” z której skorzystało 11 osób;

 Program  Wspierania  Rodziny  w  Gminie  Busko-Zdrój  na  lata  2019-2021,  którego

głównym celem jest – rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin sprzyjającego prawidłowemu

funkcjonowaniu  rodziny,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  potrzeb  rodzin  przeżywających

trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

 Program  „Wspieraj  Seniora”  -  Solidarnościowy  Korpus  Wsparcia  Seniorów,

realizowany  od  listopada  2020  r.  w  ramach  którego  Seniorzy,  którzy  ze  względu  na

zagrożenie  zakażenia  koronawirusem SARS-COV-2  zdecydują  się  na  pozostanie  w  domu,

otrzymują  wsparcie  polegające  na  dostarczaniu  przez  pracowników  Ośrodka  zakupów,

obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym art. spożywcze, środki higieny osobistej,

leki.  Pomoc  świadczona  jest  także  poprzez  inne  formy  takie  jak  np.  wyprowadzanie  psa,

wyrzucanie śmieci. W okresie od listopada do grudnia 2020 r. z tej formy wsparcia skorzystało

14 seniorów z gminy Busko-Zdrój, dla których pracownicy socjalni wykonali 108 usług.

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025, która przewiduje

iż  gminę  będzie  zamieszkiwało  32  825  osób.  Wskaźnikami  wykonania  celu  była  liczba

mieszkańców, która w 2020 r. wynosiła 31 310. Ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało

901 osób. Stopa bezrobocia w powiecie buskim na koniec grudnia 2020 r. wynosiła 4,4 %.  

W  Raporcie  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  założono,  iż  udział

bezrobotnych w wieku 18-65 zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym na

koniec roku 2020 będzie poniżej średniej krajowej. Wynik ten uzyskano. W Raporcie Strategii

Rozwiązywania Problemów Społecznych założono, iż liczba uczestników imprez kulturalnych

będzie  wynosić  2000  osób/rok  natomiast  wynik  uzyskany  to  47  000  osób/2020  rok.  Ze

względu na pandemię koronawirusa i związane z nią wprowadzone obostrzenia w 2020 r. nie

zostały zrealizowane założenia dotyczące liczby uczestników pikników wielopokoleniowych. 

Uchwałą Nr XVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju z dnia 13 lutego 2020 roku

został  wyodrębniony ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-

Zdroju  Środowiskowy Dom Samopomocy w Busku-Zdroju (zwany dalej  ŚDS ). Od dnia  

1 marca 2020 r. ŚDS funkcjonuje jak samodzielna jednostka organizacyjna w oparciu o statut,

regulamin organizacyjny, program działalności i plan pracy opracowywany na każdy rok. 
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ŚDS  jest  ośrodkiem  wsparcia  dziennego  pobytu  typu  A  dla  osób  przewlekle  chorych

psychicznie i  typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,  przeznaczony dla  20

osób.  Celem  działalności  jest  stworzenie  systemu  wsparcia  społecznego  dla  osób,  które

w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają

pomocy w egzystencji w życiu rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia

zaradności życiowej, a także integracji społecznej. 

Ośrodek w 2020 roku dysponował środkami finansowymi  z budżetu wojewody w wysokości

361 947,94  zł, które zostały wydatkowane na bieżące potrzeby, ponadto pozyskane środki  

z  rezerwy celowej  w kwocie  17 500 zł  przeznaczono na zakup wyposażenia  oraz remont.

Środki finansowe pozyskane z Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „ Za życiem”

w kwocie  526  zł,  przeznaczone  zostały  na  zakup  urządzenia   i  materiałów na  pracownię

rękodzielniczą. Liczba pracowników zatrudnionych  w Środowiskowym Domu Samopomocy

w  Busku-  Zdroju   w  2020   roku  wynosiła  7  osób,  w  tym  dwie  osoby  na  część  etatu. 

W realizacji zadań w 2020 roku następowały utrudnienia w związku z rozprzestrzenianiem się

choroby  covid-19  i  wprowadzanymi  obostrzeniami.  Zgodnie  z  decyzjami  Wojewody

Świętokrzyskiego,   w okresie  od 12 marca   do  31 maja  2020 r.  i  od 31 październik  do  

13  grudnia  2020,  Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w  Busku-  Zdroju  był  zawieszony  

i  nie  świadczył  usług  na  rzecz  uczestników.  Natomiast  w  okresie  od  14.12.2020  r.  do

5.02.2021r  ŚDS  realizował  swoje  zadania  w  grupach  nie  większych  niż  5  osób,

przebywających jednocześnie na terenie placówki. Realizowane zadania odbywały się zgodnie

z aktualnymi rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

6.5. Ochrona Zdrowia

W skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki  Zdrowotnej  w Busku-

Zdroju wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

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

2. Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Busku-Zdroju na osiedlu Sikorskiego 10;

3. Ośrodek Zdrowia w Dobrowodzie,  Dobrowoda 24;

4. Ośrodek Zdrowia w Kołaczkowicach, Kołaczkowice 11;

5. Ośrodek Zdrowia w Szczaworyżu, Szczaworyż  51. 
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Wg stanu  na  dzień  31  grudnia  2020   roku  do  lekarza podstawowej  opieki  zdrowotnej

zadeklarowanych  było  24  319  pacjentów, do  pielęgniarki  POZ  23  806   pacjentów,  a  do

położnej POZ 8507 pacjentów, w tym:               

1.  Przychodnia  Rejonowa  Nr  1   w Busku-Zdroju miała  zadeklarowanych   16  880

pacjentów do lekarza  i 13 162 do pielęgniarki,  

2.  Przychodnia  Rejonowa Nr  2  w Busku-Zdroju  miała  zadeklarowanych  4  125

pacjentów do lekarza i 5925 do pielęgniarki,  

3.  OZ Kołaczkowice  miał  zadeklarowanych 1  526 pacjentów do lekarza  i  1  919 do

pielęgniarki,  

4.  OZ  Dobrowoda  miał  zadeklarowanych  1  230  pacjentów  do  lekarza  i  1  650  do

pielęgniarki,

5.  OZ  Szczaworyż  miał  zadeklarowanych  558  pacjentów  do  lekarza  i  1  150   do

pielęgniarki.

Odnotowany został wzrost liczby zapisanych pacjentów do lekarza o 2%, do pielęgniarki   

o ponad 2% i do położnej o blisko 1%.      

Podstawowym  zadaniem  Zakładu  jest  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie

podstawowej  opieki  zdrowotnej.  Podstawowa  Opieka  Zdrowotna  jest  jednym z  kilkunastu

rodzajów  świadczeń  zdrowotnych  składających  się  na  krajowy  system  ochrony  zdrowia.

SPZPOZ  w  Busku-Zdroju  realizuje  świadczenia  zdrowotne  z  rodzaju  podstawowej  opieki

zdrowotnej przede wszystkim dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Busko-Zdrój. Zakres

świadczeń zdrowotnych obejmuje świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki POZ,

świadczenia pielęgniarki szkolnej, świadczenia położnej POZ oraz  transport sanitarny w POZ.

W ten sposób realizowany jest kompletny zakres świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej

jaki przewidują przepisy prawa.

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki  Zdrowotnej w Busku-Zdroju  zapewnia

dostępność  do  świadczeń  zdrowotnych  z  zakresu  podstawowej  opieki  zdrowotnej  od

poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 z  wyjątkiem dni  ustawowo wolnych od

pracy.  SPZPOZ  w  Busku-Zdroju  realizuje  świadczenia  już  od  godziny  7.00.  
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W 2020 r zrealizowano:

➢ 87 359 porad lekarskich,  w tym zrealizowano 370 wizyt domowych;

➢ 57  826  porad  przez pielęgniarki środowiskowe (m.in.:  wizyty  patronażowe,  wizyty

domowe, świadczenia diagnostyczne, pielęgnacyjne, lecznicze, rehabilitacyjne);

➢ 77 24 porad przez pielęgniarki szkolne (m.in.: testy przesiewowe uczniów, świadczenia

pomocy doraźnej, świadczenia i zabiegi wykonane na podstawie zleceń lekarskich);

➢ 1 254 porad, wizyt patronażowych i edukacyjnych  położnej POZ; 

➢ 9220 czynności wykonane w Gabinecie zabiegowym (m.in.: iniekcje dożylne, iniekcje

domięśniowe, pomiary ciśnień, szczepienia, zakładanie opatrunków, wykonanie testów na

Covid-19);

➢ 59 797 czynności wykonanych przez pielęgniarki poradni dziecięcej (m.in.:szczepienia,

badania przesiewowe, rejestrację, testy);

➢ 1 233 badania USG;

➢ 1 527 badania EKG;

➢ 26 badania spirometryczne,

W roku 2020 zakład realizował następujące programy profilaktyczne:

➢ Program profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP ( umowa z NFZ);

➢ Program profilaktyki gruźlicy (umowa z NFZ);

➢ Program  profilaktyki  raka  szyki  macicy  -  pobranie  materiału  z  szyjki  macicy  do

przesiewowego badania cytologicznego przez położną POZ (umowa z NFZ);

➢ Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi ( z ŚCO Kielce);

➢ „Szansa  dla  wykluczonych  -  Dzienny  Dom  Opieki  Medycznej”  w  Busku-Zdroju  

( z FONTIA sp. z o.o.).

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

listopada 2018 roku SPZPOZ w Busku-Zdroju jest realizatorem „Programu profilaktycznych

szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Busko-Zdrój w wieku 65+ na lata 2018 –

2021”.  Łącznie z bezpłatnych szczepień w roku 2020 skorzystało 300 osób.

W  każdy  wtorek  w  Przychodni  Rejonowej  Nr  1  w  Busku-Zdroju   czynny  jest  gabinet

dietetyczny.  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
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krążenia  itp.  Warunkiem  skorzystania  z  porady  dietetyka  jest  posiadanie  skierowania  od

lekarza SPZPOZ. W roku 2020 z konsultacji dietetycznych skorzystało blisko 250 osób.

Dla  pacjentów  SPZPOZ  w  Busku-Zdroju funkcjonuje  bezpłatny  konsultacyjny  gabinet

onkologiczny czynny w każdy poniedziałek od godz.10.00 do 12.00 w Przychodni Rejonowej

Nr 1 w Busku-Zdroju. Konsultacji udziela jeden z najlepszych specjalistów onkologii w kraju

dr  n.  med.  Jolanta  Smok-Kalwat.  Warunkiem  skorzystania  z  konsultacji  jest  posiadanie

skierowania od  lekarza SPZPOZ. Z ww. konsultacji skorzystało blisko 100 osób.

Na  dzień  31.12.2020  r.  wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  w  sprawie

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu

wykonującego działalność leczniczą spełniają 4 z 5 przychodni wchodzących w skład zakładu.

Wymogów  nie  spełnia  placówka  w  Szczaworyżu.  Placówka  dopuszczona  do  dalszego

funkcjonowania  na  podstawie  postanowienia  PSSE  w  Busku-Zdroju.   Zmieniono  statut  

i wyłączono z działalności Ośrodek Zdrowia w Szczaworyżu.

W 2020 r.  zostały odmalowane wszystkie  pomieszczenia  znajdujące się  na drugim piętrze

Przychodni  Rejonowej  Nr 1 w Busku-Zdroju.  Wymieniono wszystkie  drzwi w Przychodni

Rejonowej   Nr  2,  w  Ośrodku  Zdrowia  w  Kołaczkowicach  i  w  Ośrodku  Zdrowia  

w Dobrowodzie. W roku sprawozdawczym zakupiono wyposażenie do gabinetów lekarskich 

i  pielęgniarskich  w  Ośrodku  Zdrowia   w  Kołaczkowicach  i  w  Ośrodku  Zdrowia  

w  Dobrowodzie.  Zamontowano  klimatyzację  w  Gabinecie  Zabiegowym  w  Przychodni

Rejonowej  Nr 1.

6.6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.  oparta była na

Rocznym Programie Współpracy określonym w Uchwale nr XVI/186/2019 Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. oraz w Uchwale nr XX/238/2020 Rady Miejskiej 

w Busku-Zdroju z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Program obejmował następujące zadania:

- ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza,

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
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- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- turystyka i krajoznawstwo.

W ramach wyżej wymienionego programu Gmina Busko-Zdrój ogłosiła 3 otwarte konkursy ofert

na  realizację  zadań  publicznych  oraz  jeden  konkurs  na  dofinansowanie  wkładu  własnego  do

projektów  współfinansowanych  ze  środków  europejskich.   Skorzystało  z  nich  20  organizacji

pożytku publicznego zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 7. Zakres zadań w ramach konkursu ofert 

Lp. Dziedzina Liczba 
zakwalifikowanych
zadań

Wartość 
dofinansowania

Wpływ pandemii na 
realizację zadań

1. ochrona i promocja 
zdrowia,  w tym 
działalność lecznicza

3 132 000,00 zł Zrealizowano 
w całości

2. działalność na rzecz 
osób w wieku 
emerytalnym

2 12 000,00 zł Nie zrealizowano ze 
względu na Covid-19

3. działalność na rzecz 
dzieci  i młodzieży, 
w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

1 10 000,00 zł Nie zrealizowano ze 
względu na Covid-19

4. wspieranie 
i upowszechnianie 
kultury fizycznej

9 350 000,00 zł Jednego zadania nie 
zrealizowano ze 
względu na Covid-19

5. przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

5 110 000,00 zł Jednego zadania nie 
zrealizowano ze 
względu na Covid-19

6. turystyka 
i krajoznawstwo

2 9 957,57 zł Zrealizowano 
w całości

RAZEM 22 623 957,57 zł
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Dziedzinami priorytetowymi w  Rocznym Programie Współpracy były:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Gmina wspierała i upowszechniania kulturę fizyczną poprzez realizację zadań  w trybie ustawy

o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  w  zakresie  upowszechniania  kultury

fizycznej mają na celu wspieranie tych organizacji sportowych, które zachęcają mieszkańców

do  aktywności  w  tym  do  uprawiania  sportu  profesjonalnego.  W  sposób  szczególny

premiowane są dyscypliny sportowe z uwagi na swoją długoletnią tradycję i popularność na

terenie gminy Busko-Zdrój. Na realizację Rocznego Programu Współpracy 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 w 2020 r. w zakresie

sportu przekazano 340 000,00 zł, z czego 333 461,32 zł wykorzystano ostatecznie na realizację

zadań.

Zdjęcie 42. Zawodnicy i trener Amatorskiego Klubu Sportowego 1947 Busko-Zdrój
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Tab.8. Realizowane zadania

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania

1. Bokserski Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy „Ring”

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
poprzez dyscyplinę boks

2. Stowarzyszenie KS Handbalove Busko Popularyzacja sportu oraz rozwój umiejętności 
sportowych wśród dzieci i młodzieży poprzez 
organizowanie zajęć piłki ręcznej i prowadzenie 
drużyny w drugiej lidze

3. Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „Unia”

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej           
w dyscyplinie sportowej pływanie

4. Amatorski Klub Sportowy 1947 Upowszechnianie wśród  mieszkańców miasta             
i gminy dyscypliny sportowej – piłka nożna

5. Klub Sportowy „Arena” Busko Doskonalenie umiejętności sportowych dzieci              
i młodzieży z terenu miasta i gminy Busko-Zdrój 
poprzez prowadzenie zajęć treningowych i 
współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki ręcznej  
i piłki siatkowej dziewcząt i chłopców

6. Klub Sportowy „Słoneczko” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej           
w dyscyplinie sportowej lekkoatletyka

7. Buski Klub Kung-Fu Yantai Tongbei quan – lekiem na długowieczność

8. Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Kielcach

Rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród
dzieci, młodzieży i kobiet gminy Busko-Zdrój 
w dziedzinie castingsportu (wędkarstwa rzutowego)

Z uwagi na pandemię COVID-19 realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

była znacząco utrudniona. Wiele spośród określonych w ofertach rezultatów działań, musiało

zostać zastąpionych alternatywnymi formami aktywności sportowej. Ostatecznie ze względu

na  niepełną  realizację  oferty  dokonano  zwrotu  części  jednego  dofinansowania.  Ponadto  

w całości nie udało się zrealizować zadania zaproponowanego przez Okręg Polskiego Związku

Wędkarskiego w Kielcach.
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Zdjęcie 43. Zawodnicy i tenerzy Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„UNIA”

Zdjęcie 44. Zawodnicy i trener Klubu Sportowego „Słoneczko”
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Zdjęcie 45. Zawodnicy i trener Bokserskiego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „ RING”UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „RING” 

Gmina  Busko-Zdrój  wsparła  w  2020  r.  cztery  zadania  w  zakresie  przeciwdziałania
uzależnieniom  i  patologiom  społecznym,  z  czego  3  ukierunkowane  na  zapobieganie
alkoholizmowi oraz jedno związane z zapobieganiem narkomanii. Na ich realizację przekazano
łącznie 100 000,00 zł, natomiast ostatecznie wykorzystano kwotę 87 797,46 zł. 

Tabela 9. Zrealizowane zadania

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania
1. Buski Ośrodek Terapii         

i Profilaktyki Uzależnień
Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia         
w środowisku lokalnym, prowadzenie zajęć 
terapeutycznych z osobami uzależnionymi                
i współuzależnionymi od alkoholu i narkotyków

2. Fundacja Wychowanie 
i Profilaktyka im. Jana 
Pawła II

Archipelag Skarbów

3. Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 
Kielecka, Oddział  
w Busku-Zdroju

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci 
i młodzieży pod nazwą „Baw się zdrowo 
i bezpiecznie”

4. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział w Busku-
Zdroju

W trosce o młodego człowieka - kolonia 
wypoczynkowo-krajoznawcza z profilaktyką 
uzależnień

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone przez rząd oraz Głównego Inspektora Sanitarnego  

w związku z pandemią Covid-19 nie udało się zrealizować zadania zaproponowanego przez

Fundację Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II pn. „Archipelag Skarbów”. Dokonano

również zwrotu części jednego dofinansowania.
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7.  REALIZACJA  STRATEGII,  PLANÓW  I PROGRAMÓW
GMINY

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

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

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

uwarunkowania społeczno-ekonomiczne.

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

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 została przyjęta Uchwałą

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr III/25/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Strategia Rozwoju

Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  została  zaktualizowana,  dostosowania  do  perspektywy

finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 i przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Busku-

Zdroju Nr XXII/300/2016 z dnia 20 października 2016 r. Strategia bazuje na zmianach, jakie

zaszły  w ciągu  ostatnich  lat.  Kieruje  się  wyzwaniami,  którym trzeba  będzie  sprostać  oraz

wartościami,  które  należy  umacniać  i  rozwijać.  Przedmiotowy  dokument  wyznacza

strategiczne  cele  rozwoju  Gminy  do  roku  2025.  Ujęto  w  nim zadania  dotyczące  różnych

dziedzin  życia  społecznego  w  rozbiciu  na  konkretne  projekty,  które  są  zaplanowane  do

realizacji, realizowane lub zakończone. 

Aktualny  dokument  dostępny  jest  na  stronie  BIP  UMiG  Busko-Zdrój  pod  adresem:

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

Strategia podlega procesowi ewaluacji. Raport na temat postępu, jaki osiągnięto w latach 2018-

2019  w  zakresie  realizacji  celów  i  priorytetów  założonych  w  Strategii  Rozwoju  Miasta  

i  Gminy  Busko-Zdrój  został  przyjęty  prze  Radę  Miejską  w  grudniu  2020  r.  Raport  

z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta i  Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025

został  udostępniony  na  BIP  UMiG  Busko-Zdrój  pod  adresem:

https://www.umig.busko.pl/images/sampledata/dzialania_gminy/strategia_rozwoju/

strategia_2015_2025/zal1.pdf   oraz

https://www.umig.busko.pl/images/sampledata/dzialania_gminy/strategia_rozwoju/

strategia_2015_2025/zal2.pdf .

Monitoring realizacji Strategii jest stałym procesem obserwacji, mającym na celu zapewnienie

informacji  na temat  celowości  i  skuteczności  podejmowanych działań.  Za okres  dwóch lat
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powstają  raporty  z  monitoringu  realizacji  Strategii.  Obejmują  sfery  życia  społecznego  

i  gospodarczego,  a  także  środowiskowego.  Przeprowadzony  monitoring  za  okres  od

01.01.2018  r.  do  31.12.20119  r.  pozwolił  na  dokonanie  analizy  zmiany  zachodzących  we

wszystkich  sferach  funkcjonowania  gminy  oraz  stwierdzenie  skuteczności  i  efektywność

procesu  wdrożeniowego.  Z  raportu  wynika,  iż  zakładane  cele  Strategii  są  sukcesywnie

osiągane,  a  zaplanowane  projekty  są  realizowane  i  znajdują  się  na  różnym  etapie

zaawansowania.  Gmina  Busko-Zdrój  skutecznie  pozyskuje  i  wykorzystuje  środki

z  zewnętrznych  źródeł  finansowania,  zwłaszcza  z  Unii  Europejskiej.  Efektem  wdrażania

Strategii jest obserwowany na terenie Gminy wzrost realizacji nowych inwestycji oraz duże

zainteresowanie  nowych  inwestorów,  planujących  rozwój  własnych  działalności  na  terenie

miasta  oraz  gminy  Busko-Zdrój.  Nowe  inwestycje  dotyczą  w  dużej  mierze  przedsięwzięć

związanych z budownictwem wielorodzinnym, budownictwem sanatoryjnym, usługowym oraz

rekreacyjnym.

7.2.  Strategia Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2011-2020 

W ostatnim roku obowiązywania Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Busko-Zdrój na

lata 2011-2020 dokonano ostatecznego podsumowania wszystkich działań, których dotyczył

dokument, a także wyznaczono priorytety na kolejne lata.

Nowy dokument, zaktualizowany w perspektywie do roku 2025,  został przygotowany pod

kierunkiem dr  Anny Wilkońskiej,  pracownika  naukowego Instytutu  Turystyki  działającego

przy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Prace nad strategią rozpoczęto jeszcze w 2019 r.  – o czym informuje Raport o Stanie Gminy

za 2019 r. w rozdziale 7 pt. „Realizacja strategii, polityk, programów”. Drugi rok prac nad

aktualizacją SRT rozpoczęto od wykonania inwentaryzacji zasobów turystycznych na terenie

całej gminy. W dalszej kolejności zebrano i przeanalizowano powstałe wcześniej ekspertyzy 

i  opracowania  tematyczne,  a  także  informacje  z  zakresu  aktualnie  realizowanych  

i planowanych inwestycji  oraz innych planów rozwoju strategicznego miasta. Na tej podstawie

zdefiniowano ogólne założenia polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju turystyki, które

następnie poddano konsultacjom społecznym wśród mieszkańców miasta, branży turystycznej

 i organizacji pozarządowych (z uwagi na pandemię COVID-19, w okresie od kwietnia 2020 r.

miały one głównie formę online). 

Zgodnie z założeniami nowej Strategii Rozwoju Turystyki, Busko-Zdrój w 2025 r. jest silne

wartościami,  jakie  posiada.  Umiejętnie  wykorzystuje  swój  potencjał  uzdrowiskowy,  jak

również  potencjał  historyczny  Ponidzia.  W  wyniku  zintensyfikowanych  działań,  oferuje  
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w dostosowanej do potrzeb turystów i kuracjuszy infrastrukturze turystycznej, uzdrowiskowej 

i rekreacyjnej nowe  i zróżnicowane produkty turystyczne. Są one oparte na formach turystyki

przyjaznej środowisku kulturowemu i  przyrodniczemu, a w szczególności,  w tych które są

związane ze zdrowiem i jego poprawą w różnych wymiarach. Miasto i Gmina Busko-Zdrój jest

postrzegane jako destynacja,  w której  świadczy się  wysokiej  jakości  usługi,  oraz  ochrania

przyrodę i zdrowie kuracjuszy i turystów, wykorzystując przy tym nowoczesne rozwiązania

technologiczne. Szczególną troską otacza się przyjeżdżających tutaj Seniorów oraz rodziny  

z  dziećmi,  podobnie  jak  lokalne  kadry  i  instytucje  działające  na  rzecz  rozwoju  turystyki,

poprawy zdrowia i zagospodarowania czasu wolnego. Miasto i Gmina Busko-Zdrój ma silną

pozycję na polskim rynku turystyczno-uzdrowiskowym, a w zakresie zasobów opartych na

siarce  jest  innowatorem i  osiąga  przewagę  konkurencyjną. Aby ta  wizja  stała  się  realna,  

w  ciągu  najbliższych  5  lat  Busko-Zdrój  powinno  dążyć  do  kluczowych  zmian  jakimi  są:

obniżenie  wieku  przeciętnego  turysty,  zwiększenie  udziału  pobytów  weekendowych,

szczególnie  wśród  rodzin  z  dziećmi  oraz  zmiana  wizerunku  miasta  w  kierunku  kurortu

holistycznego, spa i wellness.

Niestety  pandemia  COVID-19,  która  w  2020  r.  wywołała  poważny  kryzys  w  branży

turystycznej  i okołoturystycznej nadal trwa. Przedłużające się zamknięcie hoteli i sanatoriów

może  w  dłuższej  perspektywie  przynieść  katastrofalne  konsekwencje,  zarówno  dla

przedsiębiorców  jak  również  całej  lokalnej  gospodarki.  Planowanie  kierunków  rozwoju

turystyki w dużej mierze związane jest zatem z faktem, czy lokalnemu biznesowi uda się wyjść

zwycięsko z tego kryzysu. Czas powstania nowej Strategii Rozwoju Turystyki (SRT) przypadł

w momencie, w którym, trudno przewidzieć skalę kalkulowanego dla niej ryzyka. SRT na lata

2021-2025 bazuje w dużej mierze na założeniu, że buska turystyka powróci do stanu w jakim

znajdowała się przed rozpoczęciem pandemii. Z tego względu musi być stale monitorowana 

i aktualizowana.

7.3. Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2039 

W roku sprawozdawczym Gmina Busko – Zdrój  podjęła uchwałę nr  XXV/304/2020 Rady

Miejskiej  w  Busku-Zdroju  w  sprawie  przyjęcia  „Strategii  Rozwoju  Elektromobilności  dla

Gminy  Busko-Zdrój  na  lata  2019-2039”.  Niniejsza  Strategia  określa  długofalowe  cele  

i działania zmierzające do wdrożenia i upowszechnienia elektromobilności na terenie Miasta 

i Gminy Buska-Zdroju. 
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7.4. Plan gospodarki niskoemisyjnej

W 2020 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  53 systemy grzewcze, a łączna kwota dotacji

wyniosła 176.000,00 zł. 

W ramach udzielonej dotacji celowej stare niskosprawne kotły  zastąpione zostały:

- kotłami z ogrzewaniem gazowym w ilości 39 szt.,

- kotłami węglowymi spełniającymi wymagania ekoprojektu w ilości 5 szt.,

- kotłami na biomasę spełniającymi wymagania ekoprojektu w ilości 8 szt.,

- pompą ciepła w ilości 1 szt.

W  ramach  programów  realizowanych  przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  

i  Gospodarki Wodnej w Kielcach, wymienionych zostało 26 niskosprawnych źródeł ciepła,

a łączna kwota dofinansowania przedsięwzięć wyniosła 263.421,91 zł. 

W ramach udzielonego dofinansowania stare niskosprawne kotły  zastąpione zostały:

- kotłami z ogrzewaniem gazowym w ilości 14 szt.,

- kotłami węglowymi spełniającymi wymagania ekoprojektu w ilości 4 szt.,

- kotłami na biomasę spełniającymi wymagania ekoprojektu w ilości 6 szt.

- pompami ciepła w ilości 2 szt.

7.5.   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. Dokument 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.  Plan  dostępny  jest  na  stronie  BIP  UMiG  Busko-Zdrój  pod  adresem

https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2017/2017_XXVI_365.pdf   .  

Realizacja działań zawartych w niniejszym dokumencie przyczyni się do rozwoju społeczno-

gospodarczego  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  i  podniesienia  jakości  życia  mieszkańców.
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Przewidywane w planie działania wpłyną korzystnie na efektywność wykorzystania zasobów

naturalnych i kulturowych.

Powyższy dokument dedykowany jest realizacji projektu pn. „Wzrost gospodarczy uzdrowiska

poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych -

Rodzinny  Park  Zdrowia  w  Busku-Zdroju”,  dofinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu

Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Działanie 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako

element  strategii  terytorialnej  dla  określonych  obszarów”.  Plan  Działania  dla  obszarów

bazujących  na  potencjałach  endogenicznych  Gminy  Busko-Zdrój  jest  sukcesywnie

realizowany wraz z postępem realizacji ww. projektu. 

7.6. Gminny Program Rewitalizacji

Gminny  Program  Rewitalizacji  Gminy  Busko-Zdrój  na  lata  2015–2025  (zwany  GPR-em)

stanowi spójny dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego

obszaru zdegradowanego, mającego istotne znaczenie dla rozwoju gminy poprzez realizację

kompleksowych  przedsięwzięć  (uwzględniających  aspekt  społeczny,  gospodarczy,

przestrzenno-funkcjonalny, techniczny i środowiskowy), skoncentrowanych terytorialnie oraz

prowadzonych  w  sposób  zaplanowany  oraz  zintegrowany.  Rada  Miejska  uchwałą  nr

XXX/424/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r przyjęła dokument do realizacji. GPR zawiera szereg

działań zmierzających do poprawy życia mieszkańców. Dostępny jest na stronie BIP UMiG

Busko-Zdrój pod adresem https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2017/2017_XXX_424.pdf .

W Programie Rewitalizacji uwzględniono wielu interesariuszy. Każdy z nich realizuje własne

zamierzenia.  Wiele  z  nakreślonych  przez  Gminę  celów  udało  się  zrealizować,  pozyskać

dofinansowanie lub jesteśmy w tracie realizacji, ujęte w dokumencie projekty są rozpoczęte -

kontynuowane  w  różnym  tempie,  co  uwarunkowane  jest  możliwością  aplikowania  

o  dofinansowanie,  dostępnością  środków,  bez  których  Gmina  nie  miałaby  możliwości

realizacji wielu kosztownych przedsięwzięć. Ponadto rynek usług często dyktuje swoje prawa,

co wpływa na terminy rozpoczęcia realizacji zadań. 

Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz

zapisami części IV, rozdział 2, podrozdział 2.1 Uchwały Nr XXX/424/2017 Rady Miejskiej  

w  Busku-Zdroju  dnia  29  czerwca  2017  r.  został  przeprowadzony  monitoring  realizacji

Gminnego Programu Rewitalizacji  Gminy Busko-Zdrój  na  lata  2015-2025 (wymagany nie

rzadziej niż raz na 3 lata).
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Monitoring, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do

osiągnięcia  założonych w GPR celów,  dotyczył  okresu od  01.01.2017 r.  do  31.12.2019 r.

Sporządzony Raport  z  monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji  Gminy Busko-Zdrój

został przedstawiony Komitetowi Rewitalizacji do zaopiniowania, a następnie po pozytywnym

zaopiniowaniu i rekomendacji, został przedłożony do akceptacji Radzie Miejskiej w Busku-

Zdroju. Dnia 22 października 2020 r. na XXVII Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Raport 

z  monitoringu  Gminnego  Programu  Rewitalizacji  Gminy  Busko-Zdrój  na  lata  2015-2025

został  przyjęty.  Raport  dostępny  jest  na  stronie  BIP  UMiG  Busko-Zdrój  pod  adresem

https://www.umig.busko.pl/images/sampledata/informacje/aktualnosci/2020/2020-12-02/

RaportZMonitoringuGPRu.pdf

Wyniki  monitoringu,  odwzorowane  we  wskaźnikach  produktu  i  rezultatu  przypisane  do

konkretnych projektów, wskazują na pozytywne, mierzalne efekty interwencji rewitalizacyjnej

na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. W tym zakresie rekomenduje się kontynuację założeń

wynikających z opracowanego GPR, szczególnie w obszarze projektów społecznych.

7.7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Busko-Zdrój na 2020 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 2020 roku zrealizowano następujące zadania:

➢  przeprowadzono 6 zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących;

➢ dofinansowano w 50%  123 zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających

właściciela;

➢ zakupiono  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”  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 ww. zadań w 2020 roku wyniosły 32 210,00 złotych.
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7.8. Program opieki nad zabytkami 

Dziedzictwo kulturowe jest bardzo ważnym aspektem dla mieszkańców Gminy Busko-Zdrój.

Zgodnie  z  Zarządzeniem Nr  19/2017  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  z  dnia  27

stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Busko-Zdrój oraz

Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Busko-Zdrój na lata  2017-2020, który

został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/367/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego

2017 r. prowadzone są działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami.

W  roku  2020  ze  środków  budżetowych  Gminy  Busko-Zdrój  udzielone  zostały  4  dotacje

w łącznej kwocie 50 000,00zł  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. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju,

na dofinansowanie konserwacji technicznej wewnętrznych powierzchni drewnianych ścian

Kościoła Filialnego pw. św. Stanisława w Chotelku Zielonym należącym do Parafii pw. św.

Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju;

➢ Parafii  Rzymskokatolickiej  pw.  św.  Marii  Magdaleny  w  Dobrowodzie,  na

dofinansowanie remontu dachu nad północną stroną nawy głównej i kaplicą na kościele

parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Dobrowodzie;

 Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu, na

dofinansowanie prac konserwatorskich i  restauratorskich ołtarza bocznego w kaplicy po

stronie wschodniej w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

w Szańcu;

  Parafii  Rzymskokatolickiej  pw.  Św.  Jakuba  Starszego  w  Szczaworyżu,  na

dofinansowanie  prac  konserwatorskich  przy  strukturze  ołtarza  bocznego  w  kaplicy

południowej z kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Szczaworyżu -

II etap”. 

Gmina Busko-Zdrój posiada również Gminny Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu

zbrojnego  i  sytuacji  kryzysowych  dla  Miasta  i  Gminy  Busko  –  Zdrój,  którego  celem  jest

wzmocnienie ochrony i opieki nad zabytkami poprzez planowanie, przygotowanie i realizację

działań zapobiegawczych przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem. 
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7.9. 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. 

W ramach dziań wynikających z  kompetencji  zawartych w ustawie   o ochronie przyrody  

i ustawy o odpadach wydano:

- 7 decyzji dot. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub

magazynowania,

- 22 decyzje na usunięcie drzew lub krzewów,

- 160 protokołów w związku ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew w gminie Busko-

Zdrój przez osoby fizyczne,

- 2 decyzje dot. naliczenia kary za usunięcie drzewa bez stosownego zezwolenia,

dopuszczono do eksploatacji 10 oczyszczalni ścieków.

Ponadto,  w  ramach  procedury  o  zalesienie  gruntów  wydane  zostało  1  zaświadczenie  

o położeniu gruntów na obszarze Natura 2000.

7.10. Program usuwania wyrobów zawierającymi azbest  z terenu Gminy Busko-Zdrój

Program  został  uchwalony  przez  Radę  Miejską  21  czerwca  2011  roku  i  obejmuje   

lata  2011 –  2032.  Zgodnie  z  uchwałą  realizację  likwidacji  wyrobów zawierających  azbest

rozpoczęto  w  2011  roku  i  co  rok  zadanie  to  jest  kontynuowane.  W  tym  zakresie

zainteresowane  osoby  fizyczne  –  posiadacze  wyrobów  zawierających  azbest  korzystają  

z  pomocy  gminy  w  zakresie  bezpłatnego  odbioru  i  utylizacji  tych  wyrobów.  

W 2020 roku usunięto 295 ton wyrobów zawierających azbest  ze 147 posesji.  Łącznie  do

chwili obecnej usunięto  2140 ton z 1 149 posesji.

W  2020  r.  Gmina  Busko-Zdrój  zleciła  wykonanie  zadania  polegającego  na  całkowitym

uprzątnięciu  terenu  oraz  wywozie,  zagospodarowaniu  i  unieszkodliwieniu  odpadów

znajdujących  się  na  działkach  gminnych  w  Młynach  oraz  Szańcu.  Łączna  ilość  odpadów

pochodzących z „dzikich wysypisk”  to 174, 33 ton.  
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7.11.  Program  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz

przeciwdziałania narkomanii

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

oraz  przeciwdziałanie  narkomanii  należy  do  zadań  własnych  gminy.  Przeciwdziałanie

alkoholizmowi  i  narkomanii  realizuje  się  przez  kształtowanie  polityki  społecznej,

gospodarczej,  oświatowo-wychowawczej  i  zdrowotnej,  a  w  szczególności:  działalność

wychowawczą,  edukacyjną,  informacyjną  i  profilaktyczną,  leczenie,  rehabilitację  osób

uzależnionych  oraz  ograniczanie  szkód  zdrowotnych  i  społecznych.  

W 2020 roku na terenie gminy zrealizowano następujące programy:

1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-

Zdrój na 2020 rok. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. stanowi

część strategii rozwiązywania problemów społecznych i jest uchwalany corocznie przez Radę

Miejską w Busku-Zdroju uwzględniając cele operacyjne określone w Narodowym Programie

Zdrowia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.

Zasadniczym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 jest

zapobieganie, ograniczanie zjawiska narkomanii, jak również zwalczanie szkód zdrowotnych 

i społecznych spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych przez mieszkańców

Gminy  Busko-Zdrój. Problem  narkomanii  oddziałuje  nie  tylko  na  samego  uzależnionego

niszcząc jego zdrowie, ale także na jego rodzinę, a w szerszym ujęciu na całe społeczeństwo. 

Ww.  programy realizowane są nie tylko przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ale

także  przez  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Busku-Zdroju  Buskie

Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju, Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-

Zdroju, szkoły, a także przez stowarzyszenia: Buski Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień

w Busku-Zdroju,  Związek  Harcerstwa  Polskiego  Chorągiew  Kielecka  Hufiec  Busko-Zdrój

oraz  Towarzystwo  Przyjaciół  Dzieci  w  Busku-Zdroju.  Finansowanie  zadań  związanych  

z realizacją zadań wynikających z ww. programów jest ze środków uzyskanych przez gminę 

z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2020 roku dochody  

z  tego  tytułu  wyniosły  898  926,  88  zł.  Na  dzień  1  stycznia  2020  r.  140  podmiotów
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gospodarczych  posiadało  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych,  z  czego  87  to

sklepy,   a  53  to  punkty  gastronomiczne.  Na  dzień  31  grudnia  2020  r.  125  podmiotów

gospodarczych  posiadało  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych,  z  czego  81  to

sklepy, a 44 to punkty gastronomiczne. Znaczny spadek ilości podmiotów spowodowany jest

głównie  obostrzeniami  związanymi  z  pandemią  koronawirusa.  Punkty  gastronomiczne

zamknięte były przez większą część roku.

Do  zadań  własnych  gminy,  na  mocy  art.  41  ust.  3  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy również powołanie gminnej komisji rozwiązywani

problemów  alkoholowych,  na  której  spoczywa  obowiązek  podejmowania  czynności

zmierzających  do  orzeczenia  o  zastosowaniu  wobec  osoby  uzależnionej  od  alkoholu

obowiązku  poddania  się  leczeniu  odwykowemu, prowadzenie  działań  związanych  

z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją  społeczną osób

uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

i rehabilitacyjnej dla takich osób.

W minionym roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Busku-

Zdoju wpłynęły 63 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego względem podejrzanych  

o  uzależnienie  od  alkoholu.  Pomimo  wprowadzonego  na  terenie  kraju  stanu  epidemii  

i  wynikających z tego faktu wielu obostrzeń, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Busku-Zdroju zakończyła postępowanie w stosunku do 33 osób, złożeniem

wniosku  do  Sądu  Rejonowego  w  Busku-Zdroju  o  zastosowanie  obowiązku  leczenia  

w  zakładzie  lecznictwa  odwykowego,  skontrolowała  6  przedsiębiorców  korzystających  

z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych,  a  także  zaopiniowała  21  wniosków  

o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

92



Raport o stanie Gminy Busko - Zdrój 2020

8. OBRONA KRAJU I BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE 

Działania  obronne  i  zapewnienie  bezpieczeństwa  oraz  porządku  publicznego  są  pojęciem

szeroko rozumianymi. 

W ramach realizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, na wniosek Wojskowej

Komendy Uzupełnień w Busku-Zdroju wydano: 

 32   decyzje administracyjne o nałożeniu obowiązku świadczeń rzeczowych;

 4   decyzje administracyjne dotyczące nałożenia obowiązku świadczeń osobistych;

 31   decyzji uchylających świadczenia rzeczowe i 5 uchylających świadczenia osobiste.

Zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  oraz  Ministra

Obrony Narodowej w dniach od 24 lutego do 2 marca 2020 r.  na terenie Miasta i  Gminy

Busko-Zdrój  została  przeprowadzona  kwalifikacja  wojskowa,  do  której  przystąpiło  170

mężczyzn i 153 kobiety. Celem kwalifikacji wojskowej było ustalenie zdolności do czynnej

służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie

ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Straż Miejska w Busku Zdroju w 2020 roku liczyła 9 osób tj. komendant staży i 8 strażników

miejskich. Łącznie strażnicy miejscy nałożyli 772 mandaty karne na kwotę 90 980 zł. 

Tabela 9. Kategoria wykroczeń  -  mandaty karne

Lp. Kategoria wykroczeń  -  mandaty karne Ilość 
mandatów

Kwota
mandatów

1. wykroczeń przeciwko spokojowi i porządkowi 
publicznemu

55 12 300,00 zł

2. wykroczeń przeciwko instytucjom państwowym
i  społecznym

1 200,00 zł

3. wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mieniu  13 1 200,00 zł
4. wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 125 13 100,00 zł
5. wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej 25 2 100,00 zł
6. wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego 18 2 200,00 zł
7. wykroczeń przeciwko szkodnictwu polnemu, leśnemu 1 400,00 zł
8. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu

alkoholizmowi  
90 7 650,00 zł

9. z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania wyrobów tytoniowych  

5 400,00 zł

10. z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach   430 50 630,00 zł
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11. z ustawy o odpadach  7 650,00 zł
12. aktów prawa miejscowego  2 150,00 zł

Razem 772 90 980,00 zł

Skierowano 106 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Busku Zdroju.

Wobec  1  181  osób  -  sprawców  wykroczeń  zastosowano  środki  oddziaływania

wychowawczego.

Wykres 3. Struktura wniosków oddziaływania wychowawczego w 2020 r.

Łącznie strażnicy miejscy w 2020 roku ujawnili 2 059 wykroczeń, z czego w 772 przypadkach

na sprawców nałożyli  grzywny w drodze  mandatów karnych,  co stanowi 37,3%, w 1 181

przypadkach zastosowali wobec sprawców środki oddziaływania wychowawczego, co stanowi

57,1%, oraz sporządzili 106 wniosków o ukaranie względem sprawców wykroczeń, co stanowi

5,6%. Dane przedstawia tabela poniżej.

W 2020 roku strażnicy miejscy doprowadzili 14 osób do pomieszczeń dla osób zatrzymanych

lub miejsc zamieszkania w związku z nietrzeźwością.

Zgłoszenia interwencji na telefon alarmowy przyjęte do realizacji przez straż miejską w 2020

roku wyniosły łącznie 626 i  dotyczyły:

94



Raport o stanie Gminy Busko - Zdrój 2020

➢ bezdomnych zwierząt - 206;

 ochrony środowiska i gospodarki odpadami - 132;

 zagrożeń w ruchu drogowym - 107;

 zakłócenia porządku publicznego i spokoju -   65;

 zagrożeń życia i zdrowia -   33;

 awarii technicznych -     3;

 pozostałe -    80. 

Wykres 4. Kategoria zgłoszeń interwencji 

Strażnicy miejscy w 2020 przeprowadzili  kontrole  wywozu nieczystości  ciekłych w 1 113

posesjach,  udzielili  pomocy i  asyst  pracownikom UMIG w Busku Zdroju w 75 sprawach,

zrealizowali  17  wspólnych  kontroli  z  pracownikami  jednostek  organizacyjnych  UMiG  

w Busku – Zdroju.  W okresie  sezonu grzewczego w  2020 r  przeprowadzili  302 kontrole

palenisk domowych oraz jakości stosowanych paliw do kotłów grzewczych. Strażnicy miejscy

odłowili  i  przekazali  do  schroniska  34  bezdomne  psy  oraz  wystawili  886  wezwań  do

wniesienia opłaty dodatkowej w związku z brakiem opłaty za parkowanie pojazdu w strefie

płatnego  parkowania.  Przeprowadzili  kontrole  zawarcia  umów na  odbiór  odpadów w  106

podmiotach  gospodarczych  oraz  zrealizowali  199  służb  z  Policją  w  związku  z  Decyzją
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Wojewody Świętokrzyskiego,  na  mocy której  Straż  Miejska  realizuje  zadania  wyznaczone

przez Komendantów Policji dotyczące walki i przeciwdziałania COVID 19. Doręczyli również

9 760 decyzji podatkowych mieszkańcom miasta Buska Zdroju.

Na terenie Gminy Busko-Zdrój zarejestrowanych jest 18 stowarzyszeń Ochotniczych Straży

Pożarnych, które funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo  

o stowarzyszeniach (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 2261).

Jednostki OSP Szaniec i OSP Zbludowice włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego  i  współdziałają  w  tym  zakresie  z  Komendą  Powiatową  Państwowej  Straży

Pożarnej  (KP  PSP)  w  Busku-Zdroju.  Udział  wszystkich  jednostek  OSP  w  działaniach

ratowniczo-gaśniczych  odbywa  się  po  ich  zadysponowaniu  przez  Powiatowe  Stanowisko

Kierowania (PSK). W 2020 roku jednostki OSP z terenu Gminy Busko - Zdrój uczestniczyły 

w 152 wyjazdach do akcji  ratowniczo -  gaśniczych  oraz  38 wyjazdach do zabezpieczenia

rejonu  operacyjnego  z  terenu  powiatu  buskiego.  Gmina  Busko-Zdrój  pokrywa  koszty

wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży

Pożarnych.  Ponadto  ponosi  koszty  za  media  (prąd,  gaz,  woda,  ścieki),  usługi  remontowe

i związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP, koszty zakupu paliw oraz wyposażenia, część

i  zamiennych  itp.,  okresowych  badań  lekarskich,  ubezpieczeń  osobowych  i  środków

transportowych, ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, a także utrzymania strażnic.

Na zapewnienie gotowości bojowej i funkcjonowanie OSP w 2020 roku Gmina Busko-Zdrój

wydatkowała łącznie środki finansowe w wysokości  659 700,00 zł, z tego:

➢ umowy- zlecenia kierowcy 34 492,00 zł;

➢ pochodne od wynagrodzeń      2 246,00 zł;

➢ energia/woda/gaz 34 264,00 zł;

➢ zakup materiałów i wyposażenia 25 383,00 zł;

➢ usługi( serwis/przeglądy/komunalne) 21 512,00 zł;

➢ opłaty i składki ( OC, NNW) 19 766,00 zł;

➢ ekwiwalent za działania 16 593,00 zł;

➢ usługi medyczne (badania lekarskie)      6 168,00 zł;

➢ remonty/naprawy      3 922,00 zł;

➢ termomodernizacja OSP:

OSP Zbludowice           257 767,00 zł;

OSP Szczaworyż           237 550,00 zł.
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9.	NAGRODY	I	WYRÓŻNIENIA	GMINY	

W okresie od 1 września do 30 listopada przeprowadzono Powszechny Spis Rolny 2020. 

Nadzór nad pracami spisowymi sprawowało Gminne Biuro Spisowe,  które odpowiedzialne

było również za promocję spisu na terenie gminy oraz nabór rachmistrzów. Na terenie naszej

gminy funkcję rachmistrza pełniło 12 osób. 

Za  współpracę  Gminnego  Biura  Spisowego  z  Urzędem  Statystycznym  w  Kielcach,  duże

zaangażowanie  w  promocję  „samospisu”  oraz  za  aktywność  wśród  społeczności  lokalnej

Gmina  Busko-Zdrój  jako  jedyna  w  województwie,  otrzymała  nagrodę  specjalną  -  sprzęt

komputerowy - przyznaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zdjęcie 46.  Nagroda specjalna GUS

  

W ramach ogólnopolski konkursu pn. „Świat bez odpadów – recyklomat w Twojej gminie”, do

którego zgłosiło się 108 gmin, Gmina Busko-Zdrój została jednym z 6 laureatów konkursu.

Nagrodami  otrzymanymi  przez  naszą  gminę  były  dwa  recyklomaty.  Celem  akcji  było

zachęcenie  mieszkańców  do  segregowania  odpadów.  Recykolmaty  stanęły   na  terenie

Buskiego Samorządowego Centrum Kultury al. A.Mickiewicza 22  oraz Buskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji ul. Grotta 3a.

97



Raport o stanie Gminy Busko - Zdrój 2020

Zdjęcie 47. Recyklomaty

W  2020  r.  Gmina  Busko-Zdrój  znalazła  się  wśród  finalistów  pierwszej  edycji

konkursu ,,Innowacyjny Samorząd” organizowanego przez Serwis Samorządowy Polskiej

Agencji  Prasowej.  Konkurs  miał  na  celu  promocję  szeroko  pojętych  innowacji

wdrażanych  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego,  opartych  na  nowoczesnych

technologiach.  Gmina  Busko-Zdrój  zgłosiła  projekt  pn.  „Wykorzystanie  odnawialnych

źródeł energii  poprzez montaż instalacji  fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych

na terenie Gminy Busko-Zdrój”.

Gmina  Busko-Zdrój  wzięła  udział  w  12  edycji  ogólnopolskiego  plebiscytu  „Świeć  się

z  Energą”,  w  którym  wybierane  były  najpiękniejsze  iluminacje  rozświetlające  miasta

Polski.  Buskie iluminacje świąteczne uzyskały uznanie osób głosujących w plebiscycie  

i zajęły II miejsce w Województwie Świętokrzyskim. 

Zdjęcie 48.  Iluminacje świąteczne
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10. PODSUMOWANIE

Powyższy  Raport  o  stanie  Gminy  Busko-Zdrój  za  2020  r.  jest  już  trzecim  dokumentem

przygotowanym zgodnie z  przepisami prawa.  

Pomimo ogłoszonej  w I  kwartale  2020 r.  pandemii  COVID-19,  która   utrudniła  realizację

podjętych  inicjatyw  na  różnych  płaszczyznach,  Gmina  Busko-Zdój  prowadziła wiele

priorytetowych inwestycji ukierunkowanych zarówno na poprawę efektywności energetycznej,

budowę  i  poprawę  jakości  dróg  gminnych,  rozwój infrastruktury  edukacyjnej i potencjału

endogenicznego,  zaspokajania  potrzeb  społecznych,  realizację uchwał  Rady  Miejskiej  

w  Busku-Zdroju  oraz  funduszu  sołeckiego  i  budżetu  obywatelskiego.  

Działania te w dynamiczny sposób wpływają na rozwój Gminy Busko-Zdrój oraz wzmacniają

wypracowany wizerunek gminy przyjaznej mieszkańcom i turystom. 
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