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Wstęp  

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie Gminy wynika z art. 28 aa ustawy o samorządzie  gminnym.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Iwaniska za 2019 r. 

Ogólna charakterystyka Gminy Iwaniska 

Gmina Iwaniska jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa 

świętokrzyskiego, w powiecie opatowskim nad rzeką Koprzywianką. Terytorium gminy 

obejmuje dwa pasma Gór Świętokrzyskich: Pasmo Wygiełzowskie (południowa część gminy) 

oraz Pasmo Iwańskie (północno-zachodnia i środkowa część gminy). Wschodnia część 

znajduje się w obrębie Wyżyny Opatowskiej, stanowiącej północno – zachodnią część 

Wyżyny Sandomierskiej. 

Obszar gminy pod względem fizyczno-geograficznym położony jest na Wyżynie Kieleckiej 

w kilku mezoregionach. Są to mezoregiony: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Sandomierskiej 

i opadającej w dolinę rzeki Wisły – Niziny Nadwiślańskiej. 

Powierzchnia gminy wynosi 105 km2, zamieszkuje ją 6729 osób, a liczba gospodarstw wynosi 

około 2 500. Do gminy należy 27 sołectw. Siedzibą gminy jest miejscowość Iwaniska. 

 Zarzadzanie Gminą 

Wójt Gminy – Marek Staniek 

Sekretarz Gminy – Wiesława Słowik 

Skarbnik Gminy – Teresa kaptur  

Rada Gminy   Kadencja 2018 - 2023 

Rada Gminy Iwaniska liczy 15 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska – Wiesław Kowalczyk 

Wiceprzewodniczący : Cezary Miśkiewicz 

 Kowalska Zofia 

Radni : 

1. Masternak Krzysztof 

2. Batóg Kamil 

3. Bednarski Wojciech 
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4. Paluch Piotr 

5. Woźniak Piotr 

6. Charymski Sylwester 

7. Sadaj Sławomir 

8. Kokosa Zofia 

9. Orkisz Władysław 

10. Szczepański Rafał 

11. Szczepański Wojciech 

12. Gabriel Majsak 

 

Przy Radzie Gminy  Iwaniska działają następujące komisje : 

1. Rewizyjna, 

2. Skarg, Wniosków i Petycji , 

3. Planu ,Budżetu , 

4. Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy , 

5. Oświaty ,Kultury ,Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  GMINY Iwaniska 

Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej : 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach. 

- Publiczna szkoła Podstawowa w Iwaniskach Filia im. Bp. Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli, 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa  w Wygiełzowie, 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mydłowie, 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe, 

5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach, 

6. Gminny Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół w Iwaniskach  

Komunalne osoby prawne : 

1. 1.Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 

2. Gminne Centrum Biblioteki i Kultury 

W 2019 r Rada Gminy VIII kadencji podjęła  89 uchwał . 

Były to uchwały w sprawie : 



4 
 

BUDŻETU 

− uchwalenia budżetu gminy na 2020 r  

− dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r – 14 uchwał 

− uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033  

− zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 – 8 uchwał 

− nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 r środków stanowiących 

fundusz sołecki, 

− zmieniająca uchwałę w sprawie  poboru podatku rolnego ,podatku leśnego  i podatku od 

nieruchomości w drodze inkasa oraz określenie inkasentów , - 2 uchwały 

− zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 

2018 r , 

− określenia jednostek budżetowych ,źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym 

rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych na 

wydzielonych rachunkach, 

− obniżenia ceny 1 dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy 

Iwaniska na 2020 r, 

− określenia wysokości podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Iwaniska, 

Działalności RADY GMINY i Urzędu Gminy  

− uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy – 4 uchwały 

− zmiany w uchwale w sprawie powołania stałych komisji , 

− powołania Komisji Inwentaryzacyjnej , 

− wprowadzenia zmian w statucie Gminy Iwaniska  - 2 uchwały  

− zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy za 2018 r , 

− udzielenia Wójtowi Gminy Iwaniska wotum zaufania, 

− absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska  z tytułu wykonania budżetu za 2018 r , 

− przyjęcia programu współpracy  Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

− przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałaniu Narkomanii „ w Gminie Iwaniska na 2020 rok, 

− odmowy wyrażenia zgody na odwołanie Pana Sylwestra Charymskiego ze stanowiska 

Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym, 
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OŚWIATY 

− zamiaru oraz przekształcenia PSP w Jastrzębskiej Woli i  Wygiełzowie w szkołę filialną oraz 

zmiany do uchwały i uzasadnienia  – 6 uchwał  

− określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół , wobec których Gmina Iwaniska nie 

ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu, 

− projektu planu sieci PSP prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od 01.09.2019 r  oraz zmiana do uchwały – 2 uchwały 

− planu sieci PSP prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od 01.09.2019 r, 

− zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół 

oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie , 

− zmiana do Uchwały Rady Gminy Iwaniska  w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli , 

POMOCY  SPOŁECZNEJ 

− ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania  w Gminie Iwaniska  „ Posiłek  

w szkole i w domu , 

− podwyższenia kryterium dochodowego  uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 

dożywiania  w formie posiłku ,świadczenia pieniężnego  w postaci zasiłku celowego na zakup 

posiłku, 

− zasad zwrotu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej  w ramach programu „Posiłek 

w szkole i w domu , 

− przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny za rok 2018,oraz 

przedstawienia potrzeb związanych  z realizacja zadań  w roku 2019 na terenie Gminy 

Iwaniska, 

− przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021, 

− przyjęcia sprawozdania za rok 2018 z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej , 

− przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Iwaniska, 

KOMUNIKACJI 

− określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków 

komunikacyjnych ,których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska,- 3 uchwały, 

− ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1 m kw. pasa drogowego dróg gminnych , 
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ROLNICTWA 

− Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu  bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Iwaniska w 2019 r i zmiana do tej uchwały – 2 uchwały, 

− poboru opłat z tytułu należności za wodę i ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych 

będących własnością Gminy Iwaniska, 

− wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych , 

− wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed  bezdomnymi zwierzętami  , 

GOSPODARCZE 

− przystąpienia do sporządzenia aktualizacji „ Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Iwaniska na lata 2016-2025, 

− aktualizacji i przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016 – 2025, 

− zmiany uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 

przez Gminę Iwaniska , 

− udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego na zadanie inwestycyjne związane 

z zakupem karetki na potrzeby Szpitala Powiatowego w Opatowie – 2 uchwały, 

− przedłużenia umowy dzierżawy , 

− nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Iwaniska nieruchomości gruntowej położonej 

w obrębie ewidencyjnym Tęcza zajętej pod drogę gminną, 

RÓŻNE 

− rezygnacji  przez Gminę z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska 

– Gmina Iwaniska – 3 uchwały, 

− sprostowania błędu pisarskiego  w uchwale Rady Gminy , 

− przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iwaniska w sprawie nadania 

statutów sołectwom Gminy Iwaniska,  

− rozpatrzenia wniosku , 

 

W Gminie Iwaniska  funkcjonuje 27 sołectw. 

Wykaz sołtysów Gminy Iwaniska kadencja 2014-2018  

1. Teresa Stępień                                             

2. Barbara  Skotnicka                                       
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3. Bogusław Dziedzic                                       

4. Waldemar Grześkiewicz                              

5. Andrzej Mruk                                      

6. Jan Polański                                                   

7. Stanisław Górczyński                                  

8. Elżbieta Łata                                                  

9. Dorota Dąbrowska                                     

10. Jolanta  Kwiatek                                          

11. Tadeusz Wójcik                                          

12. Jadwiga Bajak                                            

13. Jan Sabat                                                 

14. Wioleta Wójcik                                           

15. Józef Stachurski                                       

16. Urszula Pasik                                             

17. Jolanta Imiałkowska                              

18. Krzysztof Ścibisz                                      

19. Eliza Strawa                                              

20. Grażyna Piotrowicz                                

21. Beata Piszczela                                     

22. Stanisław Pietrzyk                                   

23. Ewelina  Bień                                           

24. Janina Żabicka                                        

25. Jan Kargul                                               

26. Zbigniew Doleszek                                 

27. Grzesik Andrzej                               

SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

Wysokość budżetu 

DOCHODY I WYDATKI  W ROKU 2019 

 

Plan dochodów Wykonanie 

dochodów 

Plan wydatków  Wykonanie 

wydatków 

Nadwyżka/Deficyt 
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32 361 084,94 

 

31 098 962,21 

 

32 601 515,10 

 

30 821 217,32 

 

277 744,89 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem -19,31 % 

 

 

Wykonanie dochodów ogółem 

 

31 098 962,21 

 

Wykonanie dochodów własnych 

 

6 005 209,60 

 

Wykonanie dochodów ( w tym PIT , CIT ) 

 

Plan dochodów 

 

32 361 084,94 

Wykonanie ogółem, w tym: 

 

31 098 962,21 

 

PIT 

2 759 946,00 

 

CIT 

168 177,50 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 16,05 % 

 

Wykonanie – wydatki ogółem 

 

30 821 217,32 

Wykonanie – wydatki majątkowe 

 

4 947 061,40 

 

 

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – 86,3 % 

 

Plan 

 

5 731 882,56 

Wykonanie 

 

4 947 061,40 

 

Wynik budżetu 

 

Planowany wynik 

DEFICYT 

- 240 430,16 

Wykonanie 

NADWYŻKA 

 

277 744,89 

 

Stopień pokrycia wydatków oświatowych subwencją oświatową i środkami rządowymi –78,57 % 
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Wydatki w oświacie ogółem,  

w tym: 

 

9 207 535,84 

Subwencja oświatowa 

 

6 751 327,00 

Środki rządowe 

 

255 568,99 

Środki samorządowe 

 

2 200 639,85 

 

Zadłużenie gminy na 31.12.2019 r. 

 

Stan zobowiązań kredytowych w budżecie Gminy na dzień 31.12.2019 rok  wyniósł kwotę 

10 641 783,92 zł, spłata do roku 2033, 

w tym: 

 -Bank Spółdzielczy Staszów o/Iwaniska – 10 641 783,92 zł. 

 STATYSTYKA LUDNOŚCI  

ILOŚCIOWA DLA CAŁEJ GEOGRAFII 

CAŁY OBSZAR ADRESOWY 

Statystyka na dzień 2019-12-31 

  

Liczba wybranych osób: 6729  (cały obszar adresowy obejmuje: 6729) 

Podział na: a) GMINA, b) MIEJSCOWOŚĆ. 

  

 a)  IWANISKA (2606022) 6729 

 b)  BODUSZÓW 121 

 b)  BORKÓW 115 

 b)  DZIEWIĄTLE 135 

 b)  GARBOWICE 60 

 b)  GARBOWICE-KOLONIA 63 

 b)  GRYZIKAMIEŃ 125 

 b)  HALISZKA 121 

 b)  IWANISKA 1293 

 b)  JASTRZĘBSKA WOLA 239 

 b)  KAMIENIEC 247 

 b)  KAMIENNA GÓRA 123 

 b)  KOPIEC 55 

 b)  KRĘPA 263 
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 b)  KUJAWY 288 

 b)  ŁOPATNO 236 

 b)  MARIANÓW 177 

 b)  MYDŁOWIEC 46 

 b)  MYDŁÓW 281 

 b)  NOWA ŁAGOWICA 35 

 b)  PLANTA 168 

 b)  PODZALDÓW 49 

 b)  PRZEPIÓRÓW 226 

 b)  RADWAN 164 

 b)  RADWANÓWEK 55 

 b)  SKOLANKOWSKA WOLA 197 

 b)  SOBIEKURÓW 90 

 b)  STARA ŁAGOWICA 153 

 b)  STOBIEC 303 

 b)  TĘCZA 130 

 b)  TOPORÓW 128 

 b)  UJAZD 450 

 b)  WOJNOWICE 175 

 b)  WYGIEŁZÓW 110 

 b)  WZORY 82 

 b)  ZALDÓW 113 

 b)  ZIELONKA 113 

 STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI  

Kryteria wyszukiwania: 

  

Pobyt stały lub czasowy 

gmina (dla całej bazy) 

na dzień 2019-12-31 

grupowanie data dzienną 

  

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 103 81 184 

3 36 36 72 

4-5 56 58 114 

6 40 35 75 

7 38 33 71 

8-12 182 177 359 

13-15 83 124 207 

16-17 79 80 159 
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18 42 30 72 

19-65 2359 0 2359 

19-60 0 1837 1837 

> 65 404 0 404 

> 60 0 816 816 

ogółem 3422 3307 6729 

OŚWIATA 

Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Iwaniska w roku szkolnym 2018/2019  i 

2019/2020 

Gmina Iwaniska realizuje zadania oświatowe określone w: 

1. Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  -zaspakajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy, 

2. Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – do zadań organu prowadzącego należy 

m.in.: 

− zapewnienie kształcenia , wychowania i opieki w tym kształcenia specjalnego 

i profilaktyki społecznej w przedszkolach i innych formach wychowania 

przedszkolnego, a także w szkołach, 

− zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

− zapewnienia warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy z dziećmi i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, 

− wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie, 

− zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, 

− wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 

pełnienia pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-

profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań 

statutowych, 

− Wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 

szkoły lub placówki. 

3. Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r, - Karta Nauczyciela – do zadań gminy należy m. in.: 

− stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli, 

− wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 
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Organizacja Placówek Oświatowych 

Zgodnie z koniecznością dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego  oraz  

zgodnie z ustawą  Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy 

Iwaniska podjęła dnia 29 marca 2017 roku Uchwałę Nr XLV/199/2017 „w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego”  

Od dnia 1 września 2018 r. Gmina stała się organem prowadzącym  dla czterech szkół 

podstawowych i jednej filii im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli podlegającej Publicznej 

Szkole Podstawowej w Iwaniskach tj:, 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach, 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach - Filia im. Bp Jana Chrapka w Jastrzębskiej   Woli,  

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe, 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w  Mydłowie, 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie. 

 We wszystkich szkołach na terenie Gminy Iwaniska  od 1 września 2018 r. funkcjonowały 

oddziały przedszkolne (tzw. „klasy 0”), w których realizowane było roczne przygotowanie 

przedszkolne dla dzieci 6 – letnich a także oddziały przedszkolne dla dzieci od 3 do 5 lat. 

Wszystkie placówki oświatowe działające na terenie Gminy Iwaniska są 

publiczne.    Organizacja tych  szkół  określona jest arkuszem organizacyjnym opracowanym  przez 

Dyrektorów  Szkół, które  opiniuje Świętokrzyski Kurator Oświaty i zatwierdza  Wójt Gminy Iwaniska. 

Wszelkie zaistniałe zmiany organizacyjne w ciągu roku szkolnego nanoszone są przez dyrektorów 

w/w szkół w arkuszu organizacyjnym  w formie aneksów. 

Dyrektorzy i adresy szkół 

1. Anna Michalska – Kapsiak  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach, ul. Opatowska 26, 

27-570 Iwaniska,  

2. Zdzisława Radzimowska - Wicedyrektor Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach, 

ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska,  

3. Teresa Paluch – kierownik Filii im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli, 27-570 

Iwaniska,  

4. Beata Sadaj, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie, 27-570 Iwaniska, 

5. Grażyna Krakowiak,- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mydłowie, 27-570 Iwaniska, 

6. Marcin Urbański -  Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe. 

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach według stopni awansu zawodowego 

Nazwa szkoły Stopień awansu Nauczyciele osoby/etaty 

Ilość osób W przeliczeniu na pełny etat 
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PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W IWANISKACH 

STAŻYSTA 

KONTRAKTOWY 

MIANOWANY 

DYPLOMOWANY 

1 

2 

2 

41 

1 

2 

1,5 

38,61 

RAZEM 46 43,11 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W UJEŹDZIE 

STAŻYSTA 

KONTRAKTOWY 

MIANOWANY 

DYPLOMOWANY 

- 

- 

2 

17 

- 

- 

2 

10,72 

RAZEM 19 12,72 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W MYDŁOWIE 

STAŻYSTA 

KONTRAKTOWY 

MIANOWANY 

DYPLOMOWANY 

- 

1 

3 

16 

- 

1 

3 

8,51 

RAZEM 20 12,51 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

W WYGIEŁZOWIE 

STAŻYSTA 

KONTRAKTOWY 

MIANOWANY 

DYPLOMOWANY 

- 

- 

1 

17 

- 

- 

0,5 

8,87 

RAZEM 18 9,37 

OGÓŁEM  103 77,71 

ŚREDNIA ETATU NA 

OSOBĘ 

0,75 
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Pracownicy obsługi  

Nazwa szkoły Pracownicy obsługi osoby/etaty 

Ilość osób W przeliczeniu na pełny etat 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W IWANISKACH 

9 6 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W UJEŹDZIE 

2 1 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W MYDŁOWIE 

2 1 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W WYGIEŁZOWIE 

1 0,5 

OGÓŁEM 14 8,5 

ŚREDNIA ETATU NA OSOBĘ 0,61 

Ogółem zatrudnienie  nauczycieli i pracowników obsługi 

Nazwa szkoły Grupa Ogółem n-le, obsługa osoby/etaty 

Ilość osób W przeliczeniu na 

pełny etat 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W IWANISKACH 

Nauczyciele 46 43,11 

Obsługa 9 6 

razem 55 49,11 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W UJEŹDZIE 

Nauczyciele 19 12,72 

Obsługa 2 1 

razem 21 13,72 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W MYDŁOWIE 

Nauczyciele 20 12,51 

Obsługa 2 1 

razem 22 13,51 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W WYGIEŁZOWIE 

Nauczyciele 18 9,73 

Obsługa 1 0,5 

razem 19 9,87 

OGÓŁEM 117 86,21 

ŚREDNIA ETATU NA 

OSOBĘ 

0,74 
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Art. 30a  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 KN (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) nakłada na organy 

prowadzące placówki oświatowe wymóg osiągnięcia w skali roku średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Stosownie do treści art. 30a KN, w razie nie 

osiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń organ prowadzący szkołę 

ustala różnice miedzy wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku a iloczynem  

średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz 

średnich wynagrodzeń nauczycieli. 

Obowiązek wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego gwarantuje średnie nauczycielskie 

wynagrodzenie na poziomie wynikającym z art. 30a ust.3 KN w skali roku. 

Jednorazowy dodatek uzupełniający przedstawia poniższa tabela; 

Stopień awansu 

zawodowego 

2016 rok. 2017 rok 2018 rok 2019 r. 

Nauczyciel 

stażysta  

Nauczyciel 

kontraktowy 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

dyplomowany  

- 1780,73 

5 420,64 

-54 855,30 

-379 394,86  

- 2 893,29 

- 9 728,68 

-74 874,70 

- 428 197,87 

- 271,19,00 

- 10 996,75 

-  43 904,53 

- 400 098,89 

- 1 588,99 

     579,52 

   7 123,98 

- 466 047,37 

Razem - 436 030,89 -515 694,54 - 455 271,36 - 467 636,36 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych od stycznia do września  w roku szkolnym 2018/2019 r.  

Klasa Szkoła 

Podstawowa 

w Iwaniskach  

Szkoła 

Podstawowa w  

Ujeździe 

Szkoła 

Podstawowa 

w Mydłowie 

Szkoła 

Podstawowa 

wWygiełzow

ie 

Szkoła filialna 

wJ. Woli 

Liczba 

uczniów 

Liczba  

Oddz. 

Liczba  

uczniów 

Liczba  

Oddz. 

Liczba  

ucznió

w 

Liczba  

Oddz. 

Liczba  

ucznió

w 

Liczba  

Oddz. 

Liczba  

uczniów 

Liczba  

Oddz. 

O
d

d
zi

ał
y 

Poniżej 

„0” 

76 3,29 26 1,50 22 1 21 0,84 12 0,80 

„0” 28 1,71 8 0,50 14 1 4 0,16 3 0,20 
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Suma 104 5,00 34 2,00 36 2,00 25 1 15 1 
Sz

ko
ła

 P
o

d
st

aw
o

w
a 

I 34 2,00 9 1,00 16 1,00 3 1,00 3 0,30 

II 32 1,00 11 1,00 4 1,00 0 0 0 0 

III 11 2,00 8 1,00 17 1,00 7 1,00 7 0,70 

IV 36 2,00 11 1,00 12 1,00 9 1,00 6 0,60 

V 45 2,00 17 1,00 8 1,00 7 1,00 4 0,40 

VI 25 2,00 9 1,00 10 1,00 9 1,00 4 0,36 

VII 37 2,00 16 1,00 12 1,00 7 1,00 7 0,64 

VIII 30 2,00 13 1,00 12 1,00 8 1,00 5 1,00 

Suma 250 15,00 94 8,00 91` 8,00 50 7,00 36 4,00 

G
im

n
az

ju
m

 

I 0          

II 0          

III 74 3,00         

Suma  74          

Suma  428 23 128 10 127 9,00 75 8 51 5,00 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych od stycznia do września  w roku szkolnym 2019/2020r.  

Klasa Szkoła 

Podstawowa                   

w Iwaniskach  

Szkoła 

Podstawowa w  

Ujeździe 

Szkoła 

Podstawowa w  

Mydłowie 

Szkoła 

Podstawowa 

w  

Wygiełzowie 

Szkoła filialna 

w  J. Woli 

Liczba 

ucznió

w 

Liczba  

Oddz. 

Liczba  

ucznió

w 

Liczba  

Oddz. 

Liczba  

ucznió

w 

Liczba  

Oddz. 

Liczba  

ucznió

w 

Liczb

a  

Oddz

. 

Liczba  

ucznió

w 

Liczb

a  

Oddz

. 

O
d

d
zi

ał Poniż

ej 

74 3,29 26 1,50 22 1 12 0,84 9 0,80 
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„0” 

„0” 35 1,71 14 0,50 7 1 11 0,16 2 0,20 

Sum

a 

109 5,00 40 2,00 29 2,00 23 1 11 2 

Sz
ko

ła
 P

o
d

st
aw

o
w

a 

I 32 2,00 8 1,00 14 1,00 4 1,00 0 0, 

II 33 2,00 9 2,00 15 1,00 3 0 2 1 

III 32 2,00 11 1,00 3 1,00 0 1,00 0 0 

IV 17 2,00 8 1,00 16 1,00 7 1,00 0 0 

V 39 2,00 11 1,00 12 1,00 9 1,00 0 0 

VI 48 2,00 16 1,00 8 1,00 6 1,00 0 0 

VII 28 2,00 9 1,00 9 1,00 9 1,00 0 0 

VIII 45 2,00 16 1,00 12 1,00 7 1,00 0 0 

Sum

a 

274 15,00 88 8,00 89 8,00 45 7,00 2 1,00 

Suma 

łącznie 

383 20 128 11 118 10 68 8 13 2 

 

Po utworzeniu czterech szkół średnia liczba dzieci  kształtuje się w roku 2019/2020 na 

średnim poziomie 12-13 uczniów w szkole podstawowej. Jednak w Szkole Podstawowej 

w Wygiełzowie na jeden oddział przypada 6-7 uczniów. Taki stan rzeczy powoduje, że we 

wszystkich szkołach podstawowych Gmina zmuszona jest dokładać duże środki finansowe do 

zadań subwencjonowanych. 

Część oświatowa subwencji ogólnej wystarcza na utrzymanie szkół, jeżeli w szkole 

podstawowej  w oddziale uczy się nie mniej niż 18 uczniów.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. i z dnia 28  lutego 2019 

r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 502),  określa maksymalną liczebność klas ograniczając je do 25 uczniów 

w oddziale i odnosi się do edukacji wczesnoszkolnej tj; klas I-III szkoły podstawowej.   
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Utworzenie dodatkowego oddziału (klasy) w szkole np. dodatkowy oddział w klasie V –z 25 

godzinami  ( na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 

2017 r.  i 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych –

zwiększa koszty o 1, 39 etatu nauczyciela x 77 176,45 rocznie =107 275,00 zł. rocznie to koszt 

utrzymania dodatkowego oddziału w szkole podstawowej w przypadku zatrudnienia 

nauczyciela dyplomowanego bez kosztów zakładu pracy. 

Należy również wziąć pod uwagę fakt, że według prognozy demograficznej liczba uczniów 

w placówkach oświatowych Gminy Iwaniska systematycznie maleje co przedstawia tabela 

dotycząca liczby uczniów w poszczególnych latach . W roku szkolnym 2019/2020 liczba 

uczniów zmniejszyła się o 27 w stosunku do roku 2018/2019 co było  związane 

z zakończeniem funkcjonowania gimnazjum. Również maleje liczba dzieci w oddziałach 

przedszkolnych. Taki bardzo niekorzystny stan demograficzny, wymusi na organie 

prowadzącym szkoły zdecydowane  i niepopularne działania związane z siecią szkół i polityką 

kadrową. 

Liczba uczniów w placówkach oświatowych w latach 2009/2010-2019-2020  

Nazwa 

jednostki  

Rok 

09/10 

Rok 

10/1

1 

Rok 

11/1

2 

Rok 

12/13 

Rok 

13/14 

Rok 

14/15 

Rok 

15/16 

Rok 

16/17 

Rok 

17/18 

Rok 

18/19 

Rok 

19/20 

SP Iwaniska 201 191 194 204 194 184 177 183 217 219 274 

SP Mydłów 64 55 61 47 54 56 50 74 77 79 89 

SP J Wola 55 52 45 40 39 40 39 34 34 31 2 

SP Ujazd 98 84 98 84 73 70 69 74 85 94 88 

SP 

Wygiełzów 

65 64 67 62 63 58 57 49 49 50 45 

SP Razem  483 446 465 437 423 408 392 414 462 523 498 

Oddział 0 85 99 80 61 61 71 79 68 64 62 69 

Gimnazjum 310 260 272 242 236 236 245 215 148 74 0 

Ogółem 878 805 817 740 720 715 716 697 674 659 562 

DOŻYWIANIE 

Nazwa jednostki Liczba dożywianych 
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PSP IWANISKA 81 

PSP   MYDŁÓW 17 

PSP UJAZD 17 

PSP WYGIEŁZÓW 21 

RAZEM 136 

DOWOZY 

Nazwa jednostki Liczba dowożonych  

PSP IWANISKA 122 

PSP  MYDŁÓW 63 

PSP UJAZD 58 

PSP WYGIEŁZÓW 16 

 259 

Stypendia Szkolne 

W roku 2019 przyznano i wypłacone zostały stypendia szkolne dla 169 dzieci oraz 23 zasiłki szkolne . 

Koszt całkowity zadania 224 384,61 zł. w tym udział środków własnych Gminy – 48 876,92 zł. 

WYDATKI 

Gmina Iwaniska jak większość gmin wiejskich w Polsce, staje przed trudnym zadaniem 

dofinansowywania corocznie oświaty na swoim terenie, ponieważ część środków 

otrzymywana jest w formie subwencji z budżetu państwa, a pozostałe środki przeznaczane 

są z budżetu gminy.  

Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest 

podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie 

uwzględnia się w ten sposób indywidualnych uwarunkowań gmin wiejskich, a w tym 

poszczególnych placówek oświatowych. Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji dla 

obszarów wiejskich nie rekompensują wysokich kosztów wynikających z niższej średniej 

liczby uczniów w oddziale, konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia 

dla nauczycieli takich jak dodatek wiejski oraz dowożenia i związanej  z tym opieki 

świetlicowej. 
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Środki przeznaczone na finansowanie oświaty w  roku szkolnym 2019/2020 wykazuje  

poniższa tabela:  

Nazwa przeznaczenia 

środków na poszczególne 

zadania   

Środki otrzymane 

w  2019 r.  

W tym środki 

samorządowe  

Dotacja 

rządowa  

Subwencja 6 751 327,00   

Dowożenie uczniów 159 996,42 159 996,42  

Przedszkola 618 472,74 438 888,74 179 584,00 

Odziały „0” 353 620,03 312 933,03 40 687,00 

Dotacja podręczniki 42 201,48 - 42 201,48 

Stypendia  244 384,61 25 000,00 219 384,61 

Środki Gminy  900 728,08 900 728,08 - 

Ogółem  środki  9 070 730,36 1 837 546,27 481 857,09 

 

Informuję jednocześnie, że subwencja, dotacja rządowa i dotacja Gminy nie jest w stanie 

pokryć wszystkich wydatków. W związku z reorganizacją szkół, likwidacją gimnazjum, (system 

ośmioklasowy), szkoły stały się samodzielnymi jednostkami  co spowodowało wzrost liczby etatów , 

z jednoczesnym częściowym deficytem środków finansowych  na wynagrodzenia i pochodne. Od 

września 2018 r. uniemożliwiło to pełną realizację zadań oświatowych.   

Nadal realizacja  zadań oświatowych stanowi bardzo istotne obciążenie budżetowe Gminy z uwagi na 

niedobór środków pochodzących z subwencji jak i dotacji oświatowych. W roku 2019 z budżetu 

gminnego konieczne było wydatkowanie  dodatkowo kwoty 1 837 546,27 zł. na zadania oświatowe 

co w przypadku Gminy Iwaniska , posiadającej charakter typowej gminy wiejskiej , bez znaczących 

źródeł dochodu  stanowi kwotę bardzo poważną. Organy Gminy od dłuższego już czasu podejmują 

działania ukierunkowane na stopniową reorganizację  funkcjonujących placówek oświatowych w tym 

politykę kadrową  w celu optymalnego  ukształtowania poziomu ponoszonych kosztów. Nie wszystkie 

jednak z nich znajdują aprobatę organów nadzoru merytorycznego w pozytywnej opinii 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, która jest konieczna dla skuteczności zmian w zakresie likwidacji 

czy też przekształcenia szkół. Przykładem w roku szkolnym 2018 /2019 była odmowa wyrażenia zgody 

na chociażby zmniejszenie stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie 

wskutek czego konieczne stało się dalsze funkcjonowanie jako placówki 8-klasowej, pomimo że 

w poszczególnych oddziałach  starszych klas mamy do czynienia z niewielką liczebnością uczniów.  

Równocześnie samo podjęcie decyzji o  likwidacji szkoły , która w warunkach wiejskich nierzadko 

stanowi jedyne lokalne miejsce integracji życia społecznego i kulturalnego stanowi problem nad 

wyraz skomplikowany. Istotne względy społeczne powodują , iż w dyskusjach na forum Rady Gminy 

sam często ujęty rachunek ekonomiczny nie może stanowić kryterium rozstrzygającego. W tym 

zakresie nie sposób pominąć, że ustrojowe usytuowanie oraz uprawnienia wójta gminy nie 
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umożliwiają podjęcia samodzielnych decyzji organizacyjnych czy tez finansowych pozwalających na  

zapewnienie pełnej i bezkolizyjnej realizacji wszystkich zadań gminy. 

Niemniej jednak w roku 2019 zostały uregulowane zaległości z tytuły Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający zgodnie z art.30 a KN, 

wypłacone zostały odprawy z tytułu zwolnionych pracowników. Zaległości ZUS za miesiąc marzec 

i kwiecień 2019 r. są regulowane miesięcznie zgodnie z harmonogramem spłat  i zgodnie z zawartymi 

umowami z ZUS przez szkoły. Spłaty te zostały ujęte w planie budżetu Gminy na 2020 r. 

i odprowadzane są regularnie na bieżąco miesięcznie bez zobowiązań wymagalnych.   

REMONTY i INWESTYCJE PRZEPROWADZONE w roku szkolnym  2019 

• Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe, 

• Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach – Filia  im. Biskupa Jana Chrapka 

w Jastrzębskiej Woli, 

• Malowanie zewnętrzne wraz z wymianą rynien Publicznej Szkoły Podstawowej  w Iwaniskach, 

• Budowa boiska sportowego w Mydłowie,    

• Malowanie sal lekcyjnych we wszystkich szkołach, 

• Elewacja budynku w Wygiełzowie wraz z wymianą rynien i opaską wokół szkoły, 

• Remont ogrodzenia w Mydłowie, 

• Inne drobne remonty bieżące szkół. 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwaniska w systemie zaprojektuj 

i wybuduj” 

Lata realizacji 2017 - 2019 

wykonane odcinki dróg  w 2019 roku  

 

1. Przebudowa drogi gminnej Przepiórów – Przepiórów Kolonie 

2. Przebudowa drogi gminnej Kopiec - Boduszów 

3. Przebudowa drogi gminnej Iwaniska Stary Gościniec 

4. Przebudowa drogi gminnej Gryzikamień – Kamienna Góra 

5. Przebudowa drogi gminnej Iwaniska - Wojnowice 

6. Przebudowa drogi gminnej Iwaniska - Zastawie 

7. Przebudowa drogi gminnej Iwaniska – Planta (kierunek Kadela) 

8. Przebudowa drogi gminnej Iwaniska – Planta (kierunek Kusal) 

9. Przebudowa drogi gminnej Iwaniska, ul. Kolejowa - Planta 

10. Przebudowa drogi gminnej Radwan – Oporówek – Świnia Krzywda 
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11. Przebudowa drogi gminnej Ujazd - Kabza 

12. Przebudowa drogi gminnej Ujazd - Dąbrowa 

 

Długość  7 830 km  na wartość 920 000,00 zł. 

 

Wykonawca : Zakład Remontowo-Budowlany ,,DARBUD” Adam Darowski 

Kłoda , ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany 

Przebudowa  dróg polegała na utwardzeniu  materiałem kamiennym i położeniu 

nawierzchni asfaltowej. 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. 

Będą  rozważane i weryfikowane potrzeby wyznaczenia linii komunikacyjnych. 

 

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

 

Inwestycje  wykonane w 2019 r 

Lp. Nazwa zadania Wartość zadania Lata realizacji 

1. 
Zagospodarowanie  przestrzeni publicznej w miejscowości 

Mydłów 

285 716,19 2018-2019 

2. 

Rozbudowa budynku szkolnego w Jastrzębskiej Woli - dobudowa 

sal dydaktycznych (stan surowy) 

 

510.000,00 2017-2019 

3. 
Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe – 

dobudowa  (stan surowy) 

523.284,37 2017-2019 

 

Inwestycje w trakcie budowy 

 

Lp. Nazwa zadania Wartość zadania  Lata 

realizacji 

1 Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na 

mieszkania socjalne 

3.950.000,00 2018-2020 

2 Budowa Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie 1.698.000,00 2016-2020 

3 Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo - 

gastronomicznym  z sanitariatami i przynależną 

infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska 

3.191.500,00  2019-2020 

4 Odnowa miejscowości Mydłów - Budowa świetlicy wiejskiej 

wraz z infrastrukturą techniczną 

688.800,00 2020-2021 
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY IWANISKA NA LATA 2017 – 2025 

Strategia zawiera informacje dotyczące kierunków rozwoju Gminy Iwaniska oraz działań związanych 

z ich realizacją do roku 2025. Horyzont czasowy, jakim objęta jest Strategia, związany jest z nową 

perspektywą finansową Unii Europejskiej, a więc lata 2014-2020. Aby móc w pełni wykorzystać 

szanse, jakie dają środki unijne, należy podjąć odpowiednie działania, w tym celu opracowano 

Strategię, jako podstawowy dokument zawierający priorytetowe kierunki rozwoju gminy w obecnym 

okresie programowania unijnego.  

Cele główne: 

 

1. Rozwój kompleksowej sieci teleinformatycznej, realizacja tzw. „włączenia cyfrowego” wraz 

z pakietem e-usług dla mieszkańców i turystów. 

2. Przebudowa sieci dróg lokalnych wraz z lokalnymi centrami komunikacyjno-parkingowymi 

oraz węzłami względem dróg nadrzędnych. 

3. Budowa nowoczesnych ciągów rowerowo-pieszych łączących się z innymi tego typu szlakami. 

4. Kompleksowa, wielofunkcyjna (przestrzenno-gospodarczo-społeczna) rewitalizacja 

poszczególnych sołectw Gminy Iwaniska. 

5. Poprawa efektywności energetycznej m.in. poprzez kompleksową termomodernizację 

obiektów użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego. 

6. Rozbudowa nowoczesnej, efektywnej ekonomicznie infrastruktury edukacyjnej, sportowej, 

kulturalnej i socjalnej. 

7. Przygotowanie atrakcyjnych, wielofunkcyjnych terenów inwestycyjnych oraz budowlanych. 

8. Rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie Gminy Iwaniska. 

9. Budowa Domu Pomocy Społecznej na obszarze gminy. 

10. Budowa kanalizacji sanitarnej. 

11. Budowa nowych i przebudowa istniejących świetlic wiejskich.    

12. Budowa targowiska wiejskiego wraz z infrastrukturą techniczną. 

13. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków. 

14. Budowa boisk sportowych na terenie gminy. 

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska 

zostało przyjęte uchwałą Nr IV/23/2002 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 grudnia 2002 r. 

a następnie zmienione uchwałą Nr LII/403/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Zmiana Nr 1), uchwałą 

Nr XXXVII/215/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r.(Zmiana Nr 2) oraz uchwałą Nr Nr XXIII/93/2015 z dnia 
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17 grudnia 2015 r. (Zmiana Nr 4). 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 

w znacznym stopniu tylko częściowo jest zgodne z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zapisami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 

1233) oraz zapisami przepisów odrębnych, dotyczących m.in. opisanych poniżej zagadnień.  

Studium Gminy Iwaniska  wymaga uzupełnienia i uszczegółowienia ustaleń wymaganych 

obowiązującymi przepisami (aktualizacja studium nie była wykonana do 2002 r.).  

Obowiązujące Studium wymaga zasadniczych zmian i dostosowania do obwiązujących 

przepisów prawa. Opracowanie  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy powinno  być pierwszym krokiem planistycznym.    

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Obecnie w gminie Iwaniska obowiązują trzy miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, które pokrywają 6,63% powierzchni gminy.  

1. Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 1 Etap 

obejmujący obszar wydobycia kopalin ze złoża „Kopiec 1” przyjętym przez Radę 

Gminy Iwaniska Uchwałą Nr LII/432/2006 z dnia  16 października 2006r., 

2. Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska  2 Etap, 

obejmującym obszar wydobycia kopaliny ze złoża „Dziewiątle” wraz z obszarem 

objętym przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu 

górniczego, położony w obrębie Dziewiątle, przyjętym przez Radę Gminy Iwaniska 

Uchwałą Nr LX/311/2013 z dnia 30 października 2013r. 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu nr 7 

– Jastrzębska Wola w gminie Iwaniska przyjętym przez Radę Gminy Iwaniska Uchwałą  

Nr XXXVI/148/2016  z dnia 17 października 2016 r.     

Obecnie obszar gminy Iwaniska pokryty jest w niewielkim stopniu obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące plany dotyczą terenów złóż kopalin 

i oraz jednego sołectwa Jastrzębska Wola. 

Zasięg miejscowych planów oraz ilość terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, 

a w szczególności brak terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, należy uznać za 

niewystarczający z punktu widzenia potrzeb rozwojowych. 

Zwiększenie pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w znacznym sposób 

ułatwi prowadzenie polityki przestrzennej, przyczyni się do ochrony powiązań przyrodniczych 

i krajobrazowych na terenie gminy oraz zapobiegnie niekontrolowanemu rozpraszaniu zabudowy, 

co pociąga za sobą znaczne koszty związane z rozbudową infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej. 
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Gminny Program Rewitalizacji  Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 (GPR) stanowi spójny dokument 

strategiczny, który ma na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, 

mającego istotne znaczenie dla rozwoju gminy, poprzez przedsięwzięcia kompleksowe 

(uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno--funkcjonalny, techniczny 

i środowiskowy), skoncentrowane terytorialnie oraz prowadzone w sposób zaplanowany oraz 

zintegrowany. 

Gminny Program Rewitalizacji opracowany został w układzie uwzględniającym dwa kluczowe jego 

elementy, tj. wizję – pokazującą wizerunek podobszarów rewitalizacji w przyszłości i misję – będącą 

naczelnym kierunkiem zintegrowanej polityki terytorialnej, wokół której koncentrować się będą 

kompleksowe i partnerskie działania wszystkich interesariuszy rewitalizacji. Na podstawie 

przeprowadzonej pogłębionej diagnozy, analizy zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz w 

wyniku wspólnej pracy warsztatowej interesariuszy rewitalizacji, sformułowano misję i wizję stanu 

wyznaczonych podobszarów po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji. 

Wizja podobszarów rewitalizacji zawiera w sobie opis pożądanego stanu docelowego we wszystkich 

sferach, tj. społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. 

 

 

 

 

W wymiarze społecznym na rewitalizowanych podobszarach nastąpi poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożonych marginalizacją 

społeczną, spadek bezrobocia (w tym bezrobocia długotrwałego), a także aktywizację społeczną 

i integrację społeczności lokalnej, bazujących na lokalnych potencjałach i tożsamości lokalnej – dzięki 

różnego rodzaju programom wsparcia oraz „oddolnym” inicjatywom lokalnym. 

MISJA REWITALIZACJI 

Tworzenie warunków do wzmacniania i rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywności społecznej 

mieszkańców bazującej na lokalnych potencjałach z wykorzystaniem międzysektorowej 

współpracy interesariuszy rewitalizacji w celu zapewnienia wysokiej jakości życia lokalnej 

społeczności. 

WIZJA 2025 

Podobszary rewitalizacji w Gminie Iwaniska – wielofunkcyjna przestrzeń zamieszkiwana 

przez aktywną społecznie i gospodarczo społeczność, wykorzystującą zasoby lokalne  

i dziedzictwo Ossolińskich do wzrostu dochodów w zakresie rozwoju funkcji  

turystycznej i handlowej. 



26 
 

 W wymiarze gospodarczym proces rewitalizacji przyczyni się w sposób bezpośredni do 

wzmocnienia i rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców (szczególnie w zakresie rozwoju funkcji 

turystycznej, okołoturystycznej i handlowej), postaw przedsiębiorczych (w tym wzrostu kompetencji  

i przygotowania zawodowego potencjalnych pracowników), kapitału społecznego młodych ludzi, 

a w sposób pośredni – do wzrostu inwestycji i rozwoju gospodarczego przestrzeni handlowo-

usługowych. 

 W wymiarze przestrzenno-funkcjonalnym po przeprowadzeniu kompleksowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych nastąpi ukształtowanie i uporządkowanie estetycznego, funkcjonalnego 

i bezpiecznego systemu przestrzeni publicznych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

i starszych, sprzyjających aktywności i przedsiębiorczości społeczności lokalnej oraz rozwojowi funkcji 

rekreacyjnych, wypoczynkowych, turystycznych i handlowych. 

 W wymiarze technicznym dzięki realizacji kompleksowych działań zwiększy się dostępność 

mieszkańców do podstawowych usług komunalnych, a także poprawi się stan techniczny (w tym 

efektywność energetyczna) zdegradowanych budynków użyteczności publicznej, umożliwiając tym 

samym nadanie im nowej lub przywrócenie pierwotnej funkcji. 

 W wymiarze środowiskowym nastąpi poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie tzw. 

„niskiej” emisji zanieczyszczeń, a także zwiększenie powierzchni i uporządkowanie terenów zieleni, 

które poprawią komfort życia mieszkańców. 

 W związku z powyższym wizja podobszarów rewitalizacji odnosi się do zdiagnozowanych: 

potrzeb związanych ze wzmocnieniem aktywności społecznej i gospodarczej oraz wzrostem 

dochodów mieszkańców przy jednoczesnym rozwoju funkcji turystycznej i handlowej,  

uwarunkowań – wynikających ze zmian strukturalnych na rynku pracy, spowodowanych rolniczym 

charakterem gminy, 

potencjałów podobszarów rewitalizacji – wysokiego kapitału ludzi młodych, lokalnego dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego, przebiegającego szlaku rowerowego „Green Velo”, aktywnej działalności 

Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach oraz Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór 

w Ujeździe, których uruchomienie jest istotne do powodzenia procesu rewitalizacji. 

Na podstawie przeprowadzonego audytu gminnego wyznaczono obszar zdegradowany, na który 

składają się jednostki referencyjne charakteryzujące się problemami w sferze społecznej przy 

jednoczesnym występowaniu problemów przynajmniej w jednej innej sferze oraz największą liczbą 

zidentyfikowanych negatywnych zjawisk, tj. ≥ 12. Zgodnie z przedstawionymi założeniami obszar 

zdegradowany na terenie Gminy Iwaniska obejmuje sołectwa: Jastrzębska Wola (19), Skolankowska 

Wola (17), Borków (16), Nowa Łagowica (16), Kamieniec (14), Kopiec (14), Kujawy (14), Wzory (14), 

Dziewiątle (13), Zaldów (13), Mydłów (13), Toporów (13), Iwaniska (12),  Krępa (12), Ujazd (12) oraz 

Wygiełzów (12). 

Wskazany obszar zajmuje 62,65 km2, co stanowi 59,22% powierzchni gminy i w 2014 roku był 

zamieszkiwany przez 4 644 osoby, tj. 65,94% ogółu mieszkańców gminy. 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy i delimitacji 
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obszaru zdegradowanego, wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z dwóch podobszarów. 

Pierwszy z nich obejmuje zamieszkałe części sołectw Iwaniska oraz Ujazd, zaś drugi wyznaczony został 

w sołectwie Krępa na działce ewidencyjnej 492/1, na której zlokalizowany jest budynek dawnej 

szkoły. 

 Wyznaczony podobszar rewitalizacji I zajmuje powierzchnię 2,011 km2 (1,90% powierzchni 

ogółem gminy) i według danych Urzędu Gminy Iwaniska – był zamieszkały na koniec 2014 roku przez 

1 810 mieszkańców (25,70% ludności ogółem gminy), natomiast podobszar rewitalizacji II zajmuje 

powierzchnię 0,009 km2 (0,009% powierzchni ogółem gminy) i nie jest zamieszkały. 

Mapa: Lokalizacja obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego w Gminie Iwaniska 

 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Zasady polityki czynszowej 

 Gmina Iwaniska w zasobie mieszkaniowym posiada 14 lokali mieszkalnych, nie posiada lokali 

socjalnych. Zasady i tryb zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej 

zostały przyjęte Uchwałą Nr VI/46/2003 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie 

zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. 
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Według w/w uchwały pierwszeństwo do najmu lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym 

mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom które: 

- uprawnione są do lokalu zamiennego w związku z rozbiórką, naprawą, przebudową lub 

modernizacją lokalu/ mieszkania/ w którym dotychczas zamieszkiwały, 

- uzyskały w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na budowę , rozbudowę lub przebudowę 

pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne w obiektach stanowiących mieszkaniowy zasób 

gminy, 

- zobowiązały się do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt remontu kapitalnego, 

odbudowy zniszczonego lokalu w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, 

- opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności. 

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą być również wynajmowane osobom 

pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych i osiągających dochód: 

- w przypadku osób samotnych 100% najniższej emerytury w okresie jednego roku poprzedzającego 

złożenie wniosku, 

- w przypadku rodzin 80% najniższej emerytury w przeliczeniu na 1 osobę w okresie roku 

poprzedzającego złożenie wniosku. 

 Pierwszeństwo wynajęcia lokalu socjalnego przysługuje następującym osobom: 

- w stosunku do których w wyroku nakazującym opuszczenie lokalu sąd orzekł o uprawnieniu danej 

osoby do otrzymania lokalu socjalnego, 

- opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności, 

- utraciły mieszkanie na skutek klęski żywiołowej 

- małoletniemu niepełnosprawnemu w rozumieniu ustawy z dnia 29.11.1990 r o pomocy społecznej 

- obłożnie chorym, 

- emerytom i rencistom spełniającym kryteria do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej, 

- bezrobotnym, 

- osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych 

 

Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 września 2019r w sprawie ustalenia stawek 

czynszu za lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Iwaniska, określa stawki czynszu 

podstawowego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego który wynosi 3,50 zł, natomiast  

stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej  w lokalu socjalnym wynosi 1,75 zł . 

Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Iwaniska na lata 2018-2020 

Przygotowany plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości nakreśla jedynie główne 

kierunki działań związane z gospodarowaniem mieniem gminnym na lata 2018-2020. W stosunku do 
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każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania będą zapadały 

indywidualnie. Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany będzie zgodnie z wiążącymi organ 

wykonawczy Gminy ustaleniami, które będą wynikały z uchwał budżetowych Gminy Iwaniska na dany 

rok oraz zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i przepisami kodeksu cywilnego.   

Powierzchnia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości  

 oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 84,1030 ha –  

              w tym: 

                     -   zasób nieruchomości – 83,8830 ha, 

                     -   grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 0,2200 ha. 

Gmina Iwaniska zamierza udostępniać nieruchomości stanowiące zasób gminny poprzez 

sprzedaż, dzierżawę, najem lub użyczenie. Nieruchomości nabywane będą do zasobu według 

potrzeb, w związku z realizacją zadań własnych. Nadal będzie kontynuowany proces regulacji stanów 

prawnych nieruchomości, co przyczyni się do powiększenia zasobu. 

Dochody z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2019 roku wyniosły 199.253,29 zł.  

Gmina Iwaniska gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej 

gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w pierwszej kolejności 

potrzeby społeczności lokalnej kierując się przy tym zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej 

i realizacją zadań publicznych. Program gospodarowania nieruchomościami gminnymi zasobu na lata 

2018-2020 zakłada kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy i najmu. Umowy obejmować 

będą wyłącznie te nieruchomości, które nie zostały przeznaczone do realizacji zadań  Gminy lub na 

sprzedaż. Przewiduje się, że w wyniku systematycznie prowadzonej regulacji stanów prawnych 

nieruchomości powierzchnia gruntów wchodzących w skład zasobu będzie się powiększać. Wzrost 

dochodów Gminy ze sprzedaży mienia zależny będzie głównie od intensywności procesu sprzedaży 

nieruchomości w drodze przetargu, od wzrostu cen nieruchomości a także od sytuacji społeczno-

gospodarczej kraju i Gminy.   

Plan gospodarki niskoemisyjnej (fundusze UE) 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iwaniska ma na celu wywiązanie się z ustaleń zawartych w 

pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020   poprzez: 

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych; 

- zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

- podniesienie efektywności energetycznej a co za tym idzie redukcję zużycia energii finalnej; 

- poprawa jakości powietrza, zwłaszcza na obszarach, na których stwierdzono przekroczenie 

dopuszczalnych  

- norm stężeń substancji w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza (POP). 

Program gospodarki niskoemisyjnej jest to kluczowy dokument, który formalnie zobowiązuje władze 
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gminy do aktywnego uczestnictwa i odpowiedzialności politycznej za wdrażanie i realizację 

gospodarki niskoemisyjnej.  

Dokument ten można podzielić na dwa kluczowe etapy: wdrożenia oraz realizacji założeń Planu 

gospodarki niskoemisyjnej. 

 

Cele szczegółowe: 

Cel 1. Zwiększenie produkcji energii z OZE o 1 189,50 MWh/rok (wzrost udziału OZE o 1,99 

punktu procentowego, 1,27% energii finalnej w roku 2020), do 2020 r. poprzez: 

1) Wzrost liczby gospodarstw domowych korzystających z instalacji OZE,  

2) Montaż instalacji OZE dla budynków użyteczności publicznej, 

3) Montaż instalacji fotowoltaicznych w sektorze przedsiębiorstw. 

Cel 2. Redukcja zużycia energii finalnej w gminie o 2 632,84 MWh/rok (2,73%) do 2020 r. 

poprzez m.in.: 

1) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji (sektor prywatny), 

2) Edukację mieszkańców w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, 

3) Modernizacja oświetlenia ulicznego, 

4) Kompleksowe termomodernizacje w budynkach użyteczności publicznej. 

Cel 3. Redukcja emisji CO2  o 1 595,76 Mg/rok (7,07%) do 2020 r. poprzez m.in: 

1) Przeprowadzenie termomodernizacji i montaż instalacji OZE, 

2) Poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy, 

3) Wymiana oświetlenia w b.u.p. na energooszczędne, 

4) Wymianę gminnego taboru. 

Cel 4. Systematyczna praca nad budowaniem świadomości mieszkańców w zakresie 

gospodarki niskoemisyjnej, ekoenergetyki i zrównoważonego transportu poprzez m.in.:  

Promocja zrównoważonego transportu, zachowań typu eco-driving oraz car-pooling, 

Promocja budownictwa ekoenergetycznego, 

Edukacja mieszkańców w zakresie OZE i pozyskiwania funduszy w tym zakresie, 

Stosowanie „zielonych przetargów” w gminie. 

Cel 5. Redukcja emisji benzo(a)pirenu do powietrza o 2,6656 kg/rok oraz pyłu PM10 o 

3,8479 Mg/rok poprzez realizację ww.  

Opis strategicznych działań kierunkowych:  

M.1 Kontrola spalania odpadów  

Działanie obejmuje kontrole gospodarki odpadami w budynkach mieszkalnych. Ma na celu 

wyeliminowanie nieprzestrzegania warunków dotyczących sposobu gospodarowania 

i magazynowania zbieranych odpadów oraz nieprawidłowego prowadzenia ilościowej 

i jakościowej ewidencji odpadów. Przeprowadzone kontrole mogą przełożyć się 

bezpośrednio na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Warto tu wspomnieć, że 
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w spalinach pochodzących ze spalania odpadów możemy znaleźć: pyły, tlenek i dwutlenek 

węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, takie jak kadm, rtęć, ponadto chlorowodór, 

cyjanowodór, dioksyny. Przy spalaniu popularnego PVC, z którego wykonane są wykładziny, 

butelki, otoczki kabli, folie powstaje chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy 

kwas solny. Spalając pianki poliuretanowe (buty, odzież, meble) do powietrza emitowany 

jest cyjanowodór, który tworzy z wodą kwas pruski. Spalając sklejkę czy płyty wiórowe 

emitujemy formaldehyd.  Szkodliwe substancje  prawie w całości, osiądą na terenie działki, 

na której stoi dom. Zanieczyszczają glebę i rośliny. Kontrole w ramach zakresu obowiązków 

służbowych mogą sprawować oddelegowani pracownicy Urzędu Gminy bądź we współpracy 

z gminą organy policji. 

M.2 Montaż instalacji OZE  

Działanie polega na montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów 

na biomasę przez mieszkańców gminy.  

M.3 Edukacja mieszkańców  

Prowadzenie szkoleń, kampanii edukacyjnych, spotkań informacyjno-dydaktycznych, 

festynów, zabaw tematycznych wpłynie na zwiększenie świadomości społeczeństwa 

w zakresie możliwości wpływania na wysokość rachunków za energię elektryczną oraz 

zanieczyszczenie środowiska, poszerzenie wiedzy na temat nowoczesnych niskoemisyjnych, 

energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii. Ważne jest prezentowanie 

tematów o „chwytliwej” tematyce np. „jak zmniejszyć zużycie energii cieplnej, elektrycznej 

i gazu w gospodarstwie domowym nie ponosząc kosztów?”. 

Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł 

energii, obejmuje m.in. 

 promocję energooszczędnych źródeł światła i oszczędności energii wśród 

mieszkańców  

 kampanię edukacyjno-informacyjną na temat możliwości zmniejszenia zużycia energii 

w domu 

 promocję mechanizmów finansowych dotyczących montażu kolektorów słonecznych, 

ogniw fotowoltaicznych i innych źródeł energii,  

 utworzenie stałego działu na portalu gminnym poświęconego efektywności 

energetycznej i OZE. 

M.4 Wymiana źródła ciepła i termomodernizacje 

Działanie to jest istotne ze względu na przegłosowaną nowelizację Prawo Ochrony 

Środowiska tzw. ustawę antysmogową, która pozwoli sejmikom wojewódzkim by za pomocą 

uchwał mogły określać rodzaj i jakość paliw stałych dopuszczonych do stosowania, 

parametry techniczne, parametry emisji instalacji do spalania. 

Działanie to będzie realizowane przez mieszkańców przy wykorzystaniu środków własnych 

bądź możliwych linii dofinansowania.   
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G.4 Wymiana urządzeń elektrycznych  

Zadanie obejmuje stopniową wymianę urządzeń zasilanych energią elektryczną (bieżąca 

wymiana w momencie awarii starego sprzętu bądź zakup nowego urządzenia ze względu na 

zapotrzebowanie), na bardziej efektywne energetycznie, co pozwoli na uzyskanie 

oszczędności energii. Urządzenia biurowe, AGD, klimatyzacja odpowiadają za około 80% 

zużycia energii. W ramach zadania przewiduje się wymianę urządzeń na bardziej 

energooszczędne. 

G.5 Wymiana oświetlenia  

Oświetlenie stanowi ważny punkt w budżecie sektora użyteczności publicznej na terenie 

gminy. Oświetlenie tego typu budynków bardzo często jest niskiej, jakości i wymaga 

modernizacji. Modernizacja oświetlenia w budynkach publicznych to inwestycja, która 

pozwala na dokładne obliczenie uzyskanych oszczędności energii elektrycznej i określenie 

o ile zmniejszyło się jej zużycie. Wymiana tradycyjnych żarówek na świetlówki 

energooszczędne czy oświetlenie LED pozwala na zredukowanie zużycia energii, a także 

przyczynia się do obniżenia emisji CO2 do powietrza. Czas świecenia nowoczesnych żarówek 

energooszczędnych kilkukrotnie przewyższa okres świecenia żarówek tradycyjnych, co 

pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne. Poprawnie zaprojektowane oświetlenie, sterowane 

czujnikami ruchu w pomieszczeniach gospodarczych, ciągach komunikacyjnych oraz lokalach 

rzadko użytkowanych może znacznie zmniejszyć zużycie energii na oświetlenie budynku. 

G.6 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Budynki użyteczności publicznej gminy Iwaniska wciąż posiadają potencjał oszczędności 

energii cieplnej. Potencjał ten można wykorzystać poprzez działania termomodernizacyjne, 

które dodatkowo mogą wpłynąć na zwiększenie komfortu cieplnego użytkowników oraz 

sprawią, że sektor publiczny będzie mógł być autorytetem w zakresie racjonalnej gospodarki 

energią.  

G.8 Montaż OZE 

Gmina Iwaniska ma duży potencjał w zakresie wykorzystywania OZE w budynkach 

użyteczności publicznej. Energia słoneczna oraz gruntu w roku bazowym nie jest 

wykorzystywana w budynkach użyteczności publicznej. Przykładowymi inwestycjami, które 

można wykorzystać w tym zakresie jest montaż, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz 

paneli fotowoltaicznych.  

Działanie przewiduje montaż przy obiektach będących w zarządzie gminy (rożne obiekty) 

instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 150 kW oraz pomp ciepła i instalacji solarnych 

dostarczających rocznie mocy cieplnej w wysokości 20 MWh.  

P.1 Wymiana źródła ciepła i termomodernizacje 

Z przeprowadzonej inwentaryzacji w ramach PGN wynika, że największy udział w emisji CO2 z 

sektora przemysłowo-usługowego maja kotłownie opalane węglem kamiennym. Dlatego 

zaleca się wymianę przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne kotły charakteryzujące 
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się wyższymi sprawnościami oraz mniejszymi emisjami zanieczyszczeń do atmosfery. 

Rosnące ceny energii sprawiają, że koszty związane z jej wykorzystaniem nabierają coraz 

większego znaczenia w strukturze kosztów operacyjnych przedsiębiorstw. 

Działanie to będzie finansowane i realizowane przez przedsiębiorców działających na terenie 

gminy Iwaniska.  

Znaczące dla przedsiębiorstwa oszczędności mogą być uzyskane w przypadku budynków 

wybudowanych w latach osiemdziesiątych i wcześniejszych. Dużych oszczędności energii 

można spodziewać się również w przypadku budynków o dużej powierzchni, dużej ilości 

okien i świetlików dachowych 

O.1 Bieżąca wymiana systemu oświetlenia ulicznego na LED 

Oświetlenie uliczne odgrywa istotną rolę w bezpieczeństwie ruchu ulicznego. Zapewnienie 

dobrej widoczności po zmroku czy w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych 

wiąże się z ponoszeniem znacznych kosztów na energię elektryczną. W gminach, gdzie 

funkcjonują starsze systemy, koszty oświetlenia mogą być znaczne. Potencjał oszczędności 

w tym sektorze może sięgać od 30 do 70%. 

Lampy LED cechują się wysoką efektywnością energetyczną, niewielkimi wymaganiami 

eksploatacyjnymi, brakiem promieniowania UV i podczerwieni, a także wysoką trwałością 

oświetlenia, tj. ok. 50 000 - 70 000 godzin. Ponadto istnieje możliwość precyzyjnego 

kierowania światła. Lampy LED postrzegane są, jako emitory światła białego, które jest 

postrzegane jako bardziej naturalne i jaśniejsze. Ponadto przy zainstalowanym białym 

świetle łatwiej rozpoznaje się obiekty, kształty po zapadnięciu zmroku, co wpływa na 

poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.  

Zadanie przewiduje, iż przechodzenie na system LED będzie odbywało się stopniowo poprzez 

wymianę niesprawnych opraw tymi w technologii LED. Dzięki temu inwestycja ta zostanie 

rozłożona w czasie a jej koszty wejdą w bieżącą wymianę zepsutych opraw. Jednocześnie 

montowane oprawy będą miały możliwość pracy w scentralizowanym systemie. 

T.3 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy 

Zadanie polega na poprawie stanu technicznego dróg. W pierwszej kolejności działanie 

obejmie tworzenie nawierzchni bitumicznej na tych drogach, które obecnie jej nie posiadają. 

Przyczyni się to do znacznego spadku zapylenia, zwłaszcza w okresie letnim na 

remontowanej drodze jak i w jej sąsiedztwie. Dalsze działania obejmą wymianę zużytej 

nawierzchni i tworzenie ciągów pieszych przy drogach co zwiększy ich przepustowość oraz 

upłynni ruch samochodowy. 

Zaplanowane w ramach niniejszego Planu działania naprawcze jak i działania „rezerwowe” są 

zgodne    z zadaniami zgłaszanymi w ramach typów projektów z RPO WŚ na lata 2014-2020. 

Przyjęte do realizacji działania w ramach PGN dla Gminy Iwaniska mieszczą się w zakresie osi 

priorytetowej  
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Wszystkie działania objęte Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Iwaniska będą 

finansowane zarówno ze środków zewnętrznych jak i środków własnych gminy. Działania 

krótkofalowe (realizowane w perspektywie 3-4 lat) przewidziane do realizacji przez gminę, 

mają zostać wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto finansowanie wszystkich 

proponowanych działań musi być uwzględnione w budżecie gminy na każdy rok. Wszystkie 

jednostki odpowiedzialne za realizację działań określonych w PGN powinny zabezpieczyć 

odpowiednie środki w procesie planowania budżetu. Dodatkowo środki finansowe winny być 

zabezpieczone w krajowych i unijnych programach, co stworzy możliwość pozyskiwania 

zewnętrznych środków finansowych. 

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW  ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY IWANISKA   na 

lata 2013 – 2032 

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie Gminy Iwaniska zidentyfikowano płyty 

azbestowo-cementowe o łącznej powierzchni: 350 067 m2 

Nie stwierdzono występowania innego rodzaju wyrobów zawierających azbest na terenie 

Gminy Iwaniska. 

Wyróżniamy dwa rodzaje płyt azbestowo-cementowych, używanych jako pokrycia 

dachów: 

• Płyty azbestowo-cementowe płaskie (tzw. karo) 

• Płyty azbestowo-cementowe faliste 

 

Realizacja postanowień Programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, 

ponieważ dokument ten: 

– zakłada wykonywanie prac polegających na demontażu oraz transportowanie azbestu ze 

ścisłym przestrzeganiem wymagań prawa, 

– nie przewiduje powstania na terenie gminy składowiska wyrobów azbestowych, 

– realizacja zadań dokumentu nie będzie powodować oddziaływań skumulowanych  ani 

transgranicznych. 

Realizacja założeń Programu wpłynie na poprawę stanu środowiska i zdrowia  ludzi poprzez: 

– sukcesywne zmniejszanie, a docelowo wyeliminowanie źródeł emisji włókien azbestowych, 

– doprowadzenie do prowadzenia prac zgodnie z przepisami, co wyeliminuje zagrożenie 

zdrowia zarówno dla mieszkańców posesji, jak i dla wykonawców prac, 

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie właściwego postępowania 

z wyrobami  zawierającymi azbest. 
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Program ochrony środowiska 

Gmina Iwaniska współpracuje oraz należy do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 

W chwili obecnej EZGDK obejmuje 14 gmin z 3 powiatów Sandomierskiego, Opatowskiego 

i Staszowskiego. Statutową siedzibą Związku są Baćkowice.  

Zadaniem w/w Związku jest ochrona i kształtowanie naturalnego środowiska dorzecza  Koprzywianki. 

„Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 

2014-2020  z perspektywą do roku 2023” został zaktualizowany w 2017 roku.  

Głównym celem Programu jest poprawa, jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności gmin 

wchodzących w skład związku dla rozwoju społeczno- gospodarczego, przy racjonalnym 

wykorzystywaniu zasobów środowiska i ich ochronie. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej 

mieszkańców Gmin wchodzących w skład EZGDK, zagwarantowanie szerokiego dostępu do 

informacji o środowisku i jego ochronie. Spełnienie wymagań prawnych w zakresie, jakości powietrza 

poprzez ograniczenie e misji niskiej, emisji z zakładów przemysłowych i emisji komunikacyjnej. 

  w 2019 r. wykonano:  

• długość przebudowanych odcinków dróg 7,8 km 

• długość wyremontowanych odcinków dróg 0,6 km 

-  utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni, 

-  nasadzenia kompensacyjne przy wycince drzew. 

 

EZGDK dysponuje Międzygminnym Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp z o. o., który  

realizuje kompleksową usługę w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu 

samorządów należących do EZGDK. 

W 2019 roku z terenu gminy Iwaniska odebrano niesegregowanych odpadów komunalnych kod 

200301- 886,360 ton ; zmieszanych odpadów opakowaniowych kod 150106- 143,360 ton ;  

w tym odpady komunalne zebrane selektywnie i wysegregowane z frakcji suchej: 

• papier i tektura 6,8 t. 

• szkło 26,4 t. 

• tworzywa sztuczne 23,2 t. 

• metale 10,3 t. 

• baterie i akumulatory 0,0 t 



36 
 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 0,0 t. 

• wielkogabarytowe 42,18 t 

• opakowania wielkomateriałowe 1,1 t. 

Zużytych opon kod 160103- 10,50 ton. 

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Iwaniska opracowany był w latach 2007-2010.  

Gmina Iwaniska nie posiada aktualnego Programu Opieki nad Zabytkami.   

Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

Gmina Iwaniska należy do Lokalnej  Grupy  Działania o nazwie STOWARZYSZENIE ROZWOJU 

WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

Teren działania LGD stanowią gminy  BAĆKOWICE, BRODY, IWANISKA,ŁAGÓW, NOWA 

SŁUPIA, PAWŁÓW, WAŚNIÓW  

Celem LGD są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem ochrony 

środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno –kulturowych. 

Pozyskano środki finansowe w kwocie 480.000,00 zł na zagospodarowanie przestrzennej 

publicznej OSP w miejscowościach: Stobiec, Łopatno i Kamieniec. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Iwaniska w 2019 r. 

Celem niniejszego Programu jest pomoc bezdomnym zwierzętom domowym oraz 

zapobieganie 

bezdomności psów i kotów poprzez: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

2. odławianie bezdomnych zwierząt 

3. sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

4. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

5. usypianie ślepych miotów 

6. opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

7. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych lub 

innych zdarzeń z udziałem zwierząt. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń 

dotyczących bezdomnych zwierząt jest lekarz weterynarii Pan Marian Malinoś nr tel. 

501524570 

Gmina będzie prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez 

prowadzenie 

działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji 

bezdomnych zwierząt 
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osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania oraz 

informować o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych poprzez umieszczanie zdjęć 

i informacji o zwierzętach na stronie internetowej Gminy Iwaniska w zakładce „Adopcja 

zwierząt”. 

Gmina będzie prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienia poziomu wiedzy 

na temat 

obowiązków, jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych między innymi poprzez zajęcia 

edukacyjne, 

ulotki, plakaty, konkursy skierowane dla dzieci i młodzieży, zachęcać nauczycieli w szkołach 

z terenu Gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, 

zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych 

oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzeba ograniczenia liczby zwierząt poprzez 

sterylizację i kastrację. 

Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Iwaniska 

na rok 2019   w wysokości 5.000 zł, w tym zakłada się wydatkowanie środków finansowych 

w sposób celowy i oszczędny na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane 

z realizacją na niżej wymienione zadania: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczenia i zapewnienia im opieki w schronisku dla 

zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację w schroniskach w kwocie: 3.000 zł. 

2) usypianie ślepych miotów, zakupu karmy dla kotów wolno żyjących, sterylizację suk 

oddanych w adopcję w kwocie: 2.000 zł. 

3) w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt bezdomnych umieszczonych na 

określony czas we wskazanym gospodarstwie rolnym zgodnie z zawartą umową. 

4) zapewnienie całodobowej opieki i weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

Gospodarka Wodno-Kanalizacyjna  

Gmina Iwaniska prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

oraz zbiorowego odprowadzania ścieków  

1. Pobór, uzdatnianie i Woda zasilająca system wodociągowy pozyskiwana jest z 3 studni 

głębinowych zgrupowanych w 2 ujęciach wody. Uzdatnianie wody odbywa się na 

Stacjach Uzdatniania Wody Mydłów. Do odbiorców woda dostarczana jest siecią 

wodociągową, na którą składają się rurociągi magistralne oraz rozdzielcze spinające 

poszczególne miejscowości tzw. systemie pierścieniowym w/w system zaopatruje 27 

sołectw. Całkowita długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Iwaniska wynosi 178 

km co stanowi 100% zwodociągowania gminy. Gmina dostarcza wodę do 1645 

odbiorców. 
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Ścieki sanitarne i przemysłowe odprowadzane są z terenów  dwóch miejscowość do 

kanalizacji sanitarnej, a następnie dostarczane do oczyszczalni ścieków. Ponad 96,0 % 

całkowitej ilości odprowadzanych ścieków stanowią ścieki socjalno-bytowe, pozostałe 

pochodzą  od nieuciążliwego przemysłu. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej 

w wynosi 19,8 km . Ścieki odbierane od 331 odbiorców. 

Dodatkowe ścieki pochodzące z zabudowy nie skanalizowanej oraz z okolic przyległych są 

dowożone są z szamb do punktów zlewnych w miejscowość Iwaniska  ul. Ujazdowska 

dostarczono do oczyszczalni w ilości 3300 m3. 

Gmina prowadzi odbiór nieczystości ciekłych własnym transportem 2019 roku odebrano 

2690 m3. 

 Sieci eksploatowane powyżej 40 lat stanowią 23%  w przypadku sieci wodociągowej 

powyżej 30 lat 16% pozostała sieci mniej niż 20 lat. Mechaniczno-biologiczna 

oczyszczalnia ścieków o przepustowości 380 m3/dobę pracuje w oparciu o technologię 

osadu czynnego.  

W 2019 roku sprzedaż wody wynosiła na poziomie 230 tys. m³ i odbiór ścieków na 

poziomie 71tys. m³. 

Zarówno zasoby wody, wielkość ujęć, stan stacji uzdatniania wody  zapewniają możliwość 

zaspokojenia potrzeb gmin ościennych woda jest sprzedawana hurtowo Gminie 

Klimontów w ilość ok 10 500 m3. 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

prowadzone są przez gminę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 328 z późn. zm.) oraz taryfy zatwierdzone decyzją 

KR.RET.27.2018r R 

Ilość pobranej wody w budynkach ustala się zgodnie ze wskazaniami wodomierzy 

głównych lub normami zużycia wody w roku 2019 wystawiono 7358 faktur na kwotę 

578 491,23 zł brtto , ścieki -169 241,45 brutto. 

W zakresie jakości świadczonych usług Gmina realizuje zadania określone w: 

− Ustawie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

prowadzone są przez Gminę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.), 
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regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie Gminy 

Iwaniska uchwalony Uchwałą Rady Gminy Iwaniska Nr.XLVIII/387/06 z dnia 27 kwietnia 

2006r. oraz zaktualizowany do nowych przepisów Prawa Wodnego  uchwała  LXXII/331/2018 

z dnia 12 październik 2018 

− umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

− przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska. 

Standardy jakościowe wody pitnej reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 

grudnia 2017r r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. (Dz.U.2017, poz.2294). Rozporządzenie określa wymagania 

dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym warunki 

bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne. 

Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach powadzone są przez 

laboratorium posiadające akredytację PCA. Harmonogram wykonania analiz ustalany co 

rocznie z PSSE Opatów. 

Zgłaszane awarie są sprawdzane i usuwane bezzwłocznie. O awariach powodujących 

większe zakłócenia mieszkańcy powiadamiani są za pośrednictwem  ogłoszeń 

zamieszczanych w prasie lokalnej lub przez wywieszanie ogłoszeń na tablicach 

informacyjnych w roku 2019 doszło do 82 awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Gmina Iwaniska zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, Na bieżąco wykonuje 

remonty sieci oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Jednocześnie w miarę 

możliwości prowadzi działalność inwestycyjną i modernizacyjną. Inwestycje wynikają 

ciągłego polepszania i unowocześniania: 

Gmina Iwaniska obecnie jest w tracie realizacji  RPSW.07.01.00-26-0017/17 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 dla 

projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy 

Iwaniska i Bogoria” w ramach w/w projektu wymiana wodomierzy z odczytem radiowym 

możliwości elektronicznego zgłaszania uszkodzeń i obsługi interesantów. 

- przeprowadzono postepowanie na pogłębienie  studni S-1 Mydłów 

- oraz bieżące prace konserwacyjno-remontowe 

INFORMACJA NA TEMAT WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI OSP 

Na terenie Gminy Iwaniska funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 

- 3 jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, tj. OSP Iwaniska, OSP 

Kamieniec, OSP Stobiec; 
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- 5 jednostek typu S, czyli spoza Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, tj. OSP 

Łopatno, OSP Ujazd, OSP Mydłów, OSP Boduszów, OSP Przepiórów. 

Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek 

ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina.  

Gmina zapewnia również jednostkom OSP umundurowanie, ubezpieczenie strażaków 

ochotników oraz ponosi koszty okresowych badań lekarskich. 

W celu realizacji inwestycji dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gmina przekazuje środki 

finansowe w formie dotacji. 

W 2019 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały 

zrealizowane inwestycje polegające do zagospodarowaniu terenu OSP w miejscowościach 

Kamieniec, Stobiec, Łopatno.  

W ramach podjętych działań zbudowana została infrastruktura rekreacyjna tych 

miejscowości. Podczas prowadzonych prac zostały zbudowane chodniki  i place z kostki 

brukowej wraz z ogrodzeniem. Plac pełni rolę parkingu dla mieszkańców korzystających 

z obiektów jak również będą mogły odbywać się na nim zabawy wymagające utwardzonej 

powierzchni. Ponadto zostały zainstalowane obiekty małej architektury i monitoring 

zwiększający bezpieczeństwo. W ramach działań zamontowane zostały: ławki, kosze stalowe, 

urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz drewniane altany. Wybudowano również 

place zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem. Zostały również zasadzone krzewy i wykonana 

nawierzchnia trawiasta. Zagospodarowany teren pełni funkcje infrastruktury rekreacyjnej 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej i zapewnia możliwość aktywnego spędzania czasu dla 

lokalnej społeczności. Zainstalowany na terenie monitoring  gwarantuje bezpieczeństwo dla 

korzystających oraz pełni rolę prewencyjną. 

Na realizację powyższych inwestycji jednostki OSP otrzymały w 2019 roku dotacje z Gminy 

Iwaniska: 

OSP Łopatno – 82 740,12 zł 

OSP Kamieniec – 67 080,43 zł 

OSP Stobiec – 78 627,51 zł 

W 2019 roku na bieżące utrzymanie 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych , oprócz 

dotacji, Gmina Iwaniska wydatkowała kwotę 118 952,55 zł. 



41 
 

Informacja dot. Rocznego Programu Współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2019 rok. 

Program Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, został przyjęty uchwałą Nr V/17/2018 

Rady Gminy Iwaniska z dnia   21 grudnia 2018 . 

Priorytetowe zadania publiczne obejmowały dziedziny z zakresu: 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

- pomocy społecznej, 

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 

2003r. złożono jedną ofertę realizacji zadania publicznego, przez Uczniowski Klub Sportowy 

w Iwaniskach , z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  p.n. „Piłka nożna łączy 

pokolenia” 

Oferta spełniła ustawowe kryteria i przyznano dotację w kwocie 8 000,00 zawierając umowę. 

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE 

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe działa jako samorządowa Instytucja Kultury Gminy 

Iwaniska. 

Realizuje zadania statutowe z zakresu: 

̶ rozwoju oraz promocji turystyki regionalnej; 

̶ wspomagania działalności kulturalnej poprzez organizację imprez, współpracę z młodzieżą oraz 

innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie wspierania twórczości kulturalnej, 

a także rozwoju lokalnego i komunikacji społecznej; 

̶ współdziałania w ochronie zabytków z uwzględnieniem zabezpieczenia i konserwacji ruin Zamku 

Krzyżtopór. 

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe była organizatorem szeregu wydarzeń i imprez 

o charakterze ponadlokalnym: 

 Majówka w Zamku Krzyżtopór z Bractwem Rycerskim Miasta Nowa Dęba 

W majowy weekend (03.05.2019-04.05.2019) IKZK przygotowała dla turystów pokazy Bractwa 

Rycerskiego Nowa Dęba zarówno dla małych jak i starszych zwiedzających, a także nocne 

zwiedzanie z duchami. 

 Nocne spotkanie przy muzyce na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe 

W ostatni weekend majowy Zamek Krzyżtopór rozbrzmiewał muzyką taneczną w wykonaniu 

zespołu DeLux. 
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 Koncert Uczniów Zespołu Państwowej Szkoły Muzycznej im. L. Różyckiego w Kielcach 

Dzieła muzyki klasycznej największych kompozytorów polskich, jak i europejskich w wykonaniu 

uczniów szkoły muzycznej pod kierunkiem Pani Aliny Pełki oraz Pana Kamila Powrózka 

wprowadzili turystów, a także zaproszonych gości w niezapomniany klimat. 

 X Grand Prix Gór Świętokrzyskich na Zamku Krzyżtopór 

Przy współpracy Stowarzyszenia Szachowego HETMAN z Ostrowca Świętokrzyskiego, a także 

Wójta Gminy Iwaniska oraz IKZK w Ujeździe zorganizowano w dniu 16 czerwca 2019 r. turniej 

szachowy, w którym udział wzięło ponad 100 szachistów z województwa świętokrzyskiego. 

 IV Bieg Ziemi Opatowskiej 

1 września 2019 roku odbyła się czwarta edycja Biegu Ziemi Opatowskiej, którego celem jest 

popularyzacja biegania, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Ziemi 

Opatowskiej. Start biegu głównego nastąpił w Opatowie sprzed Opatowskiego Ośrodka Kultury 

zaś meta była na dziedzińcu Zamku Krzyżtopór. 

 „Regionalne podróże kulinarne w Krzyżtoporze” 

15 września 2019 r. odbyło się wielkie kulinarne show z mistrzem kuchni MasterChefa – Arturem 

Sarnka. 

 Przegląd Piosenki Dziecięcej 

Przed zgromadzoną publicznością w dniu 12.10.2019 r. wystąpiły dzieci z gmin powiatu 

opatowskiego: Wojciechowice, Ożarów, Tarłów, Sadowie i Iwaniska. 

Zorganizowano spotkania o charakterze historycznym przy uczestnictwie Bractw Rycerskich: 

 Potyczki Rycerskie oraz podróż w czasie z Bractwem Rycerskim Zamku Szydłów (23.06.2019 r.) 

 „Na szlachecką nutę” Letnia Biesiada Rycerska w Krzyżtoporze  (07.07.2019 r.) 

 Pokazy rycerskich pojedynków w Krzyżtoporze (21.07.2019 r.) 

 Pożegnanie wakacji wraz z Drużyną Eventów Historycznych SARMATA z Baranowa 

Sandomierskiego (31.08.2019 r.) 

Na szczególną uwagę zasługują wydarzenia o charakterze lokalnym: 

 VI Krzyżtoporskie Spotkanie Rycerzy i Dam Dworu  

Dnia 19 stycznia 2019 roku miał miejsce po raz VI bal dla dzieci z Gminy Iwaniska, których 

uczestnikami byli mali rycerze oraz księżniczki wraz z rodzicami i opiekunami. Zabawa liczyła 320 

gości, a na zakończenie zorganizowano pokaz fajerwerków. 

 Koncert przebojów lat 60, 70, 80 – tych 

19 maja 2019 roku turyści mieli okazję podziwiać talent wokalny dzieci z gminy Iwaniska, które 

zaprezentowały na scenie najpopularniejsze przeboje polskich artystów.  

 „Bajkowy Dzień Dziecka” na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe 

1 czerwca 2019 r. zamkowy dziedziniec stał się królestwem dla najmłodszych. Impreza plenerowa 

zorganizowana wraz z Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach zapewniła dla dzieci 

wiele zabaw, konkursów i atrakcji.  
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 Prezentacja zespołu „Dworzanie” 

W sobotnie popołudnie dnia 22 czerwca na zamkowym dziedzińcu zaprezentował się zespół 

„Dworzanie” działający w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach .  

 „W pracowni mistrza” Wakacje w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 

Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Iwaniska w dniach 05.08.2019-14.08.2019. 

W ramach przygotowanego programu zorganizowano wyjazd do Kompleksu Świętokrzyska 

Polana, którego punktem zwiedzana było Oceanarium, park miniatur oraz kompleks rekreacyjny. 

 Warsztaty świąteczne dla dzieci z Gminy Iwaniska 

W okresie od 9.12.2019 r. do 13.12.2019 r. na Zamku Krzyżtopór odbywały się warsztaty 

wypiekania i dekorowania pierników, a także warsztaty dekoracji i ozdób świątecznych dla 

uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Iwaniska. Warsztaty prowadziły Panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich z Kujaw, Radwana, Łopatna, Marianowa, Iwanisk i Ujazdu. 

 Magia Świąt w Krzyżtoporze – Świąteczne Spotkanie Wielopokoleniowe 

W niedzielę 15 grudnia Krzyżtopór rozbłysnął magią świąt Bożego Narodzenia podczas spotkania 

wielopokoleniowego mieszkańców z gminy Iwaniska. W dniu tym odbył się również spektakl 

świąteczny w wykonaniu teatru Kurtyna z Krakowa pt. „Magia Świąt”. 

W roku kalendarzowym 2019 na Zamku Krzyżtopór miało miejsce również nagranie do programu 

„Grillowa Polana” wyemitowanego na kanale Kuchnia+ (22.08.2019 r.), nagranie promocyjne szlaku 

Green Velo wyemitowanego w programie „Pytanie na śniadanie” (24.08.2019 r.).  

EFEKTY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH  W GMINNYM CENTRUM BIBLIOTEKI I 

KULTURY W IWANISKACH W 2019R. 

 Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach w 2019 roku realizowało zadania 

wynikające ze statutu. Zgodnie z założeniami oferta kulturalna w minionym roku została 

zrealizowana wg poniższej listy: 

 Koncert Kolęd i Pastorałek- wydarzenie które w gminie Iwaniska powoli staje się 

tradycją. W programie znalazły się najpiękniejsze Polskie kolędy i pastorałki wykonane przez 

dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy. Mali artyści śpiewali nie tylko te najbardziej znane 

kolędy i pastorałki, ale również te mniej popularne. Całe wydarzenie odbyło się w otoczeniu 

klimatycznego wystroju wnętrz, który niezaprzeczalnie kojarzył się ze świeżo przeżytymi 

świętami Bożego Narodzenia. Oprócz wysłuchania przygotowanych kolęd zgromadzeni 

mieszkańcy (w liczbie około 300 osób) wzięli udział w prelekcji funkcjonariusza policji 

dotyczącej bezpieczeństwa. Na zakończenie występujący artyści otrzymali pamiątkowe 

upominki i elementy odblaskowe, mające zapewnić im bezpieczeństwo na drodze.  
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 Koncert „Przeboje lat 60’, 70’ i 80’ na zamku Krzyżtopór w Ujeździe (19 maja 2019r.) – 

jako aktywna forma odkrywania talentów u dzieci i młodzieży. W Polsce wspomniane lata 

zaowocowały wieloma niezapomnianymi przebojami. To właśnie największe z nich zostały 

zaprezentowane przez dzieci i młodzież z terenu gminy Iwaniska. Niedzielne popołudnie było 

dla dzieci swego rodzaju lekcją historii, głównie za sprawą zgromadzonych rekwizytów 

charakteryzujących ten okres. Były to m. in. płyty winylowe z lat 60. i 70., aparat, 

fotograficzny, adapter, meble, odtwarzacz kaset video i wiele innych. Z kolei dla dorosłych 

był to wspaniały sposób na przywołanie wspomnień z lat młodości.  

Bajkowy Dzień Dziecka, który odbył się w ruinach Zamku Krzyżtopór w Ujeździe 

1 czerwca 2019r. obfitował w wiele atrakcji dla najmłodszych. Główną z nich był spektakl dla 

dzieci pt. „O pchle co manier nie miała” w wykonaniu aktorów Teatru TAK  z Radomia. Tego 

dnia przygotowane były także turnieje, tory przeszkód, malowanie twarzy oraz wielkie bańki 

mydlane z animatorami z Bajkowej Krainy z Kielc. Dzieci mogły również bawić się na dużych 

dmuchańcach. Ponadto dzięki uprzejmości Powiatowej Komendy Policji w Opatowie oraz 

Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie milusińscy mogli z bliska 

zobaczyć sprzęt, który jest niezbędny w codziennej pracy tych służb. Dużą frajdą dla dzieci 

była możliwość obejrzenia radiowozu policyjnego, wozu strażackiego oraz psa policyjnego. 

Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach zapewniło dzieciom poczęstunek. Należy 

podkreślić, że skorzystanie z tak ogromnej ilości atrakcji było dla dzieci całkowicie bezpłatne. 

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Iwaniska, Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór 

w Ujeździe oraz Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. 

 W 2019 roku przeprowadzono serię spotkań integracyjnych w miejscowościach: 

Kamieniec (30 czerwca), Stobiec (13 lipca) i Łopatno (24 sierpnia) pod nazwą „Bezpiecznie w 

drodze”, w których łącznie wzięło udział około 400 osób., Głównym celem tego typu spotkań 

było aktywne spędzenie wolnego czasu, a także zintegrowanie rodziców i dzieci za pomocą 

wspólnych gier i zabaw. Pracownicy GCBiK w Iwaniskach przygotowali szereg konkurencji 

skierowanych  do dzieci, młodzieży, ale także osób dorosłych zamieszkujących poszczególne 

miejscowości. Tradycją stały się pogadanki funkcjonariusza policji na temat bezpieczeństwa. 

Na koniec każdego ze spotkań dla aktywnych uczestników zostały rozdane upominki.  

 Święto Niepodległości – 11 listopada zorganizowany został koncert pieśni 

patriotycznych. W murach zamku Krzyżtopór w Ujeździe dzieci i młodzież zaprezentowali 

utwory patriotyczne oraz tańce ludowo – patriotyczne. W wydarzeniu wzięło udział około 

150 osób. 

 Gminne Centrum Biblioteki i Kultury po raz kolejny uczestniczyło w projekcie „Mała 

książka- wielki człowiek”, którego celem było zachęcić dzieci do zapoznania się z biblioteką. 

W tym roku oferta skierowana była do 3 – 6 latków.  Dla dzieci przygotowane były wyprawki 
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czytelnicze, zawierające odznakę Małego Czytelnika, książeczkę dla malucha i poradnik dla 

rodziców, a także imienną kartę Małego Czytelnika, w której za pomocą naklejek 

dokumentowane były odwiedziny dziecka w bibliotece. Po otrzymaniu dziesięciu naklejek 

maluch otrzymywał pamiątkowy dyplom. W ramach tej akcji przybyło 58 nowych 

użytkowników biblioteki.  

 Magiczne Mikołajki – akcja przeprowadzona 6 grudnia w miejscowości Iwaniska. 

W wydarzeniu wzięło udział około 300 osób, były to dzieci szkolne a także ich rodzice. 

Podczas trwania akcji Mikołaj rozdał dzieciom słodkości i elementy odblaskowe, które 

w porze zimowej są szczególnie potrzebne z uwagi na to, że wcześnie zapada zmrok. 

Przeprowadził pogadankę dotyczącą zasad bezpieczeństwa zwracając szczególną uwagę na 

okres zbliżających się ferii świątecznych i zimowych. Podpowiedział rodzicom w jaki sposób 

mogą rozwijać swoje kompetencje wychowawcze i profilaktyczne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom u dzieci. Zostały rozdane ulotki informacyjne dotyczące 

zapobieganiu uzależnień spowodowanych przez alkohol, narkotyki i dopalacze. 

 W GCBiK w Iwaniskach odbywały się zajęcia artystyczne dla dzieci prowadzone przez 

pracownika Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury (dwa dni w tygodniu po dwie godziny). 

Działał również Klub Seniora, dla którego również przewidziano zajęcia artystyczne. Raz 

w tygodniu spotykały się dzieci utalentowane wokalnie,  należące do ogniska muzycznego 

pod opieką pani Magdaleny Szemraj. Owoce ich ciężkiej pracy można było podziwiać na 

wszystkich koncertach organizowanych na terenie gminy Iwaniska.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Do końca 2019 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii liczyła czterech członków. Corocznie opracowany jest  Gminny 

Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki 

na działanie komisji pochodzą z tzw ,,korkowego’’, czyli z opłat  ze  korzystanie z zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Do najważniejszych zadań GKRPA jest: 

1) Wydawanie postanowień w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych; 

2) Rozmowy motywacyjne z osobami uzależnionymi; 

3) Kierowanie wniosków do sądu w sprawie opinii biegłych o leczenie przymusowe; 

4) Kontrola punktów sprzedaży  napojów alkoholowych; 

5) Działania profilaktyczne skierowane  do dzieci i młodzieży  
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W ramach GKRPA działa punkt konsultacyjny ds. uzależnień, którego zadaniem jest: 

• nawiązanie kontaktu z pacjentem, 

• diagnoza uzależnienia od alkoholu, 

• ukazanie korzyści jakie może przynieść terapia, 

• rozpoznanie problemów życiowych pacjenta i powiązanie ich z piciem, 

• wzbudzenie motywacji do zmiany i leczenia, 

• informacja o metodach i warunkach leczenia, 

• plan utrzymania abstynencji do następnego spotkania, 

W pierwszym etapie terapii, w ciągu trzech pierwszych rozmów indywidualnych pacjent 

ma wykonaną przez terapeutę  diagnozę nozologiczną.  Kontrakt terapeutyczny, który jest 

zawierany z pacjentem na tym etapie obowiązuje przez cały okres terapii.  

Zajęcia odbywają się raz  w tygodniu -  wtorek w  godzinach 15.30-18.30 w budynku 

Urzędu Gminy w Iwaniskach. 

        Podsumowując  należy zauważyć , że rok 2019 był kolejnym pozytywnym rokiem dla 

Gminy Iwaniska. 
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