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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 2021 r. 
 

Ogólna charakterystyka Gminy Iwaniska 
 
 

Gmina Iwaniska jest gminą miejsko-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. Do gminy należy 27 sołectw. Siedzibą 

gminy jest miejscowość Iwaniska, od 1 stycznia 2022 roku - miasto. 

 

Zarzadzanie Gminą 
 
                     Wójt Gminy – Marek Staniek 
                     Sekretarz Gminy – Wiesława Słowik 
                     Skarbnik Gminy – Teresa Kaptur  
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Rada Gminy   Kadencja 2018 - 2023 
Rada Gminy Iwaniska liczy 15 radnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska – Wiesław Kowalczyk 
Wiceprzewodniczący :  Cezary Miśkiewicz 
                                       Kowalska Zofia 
                      Rada Gminy Iwaniska 
 
                    1.Masternak Krzysztof 
                    2. Batóg Kamil 
                    3. Bednarski Wojciech 
                    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 Szkoła Filialna  im. Bp. Jana 
Chrapka   w Jastrzębskiej Woli, 
  - Publiczna Szkoła Podstawowa  w Iwaniskach Szkoła Filialna 
w Wygiełzowie, 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mydłowie, 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe, 

 4.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach, 
 5.  Gminny Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół w Iwaniskach  
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Komunalne osoby prawne : 
 
1.Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 
2. Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach 
 
 
 
W 2021 r Rada Gminy VIII kadencji podjęła   78 uchwał . 
Były to uchwały w sprawie : 
 
 
BUDŻETU 
- uchwalenia budżetu gminy na 2022 r  
-  dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r – 12 uchwał 
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033  
-  zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033 – 11 uchwał 
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 r środków 
stanowiących fundusz sołecki, 
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek 
Krzyżtopór w Ujeździe za 2020 r , 
- udzielenia  pomocy finansowej dla woj. świętokrzyskiego– 2 
- ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 
2021 , 
Działalności RADY GMINY i Urzędu Gminy  
- uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy – 4 uchwały 
-  Uchwalenia statutu Miasta i Gminy Iwaniska, 
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z  wykonania budżetu Gminy za 2020 r , 
- udzielenia Wójtowi Gminy Iwaniska wotum zaufania, 
- absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska  z tytułu wykonania budżetu za 
2020r, 
- przyjęcia programu współpracy  Gminy Iwaniska z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego – 2 uchwały, 
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii „ w Gminie Iwaniska na 2021 
rok, oraz zmiany do Programu Profilaktyki na 2021 r – 5  uchwał 
- wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Iwaniska statusu miasta, 
-nadania statutu dla Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach, 
- zmian w statucie – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, 
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- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Iwaniska, 
- ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
dla radnych Rady  Gminy Iwaniska, 
- Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Iwaniska na lata 2021-
2024, 
 
OŚWIATY 
- uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwaniska, 
- Zwolnienia Dyrektora PSP w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego   wymiaru godzin zajęć dydaktycznych ,wychowawczych 
i  opiekuńczych oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dyrektorom pozostałych szkół podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Iwaniska w roku szkolnym 2021/2022, 
- dokonania zmian w statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno 
Administracyjnego Szkół w  Iwaniskach, 
 
POMOCY  SPOŁECZNEJ 
- przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny za rok 
2020, oraz  przedstawienia potrzeb związanych  z realizacją zadań  w roku 2021 
na terenie Gminy Iwaniska, 
- przyjęcia sprawozdania za rok 2020 z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Iwaniskach , 
- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Iwaniska, 
- przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Iwaniska na 
lata 2021 – 2031, 
 
KOMUNIKACJI 
-określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania 
z  przystanków komunikacyjnych ,których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Iwaniska,- 1 uchwała, 
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie 
Iwaniska zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich na 
linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Gminy Iwaniska 
i  Gminy Baćkowice, 
 
ROLNICTWA 
- Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu  bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy  
  Iwaniska w 2021 r  – 1 uchwała, 
- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego, 
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GOSPODARCZE 
- Sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwaniska położonej 
w  obrębie Iwaniska Gmina Iwaniska,2 uchwały 
- uchwalenia wieloletniego planu modernizacji i  rozwoju urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy 
Iwaniska, 
- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – 3 uchwały, 
- wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Iwaniska nieruchomości położonej 
w obrębie Gryzikamień Gmina Iwaniska, 
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krępa w Gminie Iwaniska, 
 
RÓŻNE 
- rozpatrzenia petycji – 4 uchwały, 
- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP 
uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez PSP lub Gminę, 
- określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, 
- Uznania anonimowego pisma za bezzasadne, 
- przystąpienia Gminy Iwaniska do Stowarzyszenia LOT „Góry Świętokrzyskie” 
 
W Gminie Iwaniska  funkcjonuje 27 sołectw. 
 
Wykaz sołtysów Gminy Iwaniska kadencja 2018-2023  

  LP. Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa 
1.   Boduszów  Stępień Teresa 
2. Borków Skotnicka Barbara 
3. Dziewiątle Wójcik Wioleta 
4. Gryzikamień Dziedzic Bogusław 
5. Garbowice Grześkiewicz Waldemar 
6. Iwaniska Piszczela Beata 
7. Kamieniec Wójcik Tadeusz 
8. Kopiec Żabicka Janina 
9. Kujawy Sabat Jan 
10. Krępa  Mruk Andrzej 
11. Nowa Łagowica Kargul Jan 
12. Stara Łagowica Łata Elżbieta 
13. Łopatno Grzesik Andrzej 
14. Marianów Górczyński Stanisław 
15. Mydłów Stachurski Józef 
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SYTUACJA FINANSOWA GMINY 
 
Wysokość budżetu 
 

DOCHODY I WYDATKI  W ROKU 2021 
 

 

Plan dochodów Wykonanie 
dochodów 

Plan wydatków  Wykonanie 
wydatków 

Nadwyżka/Deficyt 

 
35 895 054,42 

 
39 155 140,89 

 
41 304 062,06 

 
38 664 240,98 

 
490 899,91 

 
 
 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem -18,64 % 
 

 
Wykonanie dochodów ogółem 

 
39 155 140,89 

 
Wykonanie dochodów własnych 

 
7 298 396,75 

 
 

Wykonanie dochodów ( w tym PIT , CIT ) 
 

Plan dochodów 
 

35 895 054,42 

Wykonanie ogółem, w tym: 
 

39 155 140,89 

 
PIT 

3 026 801,00 

 
CIT 

237 039,14 

 
 
 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 25,24 % 

16. Przepiórów Doleszek Zbigniew 
17. Radwan Imiałkowska Jolanta 
18. Stobiec Polański Jan 
19. Toporów Bajak Jadwiga 
20. Tęcza Pietrzyk Stanisław 
21. Ujazd Pasik Urszula 
22. Wojnowice Kwiatek Jolanta 
23. Jastrzębska  Wola Piotrowicz Grażyna 
24. Skolankowska Wola Strawa Eliza 
25. Wzory Ewelina Bień 
26. Wygiełzów Dąbrowska Dorota 
27. Zaldów Ścibisz Krzysztof 
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Wykonanie – wydatki ogółem 
 

38 664 240,98 

Wykonanie – wydatki majątkowe 
 

9 757 189,07 
 

 
 

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – 88,14 % 
 
 

Plan 
 

11 070 049,61 

Wykonanie 
 

9 757 189,07 

 
 

Wynik budżetu 
 
 

Planowany wynik 
DEFICYT 

5 409 007,64 

Wykonanie 
NADWYŻKA 

 
490 899,91 

  
 
Stopień pokrycia wydatków oświatowych subwencją oświatową i środkami 
rządowymi – 
75,31 % 

 
 

Wydatki w oświacie ogółem,  
w tym: 

 

9 360 115,02 

Subwencja oświatowa 
 

6 417 037,00 

Środki rządowe 
 

632 079,78 

Środki samorządowe 
 

2 310 998,24 

 
 

Zadłużenie gminy na 31.12.2021 r. 
 
 

Stan zobowiązań kredytowych w budżecie Gminy na dzień 31.12.2021 rok  
wyniósł kwotę 11 558 983,92 zł, spłata do roku 2033, 
w tym: 
 -Bank Spółdzielczy Staszów o/Iwaniska – 9 058 983,92 zł, 
           -Bank Spółdzielczy w Iłży – 2 500 000,00 zł.    
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  STATYSTYKA LUDNOŚCI 
 

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKUI PŁCI 
 
Kryteria wyszukiwania: 
Pobyt stały 
gmina (dla całej bazy) 
na dzień 2022-05-11 
grupowanie data dzienną 

Wiek  Mężczyzn Kobiet Ogółem 
0-2 89 80 169 
3 35 29 64 

4-5 65 57 122 
6 20 21 41 
7 30 28 58 

8-12 193 186 379 
13-15 98 98 196 
16-17 52 75 127 

18 38 42 80 
19-65 2247 0 2247 
19-60 0 1775 1775 
>65 438 0 438 
>60 0 804 804 

ogółem 3305 3195 6500 
 

 

 REALIZACJA  ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ  
 
 W roku sprawozdawczym pomocą społeczną w postaci świadczeń 
pieniężnych i niepieniężnych objęto 224 osoby w 176 rodzinach. Rodziny te 
korzystały z szeroko rozumianej pomocy społecznej tj. m.in. z wypłacanych 
świadczeń, z pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, załatwiania spraw 
w  urzędach, sądach, orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalania 
uprawnień do rent, emerytur. W 2021 roku  OPS w Iwaniskach realizował 
poniższe świadczenia: 
 
1. Udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania osobom tego 
pozbawionym:   
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 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina ma obowiązek zapewnić 
schronienie osobom tego pozbawionym. W roku 2021 r. nie było przypadku 
udzielenia pomocy w tej formie. 
 
2. Realizacja programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu na lata 
2019-2023” 
 W 2021 roku Gmina  Iwaniska za pośrednictwem  Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Iwaniskach realizowała rządowy program wieloletni ”Posiłek 
w szkole i w domu”,  którego celem jest wspieranie gmin w zadaniu  
o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci  i młodzieży oraz 
zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym.  Na realizację programu 
w 2021 roku Gmina wydatkowała – 55 630 zł . Z tego z dotacji celowej 
z budżetu państwa  - 33 378 zł, środki własne Gminy stanowiły kwotę – 22 252 
zł.  Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania wynikające z realizacji 
programu wieloletniego poprzez zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży 
w szkołach podstawowych   z  terenu Gminy. Z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną, dzieci , które uczyły się w szkole   posiłek otrzymywały na 
miejscu, natomiast dzieci, które miały nauczanie w domu, posiłek dowożony był 
do miejsca zamieszkania dziecka. Dożywianych było  74 dzieci, na ten cel 
wydatkowano kwotę 47 430 zł. Była również przyznawana pomoc  finansowa 
w  formie zasiłków celowych na zakup produktów żywnościowych.  Z pomocy 
tej skorzystało   36 osób  w 19  rodzinach na kwotę  8 200 zł (środki na ten cel 
są wydawane w wysokości:  40 % środki własne a 60 % wydatków 
finansowanych  jest z budżetu państwa). 
OPS w Iwaniskach  brał udział w programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 
2014 – 2020 ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej .  
 W 2021 roku  OPS w Iwaniskach  wydał skierowania do objęcia pomocą 
żywnościową dla 177  rodzin  w tym  dla 502 osób. Organizacją, która wyraziła 
chęć pomocy naszym mieszkańcom był Caritas Diecezji Sandomierskiej 
w  Sandomierzu.   
  
3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.  
 Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie 
niezdolnym do pracy       z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym 
kryterium dochodowe (701 zł - dla osób samotnie gospodarujących i 528 zł na 
osobę w rodzinie) i stanowi dochód będący uzupełnieniem dochodu tych osób 
do kryterium ustawowego. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, na 
które otrzymujemy dotację z budżetu państwa. W roku 2021 wypłacano zasiłki 
stałe 38 osobom   na kwotę 223 999 zł  w całości sfinansowane z budżetu 
państwa. 
 
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. 
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  W roku 2021 r.  Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy 106  
rodzinom,  przyznając 561 świadczeń z powodu:  
- bezrobocia – 93 rodzinom  
- długotrwałej choroby – 9 rodzinom,  
- niepełnosprawności – 4 rodzinom,  
- innych powodów – 1 rodzinie 
Łączna kwota świadczeń to 201 654 zł (całość wydatków  pokryła dotacja  
z  budżetu państwa).  
 
5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych: 
 Zasiłek celowy to świadczenie skierowane do zaspokojenia niezbędnej 
potrzeby życiowej,  
przyznawany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leczenia 
i  leków, opału, żywności, przedmiotów użytku domowego, niezbędnych 
drobnych remontów i napraw  w mieszkaniu, na pokrycie kosztów pogrzebu. 
W  2021 r. na  zasiłki celowe wydatkowano  kwotę  1 978 zł ( były to 
świadczenia, w tym w większości na zakup lekarstw oraz pokrycia kosztów 
leczenia, zdarzenia losowego ( w całości są to środki własne). 
 
6. Sprawianie pogrzebu: 
 Zorganizowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, należy do 
obowiązkowych zadań własnych gminy. Sprawienie pogrzebu odbywa się 
w  sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego. W 2021  roku  
gmina nie  sprawiła żadnego pogrzebu.  
7. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za 
pobyt mieszkańca gminy w tym domu. 
 W 2021  roku 3 osoby umieszczono w Domu Pomocy Społecznej. 
W  ciągu roku w DPS przebywało 15 osób, za które gmina poniosła koszty 
pobytu na kwotę  424 240 zł. Koszty na realizację tego zadania pochodzą 
w  całości z budżetu gminy. 
 
8. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 
 Od osób otrzymujących zasiłki stałe a nie posiadających uprawnień do 
ubezpieczeń zdrowotnych, Ośrodek odprowadzał składki zdrowotne 
w  wysokości 9% podstawy świadczenia. Pomoc w formie opłacania składki 
otrzymało 38 osób otrzymujących zasiłki stałe na  kwotę  20 185,60 zł ( wydatki 
na ten cel pochodzą   z budżetu państwa). 
 
9. Realizacja pozostałych zadań pomocy społecznej 
1. W ramach zadań zleconych ,  Gmina wykonuje zadania z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej. Z tytułu utrzymania dzieci w rodzinie 
zastępczej Gmina poniosła wydatki  w wysokości 92 645,20 zł.  W 2021 roku 
w  rodzinach zastępczych przebywało 10 dzieci. Pracownicy socjalni pozostają 
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w ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym, kuratorem rodzinnym  oraz 
Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej . 
2.  Realizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny . 
W 2021 roku wpłynęło 25  wniosków o Kartę Dużej Rodziny, wydano 83  karty  
KDR  dla członków poszczególnych rodzin.  
 
10. Program "Czyste Powietrze" 
         Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach realizuje program „Czyste 
Powietrze”, w zakresie wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego 
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 
domowego.  W 2021 roku wydano 24 zaświadczeń  do programu. 
 
11. Świadczenia rodzinne i ich realizacja. 
 
 Wydatki na świadczenia rodzinne w roku 2021 
Lp. Świadczenia rodzinne Wydatki Liczba 

świadcze
ń 

1. Zasiłki rodzinne: 598 605,00 5 034 

1.1 Do ukończenia 5 roku życia 105 735,00  1 113 

1.2
. 

Powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku 
życia 

411 060,00 3 315 

1.3
. 

Powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku 
życia 

81 270,00 602 

1.4 Powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku 
życia 

540,00 4 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu: 299 965,00 2 783 

2.1 Urodzenia dziecka 19 000,00 19 

2.2
. 

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego 

30 840,00 79 

2.3
. 

Samotnego wychowywania dziecka 39 367,00 199 

2.4
. 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

28 830,00 269 

2.5
. 

Rozpoczęcia roku szkolnego 31 098,00 311 

2.6
. 

Na pokrycie wydatków związanych z 
zamieszkaniem w miejscowości, w której 
znajduje się szkoła 

1 130,00 10 
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2.7
. 

Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem 
do miejscowości, w której znajduje się szkoła 

80 730,00 1 170 

2.8
. 

Wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

68 970,00 726 

3. Zasiłek pielęgnacyjny 409 970,00 1 900 

4. Świadczenie pielęgnacyjne 1 073 231,00 547 

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 115 657,00 190 

6. Zasiłek dla opiekuna 50 060,00 82 

7. Świadczenie rodzicielskie 182 079,00 226 

8. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka 

39 000,00 39 

9. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” - - 

10. Razem 2 768 567,00 10 801 
 
Wydatki na świadczenia rodzinne w roku 2021 ustalone na podstawie art. 5 
ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych( zastosowaniem mechanizmu zł za zł) 
Lp. Świadczenia rodzinne Wydatki Liczba 

świadcze
ń 

1. Zasiłki rodzinne: 15 703,22 282 

1.1 Do ukończenia 5 roku życia 2 089,58  40 

1.2 Powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku 
życia 

11 598,34 206 

1.3 Powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku 
życia 

2 015,30 36 

1.4 Powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku 
życia 

- - 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu: 7 961,06 388 

2.1 Urodzenia dziecka - - 

2.2 Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego 

- - 

2.3 Samotnego wychowywania dziecka 2 987,04 28 

2.4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

323,90 10 

2.5 Rozpoczęcia roku szkolnego 845,76 222 
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2.6 Na pokrycie wydatków związanych z 
zamieszkaniem w miejscowości, w której 
znajduje się szkoła 

- - 

2.7 Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem 
do miejscowości, w której znajduje się szkoła 

2 455,04 88 

2.8 Wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

1 349,32 40 

3. Razem 23 664,28 670 
Od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 
opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna odprowadzana była w 2021 roku składka 
emerytalno- rentowa na łączną kwotę – 207 145,00zł oraz składka zdrowotna  
na łączną kwotę – 29 733,00zł. 
 
12. Fundusz alimentacyjny. 
  
 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie  uprawnionej 
do ukończenia  18  roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w 
szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania 
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek. 
Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza 900,00 zł. Okres zasiłkowy trwa od 1 października do 30 września 
roku następnego.  
Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu 
organowi  
właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń  wypłaconych 
z  funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z odsetkami 
ustawowymi. 
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych  
 Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie dnia 
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, podejmuje 
organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta  właściwy ze 
względu na zamieszkanie dłużnika alimentacyjnego. 
Działania wobec dłużników alimentacyjnych  podejmowane są na wniosek 
organu właściwego wierzyciela ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
uprawnionej. 
Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego ma na celu poprawę 
skuteczności w egzekwowaniu zaległych alimentów.  
W 2021  r. liczba dłużników alimentacyjnych ogółem wynosiła  25 osób w tym:  
-  2 dłużników mieszkających na terenie gminy Iwaniska, zadłużonych na rzecz 
naszej gminy, 
-  8 dłużników mieszkających na terenie naszej gminy a zadłużonych w innych 
gminach wobec których prowadzimy postępowanie.  
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- 15 dłużników spoza gminy zadłużonych na rzecz naszej gminy. 
Ogółem w roku sprawozdawczym wypłacono 277 świadczeń alimentacyjnych  
na kwotę 127 426,96  zł.  
Kwota odzyskanych środków w toku prowadzonych postępowań wyniosła 
55  462,46 zł  z funduszu alimentacyjnego i   7 606,04 zł od dłużników zaliczki 
alimentacyjnej . 
Podział kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych z funduszu 
alimentacyjnego przedstawia się następująco: 
- odsetki ustawowe za opóźnienie  w kwocie : 44 513,19 zł  przekazane na 
dochody budżetu państwa 
- zwrot z tytułu funduszu alimentacyjnego (60%) - przekazane na dochody 
państwa w kwocie  
6 569,56 zł 
- zwrot z tytułu funduszu alimentacyjnego  (40%) przekazane na dochody 
budżetu gminy w kwocie 3 803,05 zł  
- zwrot z tyt. kosztów upomnienia przekazane  na dochody państwa tj.  kwota  
0,00 zł.. 
- zwrot z tyt. opłaty wydania drugiego rodzaju Karty Dużej Rodziny  0,00 zł 
 
Wydatki na fundusz alimentacyjny w roku 2021 r. 
 
Lp. Fundusz alimentacyjny Wydatki Liczba 

świadcze
ń 

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 127 426,80 263 

1.1 Na osobę uprawnioną w wieku 0-17 lat 108 326,80 224 

1.2 Na osobę uprawnioną w wieku 18-24 lat  19 100,00  39 
 
                                                                                                         
Gmina Iwaniska realizuje zadania oświatowe wynikające z postanowień: 

1) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2019 r. 
poz.2215 z późn.  zm.),– do zadań gminy należy m. in.: 

- stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli, 
- wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

2) Ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021  
poz. 1372 z późn. zm.),   -zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy, 

3) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r. poz. 
1915 z późn. zm.), 

4) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1082 z późn. zm.), – do zadań organu prowadzącego należy m.in.: 
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- 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. 
 

5) Ustawy  z dnia27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz.2029) z późn. zm. oraz innych ustaw i przepisów 
wykonawczych.  

 
 

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 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) Rada Gminy Iwaniska podjęła 
dnia 16 marca 2020 roku Uchwałę Nr XXXII/122/2020 „w sprawie 
przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie Od dnia 
1  września 2020 r. Gmina stała się organem prowadzącym  dla trzech szkół 
podstawowych i dwóch szkół filialnych tj. Szkoły Filialnej im. Biskupa Jana 
Chrapka w Jastrzębskiej Woli i Szkoły Filialnej w Wygiełzowie  podlegającej 
Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach tj:, 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach, 
a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach – Szkoła filialna im. Bp 

Jana Chrapka   w Jastrzębskiej   Woli,  
b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach – Szkoła filialna 

w  Wygiełzowie. 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe, 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w  Mydłowie, 
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 We wszystkich szkołach na terenie Gminy Iwaniska  od 1 września 2019 
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 2,5  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. Beata Sadaj  - Wicedyrektor Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach, 
ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska,  
4. Teresa Paluch – kierownik Szkoły  Filialnej  im. Biskupa Jana Chrapka 
w  Jastrzębskiej Woli,  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 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W IWANISKACH 

STAŻYSTA 
KONTRAKTOWY 
MIANOWANY 
DYPLOMOWANY 

1 
3 
3                                
43 

0,22 
4,08 
2,42 
41,32 

RAZEM 50 48,04 
PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W UJEŹDZIE 

STAŻYSTA 
KONTRAKTOWY 
MIANOWANY 
DYPLOMOWANY 

2 
2 
1 
20 

1,32 
2,10 
1,36 
11,36 

RAZEM 25 16,14 
 
PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W MYDŁOWIE 

STAŻYSTA 
KONTRAKTOWY 
MIANOWANY 
DYPLOMOWANY 

1 
1 
3 
20 

0,11 
1,10 
3 
10,07 
 

RAZEM 25 14,28, 
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Pracownicy obsługi  
 
Nazwa szkoły Pracownicy obsługi osoby/etaty 

Ilość osób W przeliczeniu na pełny 
etat 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W IWANISKACH 

11 10,5 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W UJEŹDZIE 

4 3,5 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W MYDŁOWIE 

3 3 

OGÓŁEM 18 17 
ŚREDNIA ETATU NA 
OSOBĘ 

0,94 

 
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 50 48,04 
Obsługa 11 10,5 
razem 61 58,54 

PUBLICZNA 
SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W UJEŹDZIE 

Nauczyciele 25 16,14 
Obsługa 4 3,5 
razem 29 19,64 

PUBLICZNA 
SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W MYDŁOWIE 

Nauczyciele 25 14,28 
Obsługa 3 3 
razem 28 17,28 

OGÓŁEM 118 95,46 
 
 
Art. 30a  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 KN (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.2215 
z  późn. zm. ) 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 
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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 

 2018  r 2019 r 2020 r. 2021 r. 

Nauczyciel stażysta  
Nauczyciel kontraktowy 
Nauczyciel mianowany 
Nauczyciel dyplomowany  
 

-  271,19 
- 10 996,75 
-  43 904,53 
-  43 904,53 
 

- 1 588,99 
579,52 
 7 123,98          
-466 047,37 

651,11                   
-6 559,56              
12 731,60                            
273 896,13 

-1 511,49             
-15 069,96           
4 905,31                
-345 437,85 

Razem - 455 271,36 - 467 636,36 - 293 838,40 362 019,30 
 
Liczba uczniów w szkołach podstawowych od stycznia do września  w roku 
szkolnym 2020/2021r.  
Klasa Szkoła 

Podstawowa                   
w Iwaniskach  

Szkoła 
Podstawowa w  
Ujeździe 

Szkoła 
Podstawowa 
w  Mydłowie 

Szkoła Filialna 
w  
Wygiełzowie 

Szkoła filialna 
w  J. Woli 

Liczb
a 
uczni
ów 

Licz
ba  
Odd
z. 

Liczb
a  
uczni
ów 

Liczb
a  
Oddz. 

Licz
ba  
uczn
iów 

Liczb
a  
Oddz. 

Liczba  
ucznió
w 

Licz
ba  
Odd
z. 

Liczb
a  
uczni
ów 

Liczb
a  
Oddz. 

O
dd

zi
ał

y 

Po
niż
ej 
„0” 

56 3 23 1 19 1 11 0,5 12 0,5 

„0” 36 2 7 1 10 1 3 0,5 5 0,5 
Su
ma 

92 5 30 2 29 2 14 1 17 1 

S
zk

oł
a 

P
od

st
aw

ow
a 

I 37 2 14 1 7 1 8 1 2 0,5 
II 31 2 7 1 14 1 4 1   
III 36 2 9 1 15 1   3 0,5 
IV 29 2 11 1 3 1     
V 25 1 8 1 15 1     
VI 47 3 11 1 11 1     
VII 54 2 16 1 8 1     
VII
I 

36 2 9 1 9 1     

Su
ma 

295 16 85 8 82 8 12 2 5 2 

Suma 
łącznie 

387 21 115 10 111 10 26 3 22 3 
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Liczba uczniów w szkołach podstawowych od stycznia do września w roku 
szkolnym 2021/2022r.  
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 

Lic
zba  
Odd
z. 

Liczba  
ucznió
w 

Liczba  
Oddz. 

Liczba  
uczniów 

Liczb
a  
Oddz. 

Liczba  
ucznió
w 

Liczb
a  
Oddz. 

Liczba  
uczniów 

Lic
zba  
Odd
z. 

O
dd

zi
ał

y 

Poni
żej 
„0” 

74 3 18 1 17 1 5 1 9 1 

„0” 17 1 6 1 6 1 7 1 3 1 
Sum
a 

91 4 24 2 23 2 12 2 12 2 

S
zk

oł
a 

P
od

st
aw

ow
a 

I 37 2 8 1 10 1 3 1 4 1 
II 37 2 14 1 7 1 8 1 2 1 
III 33 2 7 1 15 1 3 1 0 0 
IV 37 2 9 1 16 1     
V 30 2 12 1 3 1     
VI 25 1 7 1 15 1     
VII 46 3 11 1 11 1     
VIII 54 2 16 1 8 1     

Sum
a 
 

299 16 84 8 85 8 14 3 6 2 

O
gó

łe
m

   390 20 108 10 108 10 26 5 12 4 

 
Średnio w oddziale w roku szkolnym  2020/2021 i 2021/2022 utrzymuje się na 
średnim poziomie 13-14 uczniów w szkole podstawowej. 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- 25 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 96 800 rocznie =134 552,00 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. 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 2010/2011-2020-2021  
 

Nazwa 
jednost
ki  

Rok 
10/1
1 

Rok 
11/1
2 

Rok 
12/1
3 

Rok 
13/1
4 

Rok 
14/1
5 

Rok 
15/1
6 

Rok 
16/1
7 

Rok 
17/1
8 

Rok 
18/19 

Rok 
19/20 

Rok 
20/21 

SP 
Iwanisk
a 

191 194 204 194 184 177 183 217 219 274 295 

SP 
Mydłó
w 

55 61 47 54 56 50 74 77 79 89 82 

SP J 
Wola 

52 45 40 39 40 39 34 34 31 2 4 

SP 
Ujazd 

84 98 84 73 70 69 74 85 94 88 85 

SP 
Wygieł
zw 

64 67 62 63 58 57 49 49 50 45 12 

SP 
Razem  

446 465 437 423 408 392 414 462 523 498 478 

Oddział 
0 

99 80 61 61 71 79 68 64 62 69 61 

Ogółe
m 

        585 567 539 

 
 

DOŻYWIANIE   

 
Nazwa jednostki Liczba 

dożywianych 
PSP IWANISKA 64 
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PSP   MYDŁÓW 11 
PSP UJAZD 14 
RAZEM 89 

 

DOWOZY  
 

Nazwa jednostki Liczba 
dowożonych  

PSP IWANISKA 193 
PSP  MYDŁÓW 63 
PSP UJAZD 59 
PSP WYGIEŁZÓW 16 
 331 

 

Stypendia i zasiłki szkolne 
Pomoc socjalna w formie stypendiów i zasiłków szkolnych adresowana jest dla 
osób w trudnej sytuacji materialnej , których miesięczny dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza 528 zł. netto.  W roku 2021 przyznane i wypłacone 
zostały stypendia  i zasiłki szkolne dla 123 dzieci    w tym 14 zasiłki szkolne. 
Koszt całkowity tego  zadania wyniósł 195 565,60 zł. w tym udział środków 
własnych Gminy –19 556,56 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. 
Środki przeznaczone na finansowanie oświaty w  roku 2021 wykazuje  poniższa 
tabela:  
Lp. Forma 

przekazania 
środków  

SP Iwaniska SP Ujazd SP Mydłów  Razem  
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1 Subwencja  3 808 734,04 982 789,77 1 024 478,,23 5 816 002,04 
2 Dotacja                     

r. 80103- 
samorządo
wa  

222 879,06 96 623,99 92 551,21 412 054,26 

3 Dotacja                        
r. 80104- 
samorządo
wa  

345 516,93 75 784,76 53 897,21 475 198,90 

4 Dotacja                        
r.  80104 -  
rządowa  

111 796,00 33 833,00 26 478,00 172 107,00 

5  Dotacja do 
biblioteki  

3 000,00 2 500,00 2 880,00 8 380,00 

6.  Dotacja – 
podręczniki 
szkolne 

41 534,37 12 081,79 11 515,84 65 132,00 

 Dotacja – 
laboratoria 
Przyszłości. 

150 600,00 30 000,00 30.000,00 210 600,00 

7 Dotacja 
samorządo
wa  - środki 
na szkoły 

985 290,13 352 523,06 279 949,12 1 617 762,31 

 Ogółem  
 

5  669350,53 1 5 86 136,37 1 521 749,61 8 777 236,51 

 
 
 

Roczny 
Koszt 
utrzymania 
1 dziecka  

13 063,01 13 792,00 13834,08 13 319,02 

 
 
Informuję jednocześnie, że subwencja, dotacja rządowa i dotacja Gminy nie jest 
w stanie pokryć wszystkich wydatków.  Nadal realizacja  zadań oświatowych 
stanowi bardzo istotne obciążenie budżetowe Gminy z uwagi na niedobór 
środków pochodzących z subwencji jak i dotacji oświatowych. W roku 2021 
z  budżetu gminnego konieczne było wydatkowanie  dodatkowo kwoty 
2 505 014,57zł. 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.  
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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 umożliwiają podjęcia samodzielnych decyzji organizacyjnych czy tez 
finansowych pozwalających na  zapewnienie pełnej i bezkolizyjnej realizacji 
wszystkich zadań gminy. 
Niemniej jednak w roku 2021 zostały uregulowane zaległości z tytuły 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wypłacony został jednorazowy 
dodatek uzupełniający zgodnie z art. 30 a KN, Zaległości ZUS za miesiąc 
marzec  i kwiecień 2021 r. były uregulowane i odprowadzone zostały  w całości  
bez zobowiązań wymagalnych.   
W ramach Środków Funduszu Europejskiego dokonano zakupu laptopów           
i  oprogramowania w ilości 31  szt. na  ogólna kwotę 59 978,49 zł. zgodnie         
z umową o powierzenie grantu Nr 1766/2020 w ramach projektu Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej nr I „ 
Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu      
o wysokich przepustowościach”  dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. 
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego dla Gminy Iwaniska . Zakupiony sprzęt został przekazany 
dla  dyrektorów szkół zgodnie z regulaminem.  
Dodatkowo otrzymaliśmy środki z Funduszu Europejskiego na  zakup laptopów 
31 szt, i oprogramowania,  4 tabletów na ogólną kwotę 54 963,78 zł.   w ramach 
umowy o powierzenie grantu o numerze 863-15-70-426/ w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej nr I 
„  Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu               
o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. 
Zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zakupiony sprzęt 
został przekazany dla  dyrektorów szkół zgodnie z regulaminem.         
 
We wrześniu 2021r. szkoły  przystąpiły do „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa na 2021-2025”. Przekazana była dotacja rządowa  w kwocie 
ogólnej 8 380 zł. wyłącznie na dofinansowanie zadania polegającego na 
zainteresowanie dzieci i młodzieży  przez promowanie i wspieranie rozwoju 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży , realizowanego w ramach Priorytetu 3 
Kierunek 3.1. i 3.2 „Zakup nowości wydawniczych do  placówek wychowania 
przedszkolnego , bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.  W związku 
z  powyższym każda szkoła pozyskała środki na zakup książek Kierunek 3.1 -  
PSP Iwaniska i Ujazd z oddziałami przedszkolnymi kwota dofinansowania 
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5.500 zł  natomiast wkład własny Gminy kwota 1 100 zł. oraz Kierunek 3.2. 
PSP Mydłów otrzymała dofinansowanie  do biblioteki szkolnej 2.880 zł..dotacja 
rządowa natomiast 720 zł wkład własny Gminy. Kolejnym projektem w którym 
uczestniczyły szkoły  to „Laboratoria Przyszłości”. Projekt zakładał zakup 
sprzętu i pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni informatyczno-
technicznej. Pozyskane fundusze to kwota 210 600 zł. tj;   PSP Iwaniska 
150 600 zł., PSP Mydłów 30 000 zł. i PSP Ujazd 30.000 zł. 
W 2021 r. zakupiony został sprzęt dla Publicznej Szkoły Podstawowej               
w Ujeździe  na kwotę 30 000 zł. natomiast do PSP Iwaniska i PSP Mydłów  
realizacja zakupu sprzętu do pracowni została przełożona na 2022 r.  
Każda Szkoła dwukrotnie składała wnioski w sprawie udziału                             
w przedsięwzięciu MEiN. „Poznaj Polskę” , w celu pozyskania funduszy na 
organizację wycieczek edukacyjnych. Jednakże z powodu ogromnej ilości 
wniosków i braku środków nie uzyskaliśmy finansowego wsparcia. 
Remonty i inwestycje przeprowadzane w roku 2021 r. 
Prowadzona jest rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe jak 
również  rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach – szkoła 
filialna im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli.  
Przeprowadzony został remont PSP Iwaniska - malowanie elewacji budynku 
szkoły przy ul. Opatowskiej 25,  wymiana orynnowania, oraz wyłożenie kostką 
brukową otoczenia szkoły i  placu szkolnego. 
- Wybudowany został  budynek gospodarczy 
- wybudowany został   parking dla autobusów szkolnych oraz samochodów 
prywatnych przy budynku szkoły położonym przy ul. Opatowskiej 26; 
- rozpoczęta została  budowa  pełnowymiarowego boiska poliuretanowego do 
piłki siatkowej, ręcznej, koszykowej oraz mini piłki nożnej. 
Wykonane zostały drobne remonty bieżące szkół, ( malowanie sal  lekcyjnych , 
naprawa ogrodzenia, naprawa instalacji  c.o). 
 

Działalność dydaktyczno  - wychowawcza 
 Realizacja zadań dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych 
w  Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska 
prowadzona jest z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa oraz 
Kuratorium Oświaty w Kielcach. 
Pracę szkoły w systemie stacjonarnym zakłóciło  zawieszenie zajęć lekcyjnych  
decyzją MEiN z powodu pandemii COVID-19.  
Każda szkoła musiała stosować się do wytycznych MEiN, Kuratorium, GIS      
w związku z pandemią COVID-19, pracując według dyspozycji zawartych         
w pojawiających się komunikatach. 
Oddziały przedszkolne pracowały cały czas stacjonarnie, zaś poszczególne klasy 
zgodnie  
z wytycznymi, to jest: stacjonarnie, zdalnie czy hybrydowo. Od 31 maja 2021r. 
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wszyscy uczniowie powrócili do nauki w systemie stacjonarnym. Decyzją 
MEiN od dn. 20.12.2021 do 22.12.2021 wszystkie klasy odbywały zajęcia 
zdalne. 
Nauczyciele pracujący zdalnie wykonywali swoje obowiązki korzystając           
w budynkach szkolnych  z dostępnego w placówce sprzętu elektrotechnicznego 
oraz innych pomocy dydaktycznych; pracowali również z domu                          
z wykorzystaniem własnych zasobów. 
Pomimo bardzo trudnych warunków nauczania, wszyscy nauczyciele 
realizowali zagadnienia podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów. 
Wypełniali również swoje zadania wychowawców klasowych, dbali o dobry       
i systematyczny kontakt z uczniami i rodzicami. Nauczyciele informowali         
o konkursach czy projektach, zachęcali do udziału w nich, wspierali uczniów      
w przygotowaniach. Przeprowadzano sprawdziany wiedzy zgodnie z planami 
pracy. W ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, nauczyciele 
organizowali próbne egzaminy oraz konsultacje dla ósmoklasistów zachowując 
przy tym reżim sanitarny oraz wykorzystując zdalny bądź też hybrydowy sposób 
nauczania. 
Wszyscy uczniowie byli objęci nauczaniem.. 
Po powrocie do nauczania stacjonarnego przeprowadzono diagnozę w celu 
rozpoznania ewentualnych zaburzeń depresyjnych wśród uczniów. Diagnoza nie 
wykazała stanów depresyjnych wśród uczniów czy też stanów lekowych             
i niechęci do powrotu do szkoły. 
Wszystkie placówki szkolne współpracują z Poradnią Psychologiczno–
Pedagogiczną, nie zaistniała potrzeba specjalistycznej pomocy psychologa         
w tym zakresie. 
 Wychowanie w szkołach oparte jest na działaniach zmierzających do 
wszechstronnego rozwoju dziecka, do wychowania ku wartości i dbałości          
o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Nauczyciele uczą asertywności                      
i umiejętności własnej samooceny, a także kształtują postawy patriotyczne. 
Poprzez odpowiednie działania starają  się, aby uczniowie stali się kreatywnymi, 
mądrymi, życzliwymi ludźmi, którzy w dorosłym życiu nie będą mieli 
problemów z nawiązywaniem kontaktów, wykorzystywaniem własnych 
umiejętności i podejmowaniem narzuconych przez życie wyzwań.  We wrześniu 
2021r. został zmodyfikowany szkolny Program Profilaktyczno-wychowawczy 
zgodnie z wytycznymi MEiN 
 W szkołach  tworzone są warunki do samorządnego działania uczniów. 
Przedstawiciele Samorządów  Uczniowskich czynnie uczestniczą  w życiu 
swojej  placówki, współdecydują o ważnych dla szkoły sprawach, pomagając    
w   organizacji  uroczystości szkolnych, reprezentują szkołę w  środowisku.  
Każda szkoła  włącza się we wszelkie działania kształtujące w dzieciach  
i młodzieży postawy prospołeczne, proekologiczne, rozbudzające szeroko pojętą 
empatię, rozwijające zainteresowania, oraz propagujące bezpieczny styl życia 
odbywa się to, poprzez udział  w akcjach  ogólnopolskich, środowiskowych 



 

28 
 

takich jak: Góra Grosza, WOŚP, Sprzątanie Świata, Zbiórka makulatury              
i baterii, Zbiórka   zakrętek, Dzień Bezpiecznego Pierwszaka. Uczniowie bardzo 
aktywnie uczestniczą w działalności charytatywnej w ramach Koła 
Wolontariatu, wspierając osoby niepełnosprawne i przewlekle chore. 

Świetlica  
W zajęciach świetlicy szkolnej uczestniczą przede wszystkim uczniowie 
dojeżdżający. Są to ci, którzy czekają na świetlicy na rozpoczęcie swych zajęć 
lub na autobusy powrotne do domu. Świetlica organizuje im czas, proponując 
odrabianie pracy domowej, czytanie interesującej literatury, czasopism lub 
organizuje zajęcia sportowe (szczególnie tenis stołowy). Godziny pracy 
świetlicy były rozplanowane tak, by obejmować przede wszystkim godziny 
poranne od 700 do 800 oraz popołudniowe (od 1200 –  do 1500). 
 
 
 

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 
 
Inwestycje  wykonane w 2021 r 
 
Lp. Nazwa zadania Wartość zadania Lata realizacji 
1 Budowa szaletów i parkingów z infrastrukturą 

przy cmentarzach parafialnych w Mydłowie i 
Iwaniskach 

1.571.350,00 2021 
 

2 Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej 
w Iwaniskach wykonanie podbudowy I etap 

73.221,90   2021 

3 Odnowa miejscowości Mydłów - Budowa 
świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą 
techniczną 

688.800,00 2020-2021 

4 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 
Iwaniskach  

146.327,91 2021 

 
Inwestycje w trakcie budowy 
 
Lp. Nazwa zadania Wartość zadania  Lata 

realizacji 
2 „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne 

zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów                    
w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w 
systemie zaprojektuj i wybuduj), składającego się z 
zadań:  
Zadanie 1: Zagospodarowanie terenu przy Szkole  
           Podstawowej z wykonaniem dojścia do 
targowiska 
Zadanie 2: Rozbudowa zajezdni autobusowej w 
Iwaniskach  w celu nadania funkcji społecznych i 
gospodarczych 

4 788 000,00 zł   2021 -
2023  
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Zadanie 3: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
Rynku w Iwaniskach 
 

3 Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe - 
dobudowa, obejmująca dobudowę do istniejącego 
budynku szkoły pawilonu edukacyjnego z łącznikiem 
wraz z zagospodarowaniem działki, przebudową 
infrastruktury technicznej i przebudową układu 
komunikacyjnego w ramach projektu  „Rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Ujeździe” 
 

1.360.000,00 zł, 2021  - 
2022  

 

Informacja z realizacji inwestycji gminnych – drogownictwo 2021 r. 
            
W 2021 roku Gmina zrealizowała następujące zadania inwestycyjne na drogach 
gminnych: 
  
 

Zadania realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 
 
1. Remont drogi gminnej o nr 327012 T Radwan przez wieś o dł. 736 mb od km 
0+000 do km 
    0+736 – na wartość  174 043,46 zł., 
2. Remont drogi gminnej o nr 327039 T Zielonka – Stobiec Porąbki Dolne o dł. 
900 mb od km 
    1+209 do km 2+109 na wartość 174 305,15 zł. 
3. Remont drogi gminnej o nr 327018 T Schabówka – Kujawy – Konary o dł. 
1 402 mb od km 
    0+000 do km 2+990 na wartość 238 310,88 zł. 
 

Realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych: 
 
1. Przebudowa drogi działka o nr ew. 50, 49/1 Toporów – Kopiec o dł.  490 mb 

od km 0+000 do km 0+490 na wartość 267 584,04 zł., 
2. Przebudowa drogi nr 327063 T Planta – kabza – Ujazd o dł. 200 mb od km 

1+409 do km 1+609 na wartość 170 465,70 zł. 
 

Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych 
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1. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych Wojnowice – 
Rudniki o dł., 900 mb n a wartość141 160,21 zł. 

 

Publiczny transport zbiorowy. 
Obsługę krajowego transportu drogowego osób na terenie Gminy Iwaniska 
prowadzą przedsiębiorcy:  < 
BUS - CAR SERVICE Spółka z o o.o., ul. Oskara Kolberga 9, 25-516 Kielce 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S. 
A, ul. Żabia 40,  27-400 Ostrowiec Św. 
Powiatowy Zakład Transportu, ul. Henryka Sienkiewicz 17,27-500 Opatów. 
Firma Usługowo-Przewozowa „Maja-BUS Marcin Wójcik, 27-640 Klimontów, 
ul. Kościelna 2. 
 
Funkcjonujące linie komunikacyjne na terenie Gminy Iwaniska w dni nauki 
szkolnej w pełni zabezpieczają potrzeby mieszkańców naszej gminy. 
 

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. 
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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 
N XXIII/93/2015 z dnia 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.  
 
Obowiązujące Studium wymaga zasadniczych zmian i dostosowania do 
obwiązujących przepisów prawa. Analiza ustaleń studium uwarunkowań             
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy powinna być pierwszym 
krokiem planistycznym.  
Rada Gminy Iwaniska podjęła  uchwałę Nr LXXIII/336/2018 z dnia 17 
października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska. 
Studium jest w trakcie opracowywania.  
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Lp. Nazwa planu Uchwała Rady Gminy  
ws. przystąpienia do 
sporządzenia MPZP 

Uchwała Rady Gminy  
ws. uchwalenia MPZP 

Nr Dziennika 
Urzędowego 
Województwa 
Świętokrzyskiego 
publikującego uchwałę 

1. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
gminy Iwaniska – 
1 Etap  

Uchwała Nr 
XVII/132/2004  
Rady Gminy                            
w Iwaniskach  
z dnia 19 marca                    
2004 r. 
zmieniona 
Uchwałą Nr 
XIX/145/2004 Rady 
Gminy w Iwaniskach 
z dnia 29 kwietnia 2004 
r. 
oraz 
Uchwałą Nr 
XXXVIII/300/2005 
Rady Gminy                                 
w Iwaniskach z dnia 31 
sierpnia 2005 r. 

Uchwała Nr 
LII/432/2006  
Rady Gminy                          
w Iwaniskach  
z dnia 16 października 
2006 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego                         
Nr 14, poz. 228  
z dnia 24 stycznia                 
2007 r. 

2. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
gminy Iwaniska 2 
Etap, obejmujący 
obszar wydobycia 
kopaliny ze złoża 
„Dziewiątle” wraz 
z obszarem 
objętym 
przewidywanymi 
szkodliwymi 
wpływami robót 
górniczych zakładu 
górniczego, 
położony w 
obrębie Dziewiątle 

Uchwała Nr 
XVII/132/2004  
Rady Gminy w 
Iwaniskach  
z dnia 19 marca                             
2004 r. 
 
zmieniona 
Uchwałą Nr 
XIX/145/2004 Rady 
Gminy w Iwaniskach 
z dnia 29 kwietnia 2004 
r. 
 
oraz 
Uchwałą Nr 
XXXVIII/300/2005 
Rady Gminy w 
Iwaniskach z dnia                   
31 sierpnia 2005 r. 
 
oraz 
Uchwałą Nr L/390/2009 
Rady Gminy Iwaniska 
z dnia 16 lipca 2009 r. 

Uchwała Nr 
LX/311/2013 Rady 
Gminy Iwaniska  
z dnia 30 października 
2013 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego                      
poz. 4027  
z dnia 6 grudnia 2013 r. 

3. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmujący obszar 
obrębu               nr 
7 – Jastrzębska 
Wola 

Uchwała Nr 
LXIX/516/10  
Rady Gminy w 
Iwaniskach  
z dnia 28 czerwca 2010 
r. 

Uchwała Nr 
XXXVI/147/2016 Rady 
Gminy Iwaniska  
z dnia 17 października 
2016 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego poz. 
3634 
z dnia 6 grudnia 2016 r. 
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Wykaz sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Lp. Nazwa planu Uchwała Rady Gminy  
ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP 

1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części obrębów geodezyjnych 
Dziewiątle i Skolankowska Wola w gminie 
Iwaniska 

Uchwała Nr LXXIII/337/2018 Rady Gminy 
Iwaniska z dnia 17 października 2018 r. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu geodezyjnego 
Krępa 

Uchwała Nr LII/227/2021 Rady Gminy Iwaniska z 
dnia 23 września 2021 r. 

3. Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar 
wydobycia kopaliny ze złoża „Dziewiątle” 
wraz z obszarem objętym przewidywanymi 
szkodliwymi wpływami robót górniczych 
zakładu górniczego, położony w obrębie 
ewidencyjnym Dziewiątle 

Uchwała Nr LXXIII/338/2018 Rady Gminy 
Iwaniska z dnia 17 października 2018 r. 
 

 
W celu zapobiegnięcia rozpraszaniu zabudowy, proponuje się sporządzenie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
zabudowanych oraz obszarów problemowych np. terenów objętych formami 
ochrony przyrody. 
By zapewnić odpowiedni rozwój układu zabudowy, sieci komunikacyjnych 
i infrastrukturalnych, obszar opracowywanych w przyszłości planów 
miejscowych powinien pokrywać się z granicami obrębów ewidencyjnych. 
W  pierwszej kolejności powinny zostać podjęte uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia mpzp dla sołectw, gdzie obserwowany jest największy ruch 
budowlany tj. Iwaniska, Tęcza i Ujazd 
 
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 
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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. 
 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             

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. 
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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 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 
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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 
   
Gmina Iwaniska w zasobie mieszkaniowym posiada 6 lokali mieszkalnych, 20  
lokali socjalnych. Zasady i tryb zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków 
wspólnoty samorządowej zostały przyjęte Uchwałą Nr XXXVII/48/2020 Rady 
Gminy w Iwaniskach z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iwaniska. 
 
Według w/w uchwały pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas 
nieoznaczony przysługuje osobom, które:  
1) utraciły lokal mieszkalny w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej 
lub katastrofy i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych; 
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2) zajmują lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, w związku ze 
stwierdzonym prawomocnie przez organ nadzoru budowlanego stanem 
zagrożenia życia; 
3) opuściły dom dziecka lub inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub 
rodzinę zastępczą, w związku z osiągnięciem pełnoletniości, a nie mają 
możliwości powrotu do lokalu, w którym mieszkały przez umieszczeniem         
w placówce. 
Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu przysługuje osobom, 
w stosunku do których wydano wyrok eksmisyjny, a przy tym orzeczono o ich 
uprawnieniu do najmu socjalnego lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy.  
* Prawo ubiegania się o przydział lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 
mają osoby, których średni dochód brutto z gospodarstwa domowego                 
w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa nie przekroczył, w okresie 
trzech miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku:  
1) 230 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych;  
2) 180 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych; 
 
* Prawo ubiegania się o najem socjalny lokalu mają osoby, których dochód 
brutto z gospodarstwa domowego, w przeliczeniu na jednego członka 
gospodarstwa nie przekroczył, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę 
rozpatrzenia wniosku:  
1) 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych;  
2) 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych. 
 
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 września 2019 r.       
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 2021-2023 
Przygotowany plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości nakreśla 
jedynie główne kierunki działań związane z gospodarowaniem mieniem 
gminnym na lata 2021-2023. W stosunku do 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.   
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Powierzchnia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości 
oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 
103,3761 ha, 
              w tym: 
                     -   zasób nieruchomości – 103,1561 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 2021 roku 
wyniosły 247.041,67 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 2021-2023 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  
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iwaniska ma na celu wywiązanie 
się z ustaleń zawartych w pakiecie klimatyczno-energetycznym 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). 
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Program gospodarki niskoemisyjnej jest to kluczowy dokument, który formalnie 
zobowiązuje władze gminy do aktywnego uczestnictwa i odpowiedzialności 
politycznej za wdrażanie i realizację gospodarki niskoemisyjnej.  
 

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 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  



 

40 
 

 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. 

W 2021r.  utworzono  Punkt  Konsultacyjno – Informacyjny.   
  W Urzędzie Miasta i Gminy Iwaniska  mieszkańcy z terenu Gminy mogą 
uzyskać wsparcie w procesie wypełnienia, sprawdzenia oraz złożenia wniosku 
o  dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” w Punkcie 
Konsultacyjno – Informacyjnym. W tym celu zorganizowane zostało stanowisko 
ds. obsługi Programu. Program „Czyste Powietrze”  to program, skierowany do 
osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz 
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
wprowadzanych do atmosfery.   
Program przewiduje dofinansowanie w postaci dotacji m.in. na: 
- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup     
i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, 
- docieplenie przegród budynku 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji 
fotowoltaicznej) 
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 
W 2021 r. w ramach programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Iwaniska 
dofinansowano wymianę na kocioł ekogroszek, kotłownię gazową, kocioł na 
pellet drzewny oraz na termomodernizację budynków. 
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.   
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  
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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.  
W budynkach użyteczności publicznej w 2021r zamontowano panele 
fotowoltaiczne o mocy 120MW i pompy ciepła  o mocy 68MW.   
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 mają kotłownie opalane 
węglem kamiennym. Dlatego zaleca się wymianę przestarzałych kotłów 
węglowych na nowoczesne kotły charakteryzujące 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 
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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.  
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. 
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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: 348 000 
m2. 
Z terenu Gminy Iwaniska w 2021 r usunięto   120 ton  wyrobów zawierających 
azbest. 
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. 
 

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. 
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„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  w 2021 r. wykonano:  
 
-  utrzymanie i pielęgnację  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 2021 roku z terenu gminy Iwaniska odebrano odpady komunalne zebrane 
selektywnie i wysegregowane z frakcji suchej: 

• papier i tektura 28,6 t. 
• szkło 68,5 t. 
• tworzywa sztuczne 32,4 t. 
• metale 10,0 t. 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 8,0 t. 
• wielkogabarytowe 56,8 t 
• opakowania wielkomateriałowe 1,5 t. 

Odpady budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi – 0,3 ton. 
 
W 2021 roku został opracowany Gminny Program Opieki nad Zabytkami 
Gminy Iwaniska na lata 2021 – 2024. 
Program ma na celu w szczególności: 
- uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu 
kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami 
przyrody i równowagi ekologicznej, 
-     zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy 
stanu ich zachowania, 
-    wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 
kulturowego, 
-    podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw 
sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę  nad zabytkami, 
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-   określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących 
sytuacje konfliktowe  związane z wykorzystaniem tych zabytków, 
Program opieki nad zabytkami umożliwia samorządowi gminy wykonywanie 
zadań własnych w zakresie ochrony zabytków i 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. 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2021r. 
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 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 
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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 2021 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 1652 
odbiorców. 

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 336 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 6500 m3. 
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Gmina prowadzi odbiór nieczystości ciekłych własnym transportem 2021 
roku odebrano 2164 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 2021 roku sprzedaż wody wynosiła na poziomie 180 tys. m³ i odbiór 
ścieków na poziomie 45 tys. 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 144290 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  2020 r., poz.2028.) oraz taryfy 
zatwierdzone decyzją KR.RZT.70.279.2021 z dnia 25 sierpnia 2021r. 
Ilość pobranej wody w budynkach ustala się zgodnie ze wskazaniami 
wodomierzy głównych lub normami zużycia wody w roku 2021 wystawiono 
5792 faktur na kwotę 624886 zł brutto , ścieki  173256 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  2020 r., poz.2028.), 

regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na 
terenie Gminy Iwaniska uchwalony Uchwałą Rady Gminy Iwaniska  
Nr  LIV/237/2021 

 
− umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 

 
 

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; 
- 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.  
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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 2021 roku dotacje celowe otrzymały od Gminy Iwaniska następujące 
jednostki OSP: 
- OSP w Łopatnie - dotacja celowa w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie do zakupu pompy do wody zanieczyszczonej; 
- OSP w Stobcu - dotacja celowa w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie do zakupu ubrania specjalnego; 
- OSP w Kamieńcu – dotacja celowa w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem 
na remont strażnicy ( wykonanie posadzki żywicznej w garażu OSP); 
- OSP w Ujeździe - dotacja celowa w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie do zakupu radiotelefonu; 
- OSP w Mydłowie - dotacja celowa w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie do zakupu pompy szlamowej z kompletem węży oraz 
rozdzielacza. 

Informacja o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
w 2021 roku. 
 

W 2021 roku na bieżące utrzymanie 8 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, oprócz dotacji, Gmina Iwaniska wydatkowała kwotę 130 604,27 zł. 

Roczny Program współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2021 rok, przyjęty uchwałą Nr XLI/167/2020, był przedmiotem konsultacji . 
Zgodnie  z obowiązującą uchwałą konsultacje odbywały się poprzez formularz 
zgłaszania opinii. 
Celem Programu, było skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia 
mieszkańców, poprzez rozwijanie ścisłej współpracy samorządu Gminy                         
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Powierzenie 
organizacjom pozarządowym zadań społecznych, w naturalny sposób 
zwiększyło efektywność  i skuteczność ich realizacji.  
W 2021 roku ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadania publicznego        
w zakresie kultury fizycznej i sportu. 
Gminny Klub Sportowy w Iwaniskach, zgodnie z zawarta umową otrzymał 
15 000,00zł. na zadanie publiczne pn. „Od dotacji do realizacji zadań 
statutowych klubu piłkarskiego GKS Iwaniska w roku 2021.” 
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Sprawozdanie z działalności kulturalnej i promocyjnej Instytucji 
Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za rok 2021 
 
Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe jest samorządową instytucją 
kultury, której podstawowym celem jest prowadzenie całokształtu zadań 
związanych z zabezpieczeniem i konserwacją ruin zamku Krzyżtopór  oraz 
zagospodarowaniem terenu wokół zamku, a także prowadzeniem działalności 
gospodarczej do celów dydaktycznych, wychowawczych i kulturowych. 
Do podstawowych działań instytucji należy między innymi wspomaganie 
działalności kulturalnej poprzez stworzenie warunków do rozwoju twórczości 
kulturalnej jednostki i grup społecznych, rozwój turystyki w gminie Iwaniska, 
praca z młodzieżą, organizowanie imprez kulturalnych 
Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe w ramach powierzonych 
zadań organizuje zarówno imprezy historyczne skierowane do turystów z kraju 
oraz za granicy jak również imprezy o charakterze gminnym, konkursy 
i  przeglądy muzyczne, uroczystości patriotyczne, kiermasze oraz spotkania 
okolicznościowe. Instytucja współpracuje z Urzędami z terenu województwa, 
powiatu oraz gminy przy organizowaniu konferencji, przyjmowaniu delegacji 
międzynarodowych oraz spotkań o charakterze promocyjnym. Jako jednostka 
kulturalna prowadzi współpracę  ze szkołami z terenu gminy oraz powiatu, 
Kołami Gospodyń Wiejskich. 
Każda z podejmowanych przez Instytucję inicjatyw ukierunkowana jest na 
promocję zabytku oraz  potencjału turystycznego Gminy Iwaniska. 
 

Majówka na Zamku Krzyżtopór 1-3 maja 2021 r. 
Przez trzy dni od soboty do poniedziałku Turyści mogli skorzystać z atrakcji 
przygotowanych przez Instytucję Kultury Zamek 
Krzyżtopór w Ujeździe. Turystom przybliżyli 
historię XVII wieku rycerze z Drużyny Eventów 
Historycznych SARMATA oraz Bractwa 
Rycerskiego Miasta Nowa Dęba. Na stoiskach, 
które były rozmieszczone na całym obiekcie, 
można było podziwiać ekspozycję dawnego 
uzbrojenia, pokazy żonglerki chorągwiami, 
pokazy walk na broń białą, pokazy działania 
muszkietu, a także strzelnicę łuczniczą. Ostatniego 
dnia majówki odbyła się „Lekcja archeologii 
Gminy Iwaniska” przygotowana przez Wioskę 
Neolityczną w Kopcu, podczas której można było 
poznać techniki lepienia z gliny oraz zapoznać się 
z narzędziami z  okresu neolitu. 
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Zamkowa niedziela z historią w tle 23 maja 2021 r. 
 
W ramach ,,Zamkowej niedzieli z  historią w tle” na zamkowym dziedzińcu 
zaprezentowała się Drużyna Eventów 
Historycznych SARMATA, która 
przeniosła Turystów w czasy 
rycerskich pojedynków.  
W ramach przygotowanych stanowisk 
Turyści mogli w bezpieczny sposób 
brać udział w zabawach plebejskich, 
spróbować swoich sił w rzucie 
toporem, podkową oraz w strzelaniu z 
łuku. Odbyły się również salwy z broni 
palnej i  pojedynki o względy pań. 
 

Magiczny Dzień Dziecka na Zamku Krzyżtopór 
6 czerwca 2021 r 
 

 
 
Moc atrakcji dla najmłodszych zorganizowano z okazji Dnia Dziecka na Zamku 
Krzyżtopór w Ujeździe. Pokazy historyczne, w tym naukę tańca dworskiego, 
czy strzelania z łuku zagwarantowało Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dęba. 
Zorganizowano również dmuchany plac zabaw, animacje dla dzieci, w tym: 
malowanie twarzy, zabawy z chustą animacyjną, zabawy z balonami, konkursy, 
a także warsztaty artystyczne Klubu Artystycznego Zakątek. Wioska 
Neolityczna w Kopcu przedstawiła prelekcję dotyczącą życia w epoce neolitu. 
Zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa przeprowadzili przedstawiciele 
Komendy Powiatowej Policji w Opatowie oraz Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Opatowie. 
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Niedziela z historią w tle 13 czerwca 2021 r. 
 
Cykliczne wydarzenie czyli „Niedziela z historią  w tle” 
z Bractwem Rycerskim Zamku Szydłów przeniosło nas 
w czasy rycerskich pojedynków oraz zabaw 
plebejskich. Nie brakowało śmiałków do strzelania 
z  łuku oraz do rzutu toporkiem do celu. Na zamkowym 
dziedzińcu wybrzmiewały rycerskie opowieści 
z  humorem i satyrą. Z armaty szlachecka kampania 
wystrzeliła radosne salwy na cześć małych    i dużych 
rycerzy, którzy zmagali się w pojedynkach. Starcie 
rycerzy o piękne waćpanny  w „Pojedynku róż” 
dostarczyło wiele emocji. 
 
 

Piknik Rodzinny na Krzyżtoporze 14 czerwca 2021 r. 
 

 
 
Piknik rodzinny zorganizowany przy współpracy ze Świętokrzyskim Urzędem 
Wojewódzkim w Kielcach na którym gościła Minister Rodziny i Polityki 
Społecznej Pani Marlena Maląg wraz z Parlamentarzystami z Województwa 
Świętokrzyskiego. Na dzieci i rodziny czekało wiele atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów, w tym animacje i zabawy przygotowane przez Gminne 
Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach, Komendę Powiatową Policji          
w Opatowie oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej                   
w Opatowie.  
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XI Grand Prix Gór Świętokrzyskich „O Puchar Wójta Gminy Iwaniska” 
20 czerwca 2021 r. 
 
Turniej szachowy zorganizowany przy 
współpracy z Wójtem Gminy Iwaniska oraz 
Stowarzyszeniem Szachowym HETMAN 
z Ostrowca Świętokrzyskiego, w  którym 
uczestniczyli szachiści z całego województwa 
świętokrzyskiego, podzieleni na grupy 
wiekowe. Na uczestników czekały dyplomy, 
nagrody rzeczowe oraz statuetki.  
 

Obchody Nocy Świętojańskiej 26 czerwca 2021 r. 
 

 
 
Dziedziniec zamkowy zamienił się w miejsce pełne magii i czarów, a wszystko 
za sprawą atrakcji przygotowanych przez Drużynę Eventów Historycznych 
SARMATA. Zorganizowano stanowisko nauki wyplatania wianków, 
przygotowywania magicznego wywaru, stanowisko fotograficzne z atrybutami, 
a także zabawy z nagrodami w poszukiwaniu Kwiatu Paproci. Uczniowie            
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe przedstawili tradycje i obrzędy 
Nocy Świętojańskiej, a widowisko taneczne zaprezentował Zespół Dworzanie 
działający przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach. Koła Gospodyń 
Wiejskich  z terenu Gminy Iwaniska uczestniczyli w konkursie pod patronatem 
Wójta Gminy Iwaniska na najładniejszy wianek świętojański. Na zakończenie 
wieczoru wystąpiła grupa Teatru Ognia Bohema z programem Noc Kupały, 
która przeniosła widzów w prasłowiańskie czas. 
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Wystawa plenerowa pod nazwą „Przeszłość Przyszłości. Dzieła sztuki z 
kolekcji Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie 1801-1886-2019” 3 - 
31 lipca 2021r 
 

Niedziela z historią w tle  11 lipca 2021 r. 
 

Podczas kolejnej „Niedzieli z historią 
w tle” na zamkowym dziedzińcu 
Bractwo Rycerskie Miasta Nowa 
Dęba rozbiło obozowisko ze 
stanowiskiem artyleryjskim oraz 
historyczną garderobą, gdzie Turyści 
mieli okazję przymierzyć stroje 
z  epoki. Emocji dostarczały pokazy 
żonglerki chorągwiami, tańca oraz 
mody dworskiej. Nie zapomniano 

oczywiście o najmłodszych, którzy pod profesjonalnym okiem rycerstwa mogli 
wziąć udział w warsztatach musztry, kuglarstwa, strzelania z łuku oraz 
w  turnieju gier plebejskich. 
 
 

Kulinarne Show Po Szlachecku 25 lipca 2021 r. 
 

 
 
 
Kolejna odsłona popularnego wśród miłośników dobrego jedzenia wydarzenia 
„Kulinarne Show po szlachecku” z szefem kuchni Arturem Sarnkiem w roli 
głównej. W tym roku przygotowano zupę gulaszową po staropolsku, której 
wspaniały zapach wabił Turystów na dziedziniec. W trakcie wydarzenia można 
było oglądać proces jej przygotowania, a Turyści mogli skosztować i docenić jej 
walory smakowe. Drużyna Eventów Historycznych SARMATA przybliżyła 
tradycje kuchni siedemnastowiecznej oraz zadbała, aby nikt nie opuścił murów 
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zamku znudzony i przygotowała pokazy pojedynków. Nie brakowało chętnych 
do rzutu toporkiem oraz strzelania do tarczy. Wielką popularnością cieszyły się 
również stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Iwaniska, na których 
można się było zaopatrzyć w rękodzieło i regionalne przysmaki. 
 

 „Opera na Zamku” 3 edycja festiwalu Ucho Igielne 31 lipca 2021 r. 

 
Koncert muzyki operowej w ramach trzeciej edycji festiwalu „Ucho igielne” 
organizowany we współpracy z Fundacją im. Edwarda Kusztala. Zamek 
Krzyżtopór został wybrany do grona zabytków ziemi sandomierskiej w którym 
gościli wspaniali artyści i melomanii z różnych stron Polski. Przed 
publicznością wystąpił zespół muzyki wiedeńskiej Strauss Ensemble oraz soliści 
Renata Drozd, Jakub Milewski i Arkadiusz Jakus, którzy zaprezentowali 
muzykę Straussa, Moniuszki, arie ze słynnych oper oraz popularne „Time to say 
goodbye”. 

 
 

Gala Walk Rycerskich 8 sierpnia 2021 r. 
Pierwsza Gala Walk Rycerskich 
w  Krzyżtoporze okazała się wielkim 
sukcesem i zebrała mnóstwo 
pozytywnych opinii Turystów. 
Gwoździem programu był spektakl 
sportowy  „Gala Walk Rycerskich” –
w  wykonaniu Rycerskiej Kadry Polski. 
Każdy chętny, bez względu na wiek, 
mógł  spróbować swoich sił we 
władaniu mieczem podczas warsztatów 

rycerskich z instruktorami. Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dęba przygotowało 
pokazy żonglerki chorągwiami i tańca dworskiego oraz warsztaty kuglarstwa. 
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Koncert „Polska dziękuje – w duchu Niepodległej” 13 sierpnia 2021r. 
 
 Największe wydarzenie sezonu, które miało miejsce w zamku Krzyżtopór pod 
nazwą „Polska dziękuje – w duchu Niepodległej” to wyjątkowy koncert 
upamiętniający rocznicę Bitwy 
Warszawskiej, ale także hołd dla tych, 
którzy walczyli w obronie Ojczyzny 
podczas wojny w 1920 roku. 
W  widowisku wystąpiło 89 artystów 
prowadzonych przez kompozytora 
i  dyrygenta Piotra Rubika, wśród nich 
byli soliści Zofia Nowakowska, Marta 
Moszczyńska, Agnieszka Przekupień, 
Michał Gasz, Grzegorz Wilk oraz Michał 
Bogdanowicz. Koncert uświetnił: 
Wrocławski Chór Akademicki pod 
dyrekcją Alana Urbaniaka, Chór Parafii 
Garnizonowej z Kielc pod dyrekcją Edyty 
Bobryk, Orkiestra Filharmonii 
Świętokrzyskiej oraz kieleckie Studio 
Tańca i Stylu „Rewanż” Tomasza 
Rowińskiego. Koncert oprócz charakteru 
patriotycznego miał za zadanie 
podziękować wszystkim mieszkańcom 
województwa świętokrzyskiego zaangażowanym w walkę z pandemią Covid-
19.  
 

Jarmark Staropolski15 sierpnia 2021 r. 
 
Moc atrakcji przygotowała dla 
Turystów Drużyna Wojów 
Piastowskich Jantar podczas Jarmarku 
Staropolskiego. Zwiedzający mieli 
okazję posłuchać opowieści o historii 
Polski i dawnych rzemiosłach, 
spróbować wypieków z minionych 
epok, odwiedzić stanowiska dawnych 
kupców, a nawet samodzielnie wybić 
monetę. Niezwykle popularne okazało 
się również stanowisko kata, gdzie można było zrobić sobie zdjęcia w dybach. 
Dzieciom emocji dostarczały gry i zabawy staropolskie. 
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Wizyta Ministra Finansów18 sierpnia 2021 r. 
 
 
W środę 18 sierpnia w zamku Krzyżtopór 
miała miejsce  wizyta Ministra Finansów 
Pana Tadeusza Kościńskiego. Pan 
Minister został powitany przez Bractwo 
Rycerskie Sarmata, zwiedził obiekt 
i  poznał jego historię.  
  
 
 
 
 
 

Niedziela z historią w tle 22 sierpnia 2021 r. 
 
W ramach „Niedzieli z historią w tle” na zamku zaprezentowało się Bractwo 
Rycerskie Zamku Szydłów. W bogatym programie znalazły się pokazy 
fechtunku szablą polską, wystrzały z armaty, starcie rycerzy „Pojedynek róż” 
oraz satyra „Męstwo Wuja”. Chętni Turyści mogli spróbować swoich 
umiejętności w strzelaniu z łuku i rzucie toporkiem.  Ponadto na najmłodszych 
czekały warsztaty plastyczne Klubu Artystyczny Zakątek. 
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Pożegnanie Wakacji 28 sierpnia 2021 r. 
 
W sobotę 28 sierpnia Instytucja Kultury Zamek 
Krzyżopór w Ujeździe ogłosiła zakończenie wakacji. 
Od godziny 15:00 na zamkowych dziedzińcu można 
było spotkać Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dęba, 
które umilało czas wszystkim Turystom podczas 
warsztatów kuglarskich, pokazów tańców dworskich 
oraz historycznych zabaw dla dzieci. Klub 
Artystyczny Zakątek zadbał o rozwijanie talentów 
plastycznych swoich najmłodszych Turystów 
w  trakcie warsztatów artystycznych. Na terenie 
obiektu znalazł się również mobilny punkt szczepień 
przeciwko COVID-19 oraz punkt informacji 

o  szczepieniach prowadzony przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Opatowie. Po zmroku 
rozpoczął się przez wszystkich wyczekiwany pokaz 
teatru światła w wykonaniu Agencji Artystycznej 
Amatum, a zaraz po nim widowiskowy pokaz Teatru 
Ognia Bohema pt. „W kręgu legend, czarów 
i  upiorów”. Tematyką nawiązujący do legend nie 
tylko o zamku Krzyżtopór, ale również całego 
województwa świętokrzyskiego. Był to dzień pełen 
atrakcji, który z całą pewnością zostanie zapamiętany 
na bardzo długo przez wszystkich biorących w nim 

udział. 
 
 
 

Wizyta Wicemarszałka Sejmu11 września 2021 r. 
 
11 września Zamek Krzyżtopór 
odwiedził Wicemarszałek Sejmu Pan 
Ryszard Terlecki wraz ze 
Świętokrzyskimi Parlamentarzystami 
i  działaczami Prawa i Sprawiedliwości 
z  Województwa Świętokrzyskiego. 
W  tym dniu dziedziniec zamkowy 
zapełniły Koła Gospodyń Wiejskich 
z  terenu gminy Iwaniska - Panie 
prezentujące rękodzieło i sztukę ludową, regionalni malarze, przedstawiciele 
środowiska pszczelarskiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a także 
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szkoły z terenu naszej gminy. Nie zabrakło także Zespołu Dworzanie, który 
działa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach, który zaprezentował 
swój program artystyczny. Odbył się także konkurs na najsmaczniejszą potrawę 
przygotowaną przez Koła Gospodyń Wiejskich. Gminne Centrum Biblioteki 
i  Kultury w Iwaniskach przeprowadziło gry i zabawy dla wszystkich chętnych 
dzieci.  
 

Szczepimy się z Kołem Gospodyń Wiejskich 12 września 2021 r. 
 
Wydarzenie organizowane w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich             
z Ujazdu mające na celu wsparcie walki z pandemią Covid-19 oraz zachęcenie    
i umożliwienie odwiedzającym zamek osobom zaszczepienie się. Przez całe 
popołudnie na terenie zamku działał punkt szczepień, a na wszystkich, którzy 
zdecydowali się zaszczepić czekały upominki. W programie imprezy znalazły 
się występy artystyczne w tym pokazy żonglerki chorągwi, wystrzały z armaty 
oraz pokazy tańca dawnego. Turyści mogli również zajrzeć do historycznej 
garderoby i przymierzyć dawne stroje. Na dzieci czekały gry i zabawy 
historyczne. Dzień uświetniła degustacja potraw przygotowanych przez Koło 
Gospodyń Wiejskich Ujazd.  
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Wystawa Natalii Murdzy, na której prezentowane były tkaniny unikatowe, 
obiekty outdoorowe oraz malarstwo1 – 31 października 2021r. 
 

 
 
 
 

Święty Marcin w Krzyżtoporze 13-14 listopada 2021 r. 
 
W sobotę 13 listopada rozpoczął się 
weekend pod nazwą „Święty Marcin 
w  Krzyżtoporze”, podczas którego Turyści 
mogli odwiedzić różne kramy, między 
innymi z biżuterią średniowieczną z brązu, 
repliką noży średniowiecznych, kram 
Bartnika i Miodosytnika oraz kram ze 
szkłem historycznym. Turyści mogli 
zaopatrzyć się w rękodzieło oraz 
skosztować staropolskich napoi i potraw. 
W niedzielę zaś, Bractwo Rycerskie Sarmata uświetniało czas spędzony na 
zamku gawędami i ciekawostkami historycznymi oraz pokazami szermierki czy 
obsługi broni.  
             
 

Warsztaty Bożonarodzeniowe 6-8 grudnia 2021 r. 

 
Okres przedświąteczny w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór był wyjątkowo 
radosny i pracowity za sprawą warsztatów bożonarodzeniowych, w których 
wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ujeździe. Podczas 
warsztatów dzieci piekły i dekorowały pierniczki pod doświadczonym okiem 
Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Ujazdu, Łopatna, Iwanisk i Radwana. Na 
zajęciach artystycznych prowadzonych przez przewodników IKZK powstawały 
ozdoby choinkowe, które później zawisły na wspólnie ubieranych choinkach. 
Dzieci poznały także historię i tradycje bożonarodzeniowe. W trakcie 
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wydarzenia odbyły się również prelekcje na temat zapobiegania uzależnieniom 
prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Opatowie, pedagogów ze szkoły w Ujeździe oraz Dzielnicowego Gminy 
Iwaniska – asp. szt. Radosława Krakowiaka. Specjalnym gościem był Święty 
Mikołaj we własnej osobie, który przyniósł dzieciom słodkie upominki. Podczas 
każdego dnia warsztatów dzieci odwiedzał Wójt Gminy Iwaniska Pan Marek 
Staniek, który wspólnie z milusińskimi wykonywał ozdoby świąteczne, ubierał 
choinkę i częstował słodkościami.  

 
 
 

Nocne zwiedzanie PREMIUM I STANDARD 
 
Późnym wieczorem każdego weekendu 
Turyści wyruszali z pochodniami przy blasku 
iluminacji na poszukiwanie ducha Białej 
Damy oraz poznawali historię zamku z 
przewodnikiem podczas nocnego 
zwiedzania. Podczas zwiedzania PREMIUM 
drużyna rycerska uroczyście witała gości w 
bramie wjazdowej do zamku, zabawiała 
Turystów potyczkami rycerskimi, a wszyscy 
chętni śmiałkowie mogli spróbować swoich umiejętności tańca z epoki w sali 
balowej.  
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Reklama gry MMORPG „Lineage W” 
 
Na zamku kręcona była reklama jednej z najpopularniejszych na świecie gier 
MMORPG „Lineage W” koreańskiego studia NCSOFT. Finalny zwiastun 
promował grę w dniu jej 
premiery na rynku azjatyckim 
4 listopada 2021 roku. Gra 
okazała się ogromnym hitem - 
przez pierwszy miesiąc od 
premiery pozostawała na 
pierwszym miejscu rankingu 
gier Google Play w Korei 
Południowej.  
 

Prowadzone kampanie reklamowe: 
 

 Współpraca przy tworzeniu Paszportu Turystycznego Ziemi Opatowskiej; 
 Reklama oraz zamieszczanie ogłoszeń na stronie Echa Dnia, Radia 

Kielce, Radia Rekordi w portalach społecznościowych; 
 Udostępnianie ulotek w punktach obsługi ruchu turystycznego; 
 Reklama w gazecie reklamowej EXTRA; 
 Reklama w letnim wydaniu Kuriera Turystycznego; 
 Reklama w ogólnopolskim dodatku Wakacje 2021; 
 Promowanie obiektu w audycji Sławy Bieńczyckiej pt. „Jedyne Takie 

Miejsce: Zamek Krzyżtopór”; 
 W plebiscycie Top Atrakcje 2021 w kategorii „Zamki i Pałace” 

Krzyżtopór uplasował się na podium na 3 miejscu. Top Atrakcje 2021 to 
już 10 edycja prestiżowego plebiscytu, w którym Użytkownicy wybierają 
najlepsze atrakcje w Polsce, czyli turystyczne hity lata; 

 Wyróżnienie jako najlepsze atrakcje w Polsce z certyfikatem „Polskie 
Szlaki polecają”; 

Działalność kulturalna GCBiK w Iwaniskach 
 
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach realizuje zadania statutowe.  
W roku 2021r. sposób dotarcia do odbiorców kultury był częściowo utrudniony 
przez sytuacje epidemiologiczną występującą w kraju i związanymi z nią 
obostrzeniami. Jednym z nich było zawieszenie cotygodniowych spotkań Klubu 
Seniora oraz Kółka Muzycznego. Ograniczono również wolny dostęp do półek 
dla czytelników – w korytarzu GCBiK powstał punkt wypożyczeń i zwrotów 
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książek. Przez 24 dni w ciągu 2021 roku GCBiK było zamknięta dla 
czytelników z powodu pandemii. Pracownicy w tym czasie wykonywali swoją 
pracę zdalnie.  
Instytucja bierze udział w akcji „MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK”. 
Kampania realizowana jest przez Instytut Książki oraz Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego – uświadamia jak ważny wpływ na rozwój dziecka, 
budowanie jego osobowości i systemu wartości ma kształtowanie nawyków 
czytelniczych oraz jak ważna jest rola rodziców i opiekunów, by pokazać 
dzieciom bibliotekę jako miejsce ciekawe, w którym dzięki książkom  mogą 
przeżywać przygody, poznawać świat i zdobywać wiedzę. Dzieci w wieku od 3 
do 6 lat otrzymują wyprawkę czytelniczą składającą się z książeczki                    
z wierszami dla dzieci oraz poradnika dla rodziców a także Kartę Małego 
Czytelnika , której celem jest zachęcenie dziecka do regularnego odwiedzania 
biblioteki – przy każdej wizycie zakończonej wypożyczeniem przynajmniej 
jednej książki dziecko otrzymuje naklejkę – 10 takich naklejek uprawnia do 
otrzymania Dyplomu Małego Czytelnika. Dzięki tej kampanii nasza biblioteka 
w roku 2021 powiększyła grono czytelników o 33 dzieci w wieku 3-6 lat. 
 
Ponadto Gminne Centrum Biblioteki i Kultury zrealizowało w roku 
sprawozdawczym 2021 szereg akcji kulturalnych, zajęć plastycznych oraz 
imprez kulturalnych. Były to: 
 

1) Akcja „Zakochaj się w czytaniu”- z okazji Święta Zakochanych w dniach 
10-12 luty zorganizowano akcję w której każdy dorosły czytelnik, 
odwiedzający tego dnia naszą instytucję spośród kolorowych karteczek 
przygotowanych przez pracowników mógł wylosować sobie jedną na 
której podany został tytuł i autor książki (powieści obyczajowe, romanse, 
literatura kobieca), następnie osobie tej wypożyczano wylosowaną 
pozycję książkową . Akcja miała na celu przede wszystkim promocję 
czytelnictwa i sposób na spędzenie Walentynek z interesującą książką      
w ręku.   

2) Z okazji Dnia Kobiet instytucja przygotowała akcję, która polegała na 
tym, że w dniach od 2 do 5 marca zarówno mężczyźni jak i kobiety na 
kolorowych karteczkach w specjalnie przygotowanym do tego miejscu 
mogli napisać sentencje kojarzące im się z kobietami, lub złożyć życzenia 
z okazji zbliżającego się święta kobiet. Podsumowaniem tej akcji była 
wystawa przygotowana przez pracowników instytucji pod nazwą „Miłe 
słowo dla Kobiety”, podczas której wszystkie złote myśli naszych 
czytelników zostały zaprezentowane, a kobiety odwiedzające instytucję 8 
marca mogły poczytać wiele miłych słów skierowanych właśnie do nich.  

3) W maju z okazji Tygodnia Bibliotek, który w tym roku odbywał się pod 
hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece” GCBiK w Iwaniskach 
zorganizowało konkurs plastyczny pod hasłem” „Twarz Biblioteki”. 
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Został on skierowany do uczniów przedszkoli, zerówek i klas 1-6 ze szkół 
z terenu gminy Iwaniska. Uczestnicy mieli za zadanie dowolną techniką 
wykonać pracę przedstawiająca jak wyobrażają sobie bibliotekę gdyby 
była to żywa osoba. Nadesłanych zostało 15 prac. Nagrody za udział 
zostały wręczone 23 czerwca. 

4) 11 maja 2021r. pracownicy GCBiK w Iwaniskach przeprowadzili 
nietypową lekcję biblioteczną odbywającą się poza budynkiem biblioteki 
z uczniami pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe. 
Uczniowie zostali zapoznani z tematem i celami lekcji, a także z zasadami 
korzystania z biblioteki. Została im również przedstawiona specyfikacja 
pracy biblioteki oraz ogólne zasady korzystania z oferowanych zbiorów, 
a  także zasady poszanowania książek i odpowiedniego zachowania się 
w  bibliotece. Ponadto dzieci poznały budowę książki, karty książek oraz 
proces zapisywania czytelnika. 

5) 25 maja w budynku Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury 
w  Iwaniskach odbyły się zajęcia plastyczne. Uczestniczyło w nich 
dziesięcioro dzieci. Zajęcia te zorganizowano z okazji zbliżającego się 
Dnia Matki. Uczestnicy warsztatów mogli stworzyć dla swoich mam 
laurki z oryginalnymi życzeniami.  

6) 25 maja dla Mam z terenu gminy Iwaniska odbyły się „Warsztaty Urody”, 
które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zebrane mamy miały 
przyjemność wysłuchać cennych rad na temat codziennej pielęgnacji 
skóry, zadbać o swoje dłonie, spróbować suplementów diety firmy 
Duolife, tj. kolagen i aloes oraz wziąć udział w pokazowym makijażu. 
Uczestniczkom chwilę relaksu uprzyjemnił  słodki poczęstunek. 
Warsztaty poprowadziła Justyna Maj Bogdańska, właścicielka Salonu 
Kosmetycznego Paradisew Bogorii. 

7) Od 26 maja do 1 czerwca z okazji XX Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów” 
w  instytucji stworzone zostały nagrania podczas których władze gminy, 
dyrektorzy instytucji kultury oraz dyrektorzy szkół czytali wybrane 
polskie bajki, wiersze i legendy. Następnie codziennie na profilu 
społecznościowym GCBiK w Iwaniskach publikowane były w/w 
nagrania. Patrząc na liczbę wyświetleń można stwierdzić że akcja ta 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na zakończenie goście otrzymali 
pamiątkowe statuetki z podziękowaniem za udział. Przebieg akcji: 

• 26 maj- Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek (Jan Brzechwa 
„Kaczka Dziwaczka”) 

• 27 maj-Sekretarz Gminy Iwaniska Wiesława Słowik (Julian Tuwim 
„Lokomotywa”) 

• 28 maj- Skarbnik Gminy Iwaniska Teresa Kaptur (Julian Tuwim 
„Słoń Trąbalski”) 
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• 29 maj- Dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 
Elżbieta Charymska (Aleksander Fredro „Paweł i Gaweł”) 

• 30 maj- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe 
Marcin Urbański (polska legenda „Warszawska Syrenka”) 

• 31 maj- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 
Anna Michalska-Kapsiak (polska legenda „Bazyliszek”) 

• 1 czerwiec- p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury 
w Iwaniskach Dominika Religa (Henryk Sienkiewicz „Bajka”) 

8) 4 czerwca w Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach 
zorganizowany został Dzień Dziecka podczas którego dzieci mogły 
uczestniczyć w teatrzyku pn. "Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości?" 
a także w animacjach pn. "Spotkanie z piratami". Dodatkowo 
funkcjonariusze policji przeprowadzili z dziećmi prelekcje na temat 
bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji i rozdali odblaski. Wójt 
Gminy Iwaniska Marek Staniek wraz z p.o. Dyrektora GCBiK 
w  Iwaniskach Dominiką Religą złożyli najmłodszym życzenia z okazji 
ich święta, podziękowali za uczestnictwo w wydarzeniu a na zakończenie 
rozdali upominki. Całość zabawy przeprowadził teatr Maska z Krakowa. 

9) Pracownicy Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach 
w  czerwcu przeprowadzili również cykl lekcji bibliotecznych: 

• 2 czerwiec- klasa Ia z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w  Iwaniskach 

• 9 czerwiec- klasa Ib z Publicznej Szkoły Podstawowej                     
w Iwaniskach 

• 10 czerwiec- klasa IIa z Publicznej Szkoły Podstawowej                 
w Iwaniskach 

• 11 czerwiec- klasa IIb z Publicznej Szkoły Podstawowej                 
w Iwaniskach 

• 15 czerwiec- klasa IIIa z Publicznej Szkoły Podstawowej                
w Iwaniskach 

• 16 czerwiec- klasa IIIb z Publicznej Szkoły Podstawowej                
w Iwaniskach 

• 18 czerwiec- przedszkole, zerówka i klasy I-III ze Szkoły 
Podstawowej w Ujeździe 

Podczas zajęć dzieci zostały oprowadzone po bibliotece, poznały działy według 
których podzielony został księgozbiór, zapoznały się z kartami książek                
i czytelników, poznały proces zapisywania się do biblioteki oraz proces 
wprowadzania do księgi inwentarzowej i programu MAK+ nowo zakupionych 
książek. Następnie na zakończenie każdego spotkania dla dzieci zostały 
przygotowane zajęcia plastyczne.  

10) 15 czerwca podczas pikniku rodzinnego, który odbył się na Zamku 
Krzyżtopór 
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w Ujeździe Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach 
przeprowadziło gry i zabawy dla zebranych na dziedzińcu zamkowym 
dzieci.  

11)  22czerwca w budynku Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury 
w  Iwaniskach odbyły się zajęcia plastyczne. Uczestniczyło w nich 
dziesięcioro dzieci. Zajęcia te zorganizowano z okazji zbliżającego się 
Dnia Ojca. Uczestnicy warsztatów mogli stworzyć dla swoich ojców 
laurki z oryginalnymi życzeniami 

12) 24 czerwca na stadionie sportowym w Iwaniskach odbył się turniej 
piłkarski pn. "Profilaktyczne zakończenie roku z GKS Iwaniska". Gminne 
Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach jako współorganizator 
wydarzenia przeprowadzili gry i zabawy dla dzieci.  

13)   W ramach programu „Profilaktyczne wakacje z Biblioteką” 
organizowanego od 24.06.2021r do 31.08.2021r. został zorganizowany 
cykl spotkań w których uczestniczyły dzieci z rodzin z terenu gminy 
Iwaniska, podczas których kształtowały umiejętności efektywnego 
spędzania czasu wolnego. 

 Zajęcia prowadzone były w każdą środę w godzinach popołudniowych. 
Uczestnicy spotkań mieli możliwość doskonalenia umiejętności plastycznych, 
a  dzięki pracy w grupach podnosiły  oraz wzmacniały swoją kreatywność. 
Praca w zespole umożliwiła wymianę poglądów, wiedzy oraz własnych 
doświadczeń. Podczas zajęć dzieci stworzyły własną grę planszową a także 
piękne, kolorowe witraże. Jedno ze spotkań poprowadzili przedstawiciele 
Komendy Powiatowej  Policji w Opatowie, którzy przekazali dzieciom  
niezbędne informacje jak bezpiecznie przemieszczać się w czasie wakacji oraz 
efektywnie spędzić czas wolny. Przypomniany został także ogólnoeuropejski  
numer alarmowy. Wszystkim dzieciom  zostały rozdane elementy odblaskowe, 
które są nieodłącznym elementem każdego uczestnika ruchu, dbającym 
o  bezpieczeństwo na drodze. Zgodnie z tematyką dzieci po krótkiej prelekcji 
wykonały pojazdy ratownicze z kartonów.   W cyklu spotkań organizowane były 
również zajęcia o charakterze sportowo-edukacyjnym w trakcie których 
uczestnicy spędzali czas na świeżym powietrzu, gdzie brali udział 
w  rozgrywkach sportowych, grach i zabawach prowadzonych przez 
pracowników Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach.  
Na zakończenie przygotowany został słodki poczęstunek oraz wręczone zostały 
drobne upominki za udział w spotkaniach.  

14)  W drugim miesiącu wakacji – sierpniu odbyły się zajęcia 
plastyczne pn. „ Kreatywne świetlice”. Zajęcia odbywały się 
w  świetlicach wiejskich znajdujących się w gminie Iwaniska. Podczas 
zajęć dzieci wykonywały prace plastyczne różną techniką, uczestniczyły 
w grach i zabawach prowadzonych na świeżym powietrzu.  
• 10 sierpnia – Przepiórów 
• 12 sierpnia - Ujazd 
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• 19 sierpnia – Łopatno 
• 24 sierpnia – Marianów 
• 31 sierpnia- Kujawy 

15)  Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach było 
współorganizatorem Święta 

Plonów, które odbyło się 29 sierpnia 2021 roku na targowicy „ Mój Rynek” 
16) W dniu 4 września 2021r. w Mydłowie odbyło się uroczyste 

otwarcie świetlicy wiejskiej. Pracownicy Gminnego Centrum Biblioteki 
i  Kultury w Iwaniskach zorganizowali wspólne gry i zabawy dla dzieci, 
młodzieży i rodziców. Na koniec Wójt Gminy Iwaniska rozdał upominki 
za aktywny udział we wspólnych zabawach. 

17)     5 września 2021r. odbył się piknik rodzinno – integracyjny 
w  Radwanie przy świetlicy wiejskiej, w którym wzięło udział Gminne 
Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Pracownicy GCBiK 
przeprowadzili gry i zabawy  dla dzieci biorących udział w Pikniku 
Rodzinnym. Na zakończenie wójt gminy Iwaniska wraz 
z  wiceprzewodniczącą rady Zofią Kowalską wręczyli upominki dla 
uczestników konkursów sportowych i plastycznych. 

18) 11 września 2021r. Gminne Centrum Biblioteki i Kultury 
w  Iwaniskach, przygotowało gry i zabawy dla dzieci. Tego dnia 
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki odwiedził Zamek Krzyżtopór 
w  Ujeździe wraz ze świętokrzyskimi parlamentarzystami promowali 
program Polski Ład. Po części oficjalnej nadszedł czas na część 
artystyczną podczas której wystąpiły dzieci z Publicznych Szkół 
Podstawowych  
z terenu gminy Iwaniska. Wystąpił również Zespół Dworzanie, działający 
przy PSP w Iwaniskach. 

19)  Ze względu na utrzymującą się sytuacje epidemiologiczną 
w  Polsce w tegorocznym spotkaniu z Mikołajem wzięły udział tylko 
najmłodsze dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach. 
Pracownicy Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach 
pomagali Świętemu Mikołajowi rozdawać dzieciom drobne upominki.  

20) Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach było 
współorganizatorem imprezy sylwestrowej podczas której miało miejsce 
świętowanie z okazji odzyskania Praw Miejskich przez miejscowość 
Iwaniska. Wydarzenie odbyło się 31 stycznia 2021 roku na targowicy 
„Mój Rynek” w Iwaniskach. 
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Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii 

w Iwaniskach za 2021 rok 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w  Iwaniskach działa w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. 
o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018r. 
poz.310). W ubiegłym roku realizowała zadania wynikające z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021. 

GKRPA w Iwaniskach  została powołana zarządzeniem Wójta Gminy 
Iwaniska. W skład komisji wchodzą 4 osoby przeszkolone w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym pracownik 
socjalny i policjant dzielnicowy. 

Podstawowym zadaniem komisji oraz głównym celem jest podejmowanie 
działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych 
i  narkotyków oraz zmiany struktury ich spożywania a także zapobieganie 
powstaniu nowych problemów wynikających z nadużywania alkoholu 
i  narkotyków oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi 
problemami. Komisja poprzez swoją działalność zajmuje się wspieraniem osób 
uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga 
rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone 
ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, do których należą: 

• Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałaniu narkomanii; 

 
• Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu 

wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 
w zakładzie lecznictwa odwykowego; 

 
• Opiniowanie wydawania postanowień na sprzedaż lub podawanie 

napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu 
sprzedaży z uchwałami rady gminy; 

 
• Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 

sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. 
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Działalność komisji w 2021r. 
Realizując program komisja w 2021 roku odbyła 18 posiedzeń, na których 

omawiana była sytuacja osób zgłaszanych przez członków rodzin. Równolegle 
rozpatrywane były wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych oraz  
wydawanie postanowień a następnie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

Integralną częścią działalności GKRPA jest funkcjonowanie Punktu 
Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz członków rodzin 
osób uzależnionych. Punkt Konsultacyjny ma swoją siedzibę w budynku Urzędu 
Gminy w Iwaniskach, gdzie raz w tygodniu (we wtorek) w godz. 15:30 – 18:30 
pełni dyżur specjalista terapii uzależnień. Punkt Konsultacyjny jest miejscem, 
gdzie prowadzone jest przede wszystkim poradnictwo i konsultacje dla osób 
uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz 
współuzależnionych. Rolą terapeuty ds. uzależnień jest motywowanie zarówno 
osób uzależnionych jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii 
w placówkach leczenia uzależnień oraz kierowanie do leczenia 
specjalistycznego. Jednocześnie motywowanie osób pijących ryzykownie 
i  szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia. 

Osoby uzależnione, które wyrażają wolę do podjęcia terapii kierowane są 
do terapeuty ds. uzależnień, którego dyżur jest również finansowany ze środków 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. 

W okresie sprawozdawczym komisja prowadziła również szereg działań 
profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie uzależnienia od alkoholu 
i  narkotyków, które skierowane były w szczególności do dzieci, młodzieży i ich 
rodziców. 

  
Zadania z zakresu profilaktyki realizowane w 2021r.: 

• Bezpieczna Wielkanoc – program realizowany w formie spotkań 
z  dziećmi, młodzieżą i rodzicami dotkniętymi problemem uzależnień- 
ilość uczestników - około 70 osób 
 

• Nowe umiejętności – lepsze jutro – KOLORY TRZEŹWOŚCI –cykl 
warsztatów profilaktycznych połączonych ze spotkaniem integracyjnym 
społeczności lokalnej- ilość uczestników – około 120 osób 
 

• Rodzinny festyn integracyjny – „Trzeźwo myślimy i dobrze się 
bawimy – Postaw na RODZINĘ! – program zrealizowany poprzez 
przeprowadzenie szeregu zadań profilaktycznych i edukacyjnych 
w  środowisku lokalnym w zakresie zagrożeń uzależnieniami ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.  
- ilość uczestników –około  100 osób 
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• Letnie warsztaty kulinarne z kołem.  
- cykl spotkań zrealizowanych zgodnie z harmonogramem zadań 
związanych tematycznie z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych , adresowany do dzieci oraz członków ich rodzin z terenu 
gminy Iwaniska 
- ilość uczestników –około  80 osób 

• Na przekór przeciwnościom – jak odbudować relacje po roku 
epidemii.  - program edukacyjno – artystyczny w zakresie 
zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Iwaniska szczególnie w czasie pandemii, a także ograniczonemu 
dostępowi do kultury z uwagi na występujące obostrzenia na terenie 
kraju.  
- ilość uczestników –około  50 osób 

• Sprawni jak sportowcy. 
- organizacja czasu wolnego dla  dzieci i młodzieży jako forma 
zapobiegania stosowania używek w środowisku dziecka a także 
wspierania aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu 
- ilość uczestników –około  100 osób 

• Dzień dziecka z biblioteką. 
- zorganizowanie spotkania z zachowaniem obecnie obowiązujących 
zasad reżimu sanitarnego  o charakterze edukacyjno – kulturalnym jako 
aktywna forma spędzania czasu wolnego  
- ilość uczestników –około 40 osób 

• Profilaktyczne wakacje z biblioteką. 
- cykl spotkań o charakterze artystycznym i sportowo – edukacyjnym. 
zapewnienie kreatywnej formy spędzania czasu wolnego. 
- ilość uczestników –około 100 osób 

• Zapewnij dziecku bezpieczne wakacje. 
-pogadanki i prelekcje funkcjonariuszy policji dotyczące bezpieczeństwa 
podczas wakacji – gry i zabawy dla dzieci 
- ilość uczestników –około 100 osób 

• Wesoło i kreatywnie – wakacyjne zajęcia o charakterze zabawno – 
warsztatowym, podczas których poruszane będą tematy związane 
z wartościami estetycznymi, zajęcia profilaktyczne dotyczące 
przeciwdziałania uzależnień  
- ilość uczestników –około 150 osób 
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• Krzyżtoporskie Profilaktyczne Warsztaty Kulinarne z udziałem Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Iwaniska „Tradycyjnie dbamy 
o  zdrowie” 
- profilaktyka i edukacja w środowisku lokalnym 
- ilość uczestników –około 300 osób 

• Integracyjne spotkanie profilaktyczne –„Wakacje pełne słońca – 
świadomie, bezpiecznie i bez używek” 

     - ilość uczestników –około 200 osób 
 
• Pożegnanie wakacji – bezpieczny powrót do szkoły  

spotkania profilaktyczne oraz prelekcje z policjantem przeprowadzone na 
temat zagrożeń płynących ze stosowania używek  - ilość uczestników –
około 1000 osób 

 
• W kierunku marzeń – Rozwój pasji i talentów dzieci i młodzieży 

z  terenu gminy Iwaniska jako jedna z form profilaktyki wśród 
młodego pokolenia 

     - ilość uczestników –około 100 osób 
• Profilaktyczny piknik kulturalny – kultywowanie tradycji rodzinnych 

polskiej wsi drogą do budowania prawidłowych relacji w rodzinie 
i  społeczeństwie.    - ilość uczestników –około 2000 osób 
 

• Chcę być szczęśliwy –  
prowadzenie działań mających na celu zapobieganie wszelkim przejawom 
demoralizacji i uzależnień- ilość uczestników –około 1305 osób 

 
• Muzyka i taniec elementem terapii  

działania profilaktyczne poprzez organizację zadań - ilość 
uczestników –około 10 osób 
 

• Kreatywne warsztaty bożonarodzeniowe w Krzyżtoporze 
- ilość uczestników –około 150 osób 

• A byliście grzeczni…? Magia spotkań z Mikołajem 
- ilość uczestników –około 1000 osób 

W roku 2021 GKRPA zaopiniowała 7 wniosków o wydanie postanowień 
na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Przeprowadzono kontrolę 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 
We wszystkich punktach w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono 
żadnych uchybień w przestrzeganiu zasad sprzedaży napojów alkoholowych. 

Do punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz 
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członków rodzin osób uzależnionych w 2021 r. zgłosiło się 12 osób 
z  problemem alkoholowym, 3 osoby współuzależnione, 2 osoby doznające 
przemocy oraz 3 osoby stosujące przemoc. 

Reasumując w 2021 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wykonywała swoje zadania z myślą o jak najlepszym 
wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi 
substancjami psychoaktywnymi kierując się dobrem całej społeczności lokalnej. 
Komisja współpracowała stale z Urzędem Gminy Iwaniska, Gminnym Centrum 
Biblioteki i Kultury w Iwaniskach, Instytucją Kultury Zamek Krzyżtopór 
w  Ujeździe, szkołami z terenu gminy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Powiatową Komendą  Policji w Opatowie, Prokuraturą Rejonową oraz Sądem 
Rejonowym. 
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