GMINA WILCZYCE

Raport o stanie gminy
za 2020 rok.
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1. Charakterystyka Gminy
1.1 Położenie i powierzchnia Gminy
Gmina Wilczyce usytułowana jest we wschodniej części województwa świętokrzyskiego, w
powiecie sandomierskim. Gmina graniczy z następującymi gminami: Dwikozy, Obrazów,
Ożarów, Lipnik i Wojciechowice. Gmina Wilczyce według podziału fizycznogeograficznego J.
Kondrackiego (1977) położona jest w Prowincji Wyżyny Małopolskiej, Pod prowincji Wyżyny
Środkowomałopolskiej, Makroregionie Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej oraz w Mezoregionie
Wyżyny Sandomierskiej. Pod względem budowy geologicznej gmina Wilczyce położona jest w
obrębie dużej jednostki geologicznej zwanej trzonem paleozoicznym Gór Świętokrzyskich ..
Powierzchnia Gminy wynosi 6994 hektarów. Gminę według danych na koniec 2020 r.
zamieszkiwało 3701 osób.

Władze lokalne i Gminne Jednostki Organizacyjne
Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Wilczyce, w której mieści się budynek Urzędu Gminy
oraz siedziby jednostek organizacyjnych.
Organami gminy są Wójt jako organ wykonawczy i Rada Gminy jako organ stanowiący i
kontrolny.
Jednostkami Organizacyjnymi Gminy są:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach



Szkoła Podstawowa w Wilczycach



Gminna Biblioteka Publiczna
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1.2 Charakterystyka sołectw
W skład Gminy Wilczyce wchodzi 16 sołectw:


Bożęcin



Bugaj



Dacharzów



Daromin



Dobrocice



Gałkowice – Ocin



Łukawa



Ocinek



Pęczyny



Pielaszów



Przezwody



Radoszki



Tułkowice



Wilczyce



Wysiadłów



Zagrody

Ośrodek gminny mieści się w miejscowości Wilczyce i leży w środkowej jej części.
Gmina zlokalizowana jest w niewielkiej odległości od miasta Sandomierz. Inne pobliskie ośrodki
miejskie to Ożarów, Staszów i Ostrowiec Świętokrzyski. Odległość do Kielc, będącego największym
miastem regionu i jednocześnie miastem wojewódzkim wynosi 90 kilometrów. Mieszkańcy gminy
zamieszkują głównie w zabudowie jednorodzinnej zagrodowej. Budynki mieszkalne ogrzewane są
indywidualnie, głównym paliwem jest węgiel kamienny.
Wzmianki historyczne dotyczące gminy sięgają XIII wieku i związane są z pobliskim
Sandomierzem. Pierwsze zapisy o podsandomierskiej wsi Łukawa pochodzą z około 1220 roku, kiedy
biskup krakowski Iwo Odrowąż podarował te miejscowość klasztorowi Cystersów w Wąchocku.
Historia gminy Wilczyce najprawdopodobniej związana była z rozwojem miasta Sandomierz stanowiąc
jego naturalne rolnicze zaplecze. Urodzajne gleby oraz dostęp do wody sprzyjał gospodarce rolnej, co
spowodowało, że ziemia ta eksploatowana była przez człowieka od najdawniejszych czasów.
Przez średniowieczne tereny dzisiejszego terytorium gminy Wilczyce wiodło kilka ważnych szlaków
handlowych. Doliną Opatówki wiódł między innymi szlak handlowy z Zawichostu do Opatowa. W
średniowieczu powstało tu większość istniejących do dzisiaj wiosek. Z reguły były one własnością
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rycerską, a później szlachecką. Kilka miejscowości należało do duchowieństwa. Średniowieczne
Wilczyce dziedziczyli długo Zaklikowie herbu Topór. Podstawą życia społeczno-gospodarczego przez
wszystkie minione stulecia na terenie gminy Wilczyce było rolnictwo. Do lat 70. XX wieku rolnictwo
oparte było na dwóch podstawowych kierunkach: uprawie roślin zbożowych a później okopowych oraz
na chowie zwierząt głównie bydła, trzody chlewnej, owiec, koni oraz drobiu.
Rzeka Opatówka, nad którą powstały Wilczyce obfitowała w ryby i raki, które urozmaicały pożywienie
nie tylko chłopów, ale także mieszkańców dworów.
O funkcjonowaniu na tych terenach ludzi od najdawniejszych czasów świadczą liczne odkrycia. W
miejscowości Dacharzów odkryto kurhan epoki brązu, w Wilczycach na kulminacji cypla lessowego
odkryto paleolityczne obozowisko łowców nosorożca włochatego. W 1926 r. w Darominie odkryto
neolityczne groby szkieletowe i ziemianki mieszkalne.
Gmina Wilczyce w dzisiejszym rozumieniu, jako ośrodek władzy administracyjnej podstawowego
szczebla powstała po Powstaniu Styczniowym. Pierwszy raz odnotowana została w oficjalnych źródłach
w 1867r. jako gmina położona w powiecie sandomierskim i guberni radomskiej.

1.3 Ludność
Stan na dzień 31.12.2020 r.
LICZBA
SOŁECTWO

STAŁY
MELDUNEK

CZASOWY
MELDUNEK

BOŻĘCIN

58

0

58

BUGAJ

120

1

121

DACHARZÓW

161

0

161

DAROMIN

391

2

393

DOBROCICE

71

0

71

GAŁKOWICE-OCIN

218

0

218

ŁUKAWA

378

4

382

OCINEK

141

0

141

LUDNOŚCI
RAZEM
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PĘCZYNY

79

0

79

PIELASZÓW

129

3

132

PRZEZWODY

324

2

326

RADOSZKI

398

2

400

TUŁKOWICE

134

5

139

WILCZYCE

736

7

743

WYSIADŁÓW

231

1

232

ZAGRODY

104

1

105

SUMA

3673

28

3701
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1.4 Podmioty gospodarcze
Do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisanych jest 101 przedsiębiorców.
W 2020 roku:


wpisanych do CEIDG zostało - 5 przedsiębiorców,



wykreślonych z CEIDG - 3 przedsiębiorca,



dokonało zmian we wpisie - 33 przedsiębiorców,



zawiesiło wykonywanie działalności gospodarczej - 7 przedsiębiorców,



wznowiło wykonywanie działalności gospodarczej - 5 przedsiębiorców.

1.5 Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy
1. Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Wilczyce
2. Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Gałkowice Ocin
3. Stowarzyszenie Wsi Wysiadłów i Ocinek „Partnerstwo” w Wysiadłowie
4. Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji w Dacharzowie
5. Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „WSPÓLNOTA WIEJSKA”
6. Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”
7. Koła Gospodyń Wiejskich
8. Uczniowski Klub Sportowy Wilczyce

2. Sytuacja finansowa Gminy
Budżet Gminy to coroczny plan dochodów i wydatków .
Projekt uchwały jest przygotowywany przez Wójta Gminy we współpracy ze skarbnikiem i
pracownikami poszczególnych referatów urzędu gminy. Przekazywany jest do Regionalnej Izby
Obrachunkowej (RIO) celem zaopiniowania. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, uchwała
budżetowa powinna zostać podjęta do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Budżet to plan
dochodów i wydatków, w którym w ciągu roku wprowadzane są mniejsze lub większe zmiany –
głosowane każdorazowo przez Radę Gminy. Ponadto Rada co roku ocenia wykonanie budżetu przez
Wójta, a także sposób gospodarowania mieniem, udzielając absolutorium.

2.1 Wysokość budżetu.
Dane za 2020 r. na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za 2020 r. przesłanych do RIO.
Łączne dochody budżetowe to 19.627.837,28 zł, w tym udział procentowy poszczególnych dochodów:
- subwencja oświatowa 3.058.233 zł - 15,6 %,
- subwencja ogólna 3.224.883 zł –16,4 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych (otrzymywany z MF) 1.461.164 zł –7,4 %,

str. 9

- dotacja na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 1.437.649,58 - 7,3 %,
- dotacja na inwestycje z funduszu COVID 500.000 – 2,6 %
- dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej 1.071.613,67 zł – 5,5 %,
- dotacje na zadania OPS w dziale Rodzina – 5.081.562,30 -25,9 %,
- podatek rolny od osób fizycznych 978.716,68 zł – 5%,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 548.880,79 zł – 2,8 %,
- sprzedaż wody 401.005,05 zł – 2 %,
- opłaty za gospodarowanie odpadami 292.991,63 zł –1,5 %,
- dotacje na zakup laptopów do nauki zdalnej 89.882,95 zł –0,5
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 427.805,65 zł – 2,2%
- pozostałe dochody (dotacje na zadania zlecone, pozostałe podatki i opłaty) -

3,8 %.

Dochody budżetowe za 2020 rok
978716

548880
subwencja oświatowa
3028288

subwencja ogólna
podatek doch. PIT

dotacja na Termo.

5081562

3224883
dotacja COVID
dotacje OPS
1461164

1071613

dotacje na Rodzinę

500000 1437649

Największy udział w dochodach budżetu stanowią: dotacje w dziale Rodzina (w tym 500+) 25,9 %,
subwencja oświatowa 15,6 %, subwencja ogólna 16,4%, dotacje na termomodernizację 7,3 % oraz
podatek dochodowy od osób fizycznych 7,3 %
Wydatki budżetowe dzielą się na bieżące i majątkowe. Bieżące to środki przeznaczone na utrzymanie
obiektów publicznych, bieżące utrzymanie i oświetlenie dróg, kulturę, sport czy administrację.
Majątkowe to inwestycje, czyli budowa dróg, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
budowa parkingu i oświetlenia przy UG , adaptacja dawnego budynku UG na Klub Seniora, budowa
skweru i remont łazienek, budowa paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, zakup i montaż
nowego oświetlenia ulicznego.
Łączne wydatki budżetowe za 2020 rok to 18.758.105,41 zł, w tym udział procentowy:
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 458.308 zł – 2,4 %,
- dostarczanie wody 510.645,31 zł – 2,7 %,,
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- transport i łączność (drogi ) 335.446,40 zł – 1,8 %,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.522.193,64 zł – 13,4 %,
- działalność usługowa 609 zł, - 0,003 %,
- administracja publiczna 2.385.788,43 zł – 12,7 %,
- wybory prezydenta RP 48.657,98 zł – 3%,
- ochotnicze straże pożarne 166.189,93 zł - 8,9 %,
- obsługa długu publicznego 52.018,90 zł – 2,8 %,
- oświata i wychowanie 4.173.910,36 zł – 22,3 %,
- ochrona zdrowia 13.177,89 zł - 0,1 %,
- pomoc społeczna 1.696.339,47 zł – 9,04 %,
- edukacyjna opieka wychowawcza 51.820,00 zł – 2,8 %,
- rodzina (w tym: program 500+) 5.112.160,36 zł – 27,3 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 927.704,70 zł – 4,9 %,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 240.653,00 zł – 1,3 %,
- kultura fizyczna 60.982,04 zł – 0,3 %,

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2020 R.
510645

2385788
4173910

335446

oświata i wychowanie
gospodarka nieruchomościami
Rodzina

1696339

Gosp.komunalna i ochrona środ.
pomoc społeczna
2522193

927704

transpotr i łaczność

administracja
wodociagi

5112160
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Największy udział w wydatkach budżetu stanowią: zadania z zakresu opieki społecznej w dziale rodzina
27,3% , oświata 22,3 %, administracja publiczna 12,7 %, gospodarka nieruchomościami 13,4 %.

2.2 Poziom zadłużenia
Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2020 r. roku (sprawozdanie Rb-Z) wynoszą : 2.866.233,00 zł, z
tego kredyty długoterminowe 2.866.233 zł płatne w latach 2021-2027. Poziom zadłużenia na
podstawie relacji kredytów długoterminowych do dochodów ogółem to 15 %.
Wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Wilczyce, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach
publicznych ( spłaty rat kredytów i odsetek do planowanych dochodów) wynosi 4,61 %, przy
dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań na poziomie 9,92 %.

2.3 Zaległości podatkowe podatników
Informacja dotycząca należności wymagalnych na podstawie sprawozdania Rb-27S na 31.12.2019 r. i
porównanie do 2018 r.:
1) z tytułu podatku od środków transportowych:
- osoby fizyczne 30.655,47 zł, wzrost o 10.081,24 zł,
- osoby prawne 2.125,60 zł, wzrost o 1.900,60 zł.
2) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Zaległości:
- podatek od nieruchomości 73.544,79 zł, wzrost o 17.475,99 zł,
- podatek rolny 88,00 zł, spadek o 933,00 zł.
3) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych
Zaległości:
- podatek od nieruchomości 36.358,84 zł, spadek o 6.663,28 zł,
- podatek rolny 192.027,70 zł, spadek o 46.081,88 zł,
- podatek leśny 2.064,20 zł, wzrost o 69,10 zł.
Gmina Wilczyce w celu egzekucji należności wystawia upomnienia i tytuły wykonawcze.

2.4 Pozostałe zaległości mieszkańców wobec budżetu
Stan należności wymagalnych (sprawozdanie Rb -27S)na dzień 31.12.2020 roku ogółem: 827.629,72
zł, w tym:
1. należności z tytułu dostawy wody 52.558,55 zł
2. odsetki od należności za wodę 17.706,89 zł
3. użytkowanie wieczyste 3.389,97 zł
4. z tytułu dzierżaw, czynszów 7.815,12 zł
5. Opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 54,17 zł
6. odsetki od czynszów i użytkowania wieczystego 721,91 zł
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7. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2.904,01 zł
8. dochody podatkowe z karty podatkowej 311,00 zł
9. należności podatkowe (osoby prawne) 19.796,60 zł
10. należności podatkowe (osoby fizyczne) 290.482,93 zł
11. należności ze zwrotów zasiłków stałych 2.096,10 zł
12.usługi opiekuńcze 229,56 zł
13. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wych. 117,74 zł
14. należności OPS z tyt. zwrotów świadcz. nienależnie pobranych 765,70 zł
15. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodz. 1.057,25 zł
16. należności OPS z tyt. zwrotów świadczeń nienależnie pobranych 13.266,82 zł
17. należności z tytułu wypłaconych przez OPS
świadczeń alimentacyjnych 293.276,39 zł
18. należności za odpady komunalne 121.079,01 zł

3. Stan realizacji inwestycji
3.1 Zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe
Inwestycje i remonty wykonane w 2020 roku na terenie Gminy Wilczyce
Zadania inwestycyjne jak również remontowe realizowane są głównie w oparciu o pozyskane środki
zewnętrzne zarówno z budżetu Państwa, budżetu samorządu wojewódzkiego, Unii Europejskiej
poprzez dostępne programy typu PROW 2014-2020 itp. oraz środków własnych.
Zrealizowane inwestycje i remonty w 2020 roku przedstawiają się następująco:
Drogownictwo (drogi gminne)
1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilczyce (działka nr 167,
obręb 0014 Wilczyce).
Łączne wydatki inwestycyjne zadania wyniosły 181 163,19 zł.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pęczynach
W ramach tego zadania wykonano:
- czyszczenie ścian pomieszczeń, szpachlowanie ubytków
- malowanie ścian pomieszczenia gospodarczego
- remont łazienki
- uzupełnienie brakujących płytek posadzkowych
- wykonanie schodów zewnętrznych do budynku
- wykonanie grilla przed budynkiem
Łączne wydatki inwestycyjne zadania wyniosły 13 045,64 zł
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Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
W ramach drugiego etapu poddano termomodernizacji 3 budynki użyteczności publicznej:
1. Budynek remizy OSP/świetlicy wiejskiej w Radoszkach – koszt wykonania 468 000,00 zł
2. Budynek szkoły podstawowej w Wilczycach – koszt wykonania 897 000,00 zł
3. Budynek szkoły podstawowej w Darominie – koszt wykonania 885 000,00 zł
Pozostałe wydatki inwestycyjne – 66 635,00 zł
Łączne wydatki inwestycyjne zadania wyniosły 2 316 635,00 zł
Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach oraz montaż lamp
oświetleniowych i kamer monitoringu
W ramach tej inwestycji wykonano z kostki brukowej parking przed Urzędem Gminy wraz
z obrzeżami i wyznaczeniem miejsc parkingowych, zamontowano przy wejściach nowe balustrady oraz
zagospodarowano tereny zielone. Dodatkowo na parkingu i przed budynkiem dawnego Urzędu Gminy
Wilczyce zamontowano nowoczesne oświetlenie oraz monitoring.
Łączne wydatki inwestycyjne zadań wyniosły 216 875,30 zł

Remont wiat przystankowych
W ramach zadania wykonano remont czterech przystanków autobusowych tj. zlokalizowanych wzdłuż
drogi krajowej w miejscowości Wysiadłów (dwa przystanki) oraz w miejscowości Łukawa (dwa
przystanki).
Remont obejmował:
-wymianę pokrycia dachowego
- wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z tynkiem strukturalnym
- pomalowanie ścian wewnętrznych
- montaż ławek
Łączne wydatki zadania wyniosły: 30 000,00 zł
Rozbudowa oświetlenia
W miejscowościach Dobrocice, Tułkowice i Daromin rozbudowano oświetlenie uliczne poprzez zakup i
montaż nowych lamp.
Łączne wydatki inwestycyjne zadania wyniosły: 35 793,00 zł.
W ramach opłaty konserwacyjnej udało się wymienić dotychczasowe oświetlenie na ledowe wzdłuż
dróg powiatowych w miejscowościach Wilczyce, Przezwody, Daromin i Gałkowice Ocin oraz wzdłuż
drogi krajowej w miejscowości Wysiadłów.
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Świetlica wiejska w Dacharzowie
W miejscowości Dacharzów zakupiono i zamontowano nową świetlicę wiejską.
Łączne wydatki inwestycyjne zadania wyniosły 103 108,22 zł
Rozbudowa garażu przy OSP Łukawa
W 2020 roku Gmina Wilczyce udzieliła dotacji celowej
w Łukawie na wykonanie rozbudowy garażu przy OSP Łukawa.

Ochotniczej

Straży

Pożarnej

Wysokość dotacji wyniosła 15 000,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji w 2021 r. na kwotę 2.904,01
zł)
Dotacja dla szpitala w Sandomierzu
W 2020 roku Gmina Wilczyce udzieliła dotacji szpitalowi w Sandomierzu na zakup urządzenia do
oznaczania zakażeń korona wirusem SARS-CoV-2 w szpitalnym laboratorium.
Wysokość dotacji wyniosła 25 000,00 zł.
Odnawialne źródła energii
Gmina Wilczyce dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Funduszy Europejskich zrealizowała i
wspomogła finansowo mieszkańców budujących instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.
Łączne wydatki inwestycyjne zadania wyniosły: 294 778,11 zł
INWESTYCJE w ramach projektu pn. ,,RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób
niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku
RPSW.09.02.01-26-0019/19
W ramach zadania udało się:
1. Dokonać adaptacji dawnego budynku Urzędy Gminy Wilczyce pod działalność Klubu Seniora.
W ramach tej inwestycji wykonany został kompleksowy remont wnętrza budynku wraz z
wyposażeniem.
2. Wybudować ogólnodostępny skwer wraz z elementami siłowni zewnętrznej.
3. Wyremontować łazienki w świetlicy wiejskiej/remizie OSP w Wilczycach
4. Zakupić 13 sztuk laptopów, telewizor z uchwytem, wieże z głośnikami oraz szafę do przechowywania
laptopów.
5. Zakupić sprzęt sportowy (między innymi orbitreki, rowery stacjonarne, materace).
Łączne wydatki wyniosły 486 905,43 zł
Dodatkowo w ramach projektu uczestnicy mają zapewniony bezpłatny transport, zajęcia szachowe,
zajęcia kulinarne, zajęcia z rękodzieła/artystyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia
z muzykoterapii, zajęcia psychologiczne, zajęcia gimnastyczne, wycieczki i wieczorki
z muzyką na żywo.
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3.2 Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w wydatkach budżetu Gminy
Wydatki inwestycyjne to kwota 3.637.069,49 zł i stanowi 19,4 % wszystkich wydatków budżetu Gminy
w 2020 r.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zakup i montaż kontenera socjalno-biurowego w m. Dacharzów 103.108,22
Modernizacja drogi wewnętrznej nr 167 w m. Wilczyce 181.163,19 zł
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pęczynach 13.045,64 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2.316,635,00 zł
Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy UG 184.006,67 zł
Monitoring przy UG 6.423,63 zł
Wykonanie oświetlenia przy UG 26.445,00 zł
dotacja celowa na dofinansowanie rozbudowy garażu przy OSP Łukawa 15.000,00 zł (zwrot
niewykorzystanej dotacji w 2021 r. na kwotę 2.904,01 zł)
dotacja dla Szpitala w Sandomierzu na zakup urządzenia do oznaczenia zakażeń
koronawirusem SARS-CoV-2 w szpitalnym laboratorium 25.000 zł
dokumentacja na plac zabaw w Łukawie 3.000,00 zł
Razem dla dobra Seniorów: Adaptacja dawnego budynku UG na Klub Seniora, Budowa Skweru
i Remont Łazienek 432.671,03 zł
projekt OZE- budowa paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych 294.778,11 zł
zakup i montaż lamp i przewodów oświetlenia ulicznego 35.793,00 zł

4. Gospodarka odpadami i ochrona środowiska
4.1 Gospodarka odpadami
Głównymi celami gospodarki odpadami w Gminie Wilczyce jest zrealizowanie obowiązków
wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów
oraz efektywna poprawa czystości zarówno na prywatnych posesjach właścicieli nieruchomości a także
w miejscach publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem bocznych dróg i poboczy).
W 2020 roku odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wilczyce
były odbierane i zagospodarowane przez SanTa-EKO sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Portowej 24; 27-600
Sandomierz .
Firma ta została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Wilczyce na okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2019 r. oraz po rozstrzygnięciu kolejnego
przetargu od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.
Odpady komunalne w roku objętym raportem odbierane były w systemie workowym
i pojemnikowym.
W związku z nawiązaniem współpracy z firmą SanTa-EKO dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych stosuje się przezroczyste, odpowiedniej grubości worki polietylenowe o pojemności 120
l., w następującej kolorystyce:
- niebieski z napisem ,,Papier” z przeznaczeniem na: odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i tektury,
- zielony z napisem ,,Szkło” z przeznaczeniem na: odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła
(bezbarwne i kolorowe),
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- żółty z napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na: odpady metali, w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw
sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- brązowy z napisem ,,Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów,
oraz pojemnik:
- z napisem ,,Pozostałe” z przeznaczeniem na pozostałości z sortowania w tym popiół.
Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych odbywał się z
częstotliwością - raz w miesiącu.
W dniach 12,23 i 25 listopada na terenie każdego z sołectw przeprowadzona została mobilna zbiórka
następujących odpadów:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i odpady wielkogabarytowe,
- zużyte baterie i akumulatory,
- chemikalia (w tym resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin
i opakowania po nich),
- zużyte opony,
- przeterminowane i niezużyte leki oraz chemikalia,
- odpady budowlano-remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych
wykonywanych we własnym zakresie,
- odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych (np. termometry, świetlówki, itp.),
- różnego typu szkło, w tym porcelana i ceramika.
- tekstylia i odzież.
Na terenie Gminy w miejscowości Wilczyce utworzony został stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, w którym przyjmowane są w/w odpady w ramach opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez mieszkańców.
Na przełomie lat 2013-2020 ze szczególnym uwzględnieniem roku 2020 zauważalnie zmniejszyła się
ilość odpadów wyrzucanych na pobocza dróg, głównie bocznych, mniej uczęszczanych. Wynika to z
wprowadzonego systemu gospodarowania odpadami (w całym kraju) i objęcia nim wszystkich
mieszkańców Gminy – (każda nieruchomość zamieszkała jest wyposażona w pojemnik i worki) a także
przyjmowania na PSZOK-u odpadów tzw. problematycznych.
Jest to efekt bardzo pozytywny, wpływający na walory estetyczne Gminy a także ochronę lokalnego
środowiska.

4.2 Zadania z zakresu ochrony środowiska
Szczególnymi zadaniami z zakresu ochrony środowiska na terenie Gminy Wilczyce jest opracowanie i
wdrażanie ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
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Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu
efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji
emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągniecie korzyści ekonomicznych, społecznych i
środowiskowych wynikających z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych.
Konieczność sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz przede wszystkim realizacji
przedsięwzięć opisanych w Planie wynika z postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu (ratyfikowana przez Polskę w 1994 r.), uzupełniającego ją Protokołu z Kioto z
1997 r. oraz pakietu klimatyczno-energetycznego przyjętego przez Komisję Europejską w grudniu 2008
roku.
Plan gospodarki niskoemisyjnej w Naszej Gminie został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wilczyce z dnia
23 lipca 2015 roku. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wilczyce ma na celu przeprowadzenie
analizy możliwych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, których wdrożenie
będzie skutkować zmianą dotychczasowej struktury stosowanych nośników energetycznych, a przy
tym zmniejszeniem finalnego zużycia energii na terenie gminy. Konsekwencją planowanych działań
będzie stopniowe zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, (CO2) do atmosfery. Główne cele
dokumentu skorelowane są z celami określonymi w pakiecie klimatyczno- energetycznym, tj.:


poprawa, jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych
związanej ze spalaniem paliw na terenie gminy Wilczyce,



zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,



redukcja poziomu zużytej energii finalnej na terenie gminy Wilczyce.

Ponadto Gmina Wilczyce w grudniu 2020 roku podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie realizacji programu Czyste Powietrze.
Natomiast ,,program usuwania wyrobów zawierających azbest” został przyjęty uchwałą nr
XXIV/149/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 roku. Obejmuje on okres lat 2013-2032.
Główne cele programu:


usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest



minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami
azbestu



likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację na terenie Gminy Wilczyce zidentyfikowano płyty
azbestowo-cementowe o powierzchni 251 264 m2 co daję masę 2 763 904 kg.
W 2020 roku Gmina Wilczyce usunęła azbest zalegający na 22 posesjach. Ilość zebranego azbestu
wyniosła 80,00 Mg tj. 5333 m2 wyrobów zawierających azbest, które zostały przekazane na
składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w miejscowości Dobrów.

5. Gospodarka wodno-ściekowa
5.1 Gospodarka wodna
Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wykonuje Referat Gospodarki Komunalnej.
Gmina Wilczyce jest w pełni zwodociągowana. Wszystkie miejscowości położone na terenie Gminy
posiadają sieć wodociągową. Łączna długość sieci wynosi 103,5 km.
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W miejscowości Łukawa znajduje się ujęcie wody ze studni głębinowej S-1, która posiada poniższe
wydajności eksploatacyjne:
–

max godzinowe równe 18,6 m3/godz

–

max dobowe równe 446,4 m3/dobę

–

średnie dobowe równe 300 m3/dobę

–

średnie roczne równe 109 500 m3/rok

Woda wydobyta ze studni S-1 dostarczona jest mieszkańcom wsi: Łukawa Rządowa, Bugaj, Wilczyce,
Tułkowice, Bożęcin, Przezwody, Daromin.
Źródłem zaopatrzenia w wodę pozostałych miejscowości położonych w Gminie Wilczyce jest zakupiona
woda z ujęć Włostów, Romanówka oraz Gierczyce.
Na terenie Gminy Wilczyce położonych jest osiem wodociągów: wodociąg Łukawa-Bugaj, DobrocicePęczyny, Wilczyce-Tułkowice, Bożęcin-Daromin, Przezwody, Ocinek-Zagrody, Pielaszów, Gałkowice Ocin - Łukawa Kościelna.
Znajdują się również zbiorniki wodne w miejscowościach: Pęczyny, Tułkowice, Radoszki, Dacharzów a
także studzienka wodociągowa w miejscowości Wilczyce.
W 2020 roku zgodnie z harmonogramem zostały pobrane próbki wody, które zostały
przebadane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Sandomierzu. Wyniki badań
posiadały odpowiednie parametry zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W 2020 roku z tytułu niezapłaconych należności za wodę zostały wysłane wezwania do zapłaty
w poniższych okresach:
–

31.03.2020 wystawiono 40 wezwań do zapłaty na kwotę 42 239,16 zł.

–

30.06.2020 wystawiono 37 wezwań do zapłaty na kwotę 44 517,91 zł

–

15.12.2020 wystawiono 73 wezwań do zapłaty na kwotę 71 172,79 zł

W 2020 roku do gminnej sieci wodociągowej przyłączono 7 odbiorców wody.
Na terenie Gminy Wilczyce u odbiorców wody zamontowane jest 1195 sztuk wodomierzy.
W 2020 roku zostało zakupionych 612 sztuk wodomierzy na kwotę 53 416,44 zł., które są
sukcesywnie wymieniane u odbiorców wody.

5.2 Gospodarka ściekowa
Na terenie Gminy Wilczyce, w związku z brakiem odpowiedniego zaplecza technicznego, finansowego
oraz niekorzystnego ukształtowania terenu brak jest możliwości skanalizowania Gminy. Wyjątkiem są
dwa budynki mieszkalne położone w miejscowości Wysiadłów, podłączone do kanalizacji sieciowej
należącej do Gminy Obrazów.
W związku z powyższym odbiór nieczystości płynnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Wilczyce odbywa się indywidualnie na podstawie umowy między właścicielem nieruchomości a
podmiotem świadczącym usługi wywozu nieczystości płynnych.
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W celu poprawy efektywności gospodarki ściekowej, Gmina Wilczyce, o ile jest tylko możliwe
dofinansowanie zewnętrzne ogłasza nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
i realizuje ich budowę. Dzięki temu Mieszkańcy Gminy dokonując stosunkowo małego wkładu
finansowego, wyposażają swoją nieruchomość w przydomową oczyszczalnie ścieków.

6. Oświata, wydarzenia kulturalne, promocja gminy
6.1 Sieć szkolno-przedszkolna
W skład sieci szkół prowadzonych przez Gminę Wilczyce wchodzi:


Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach, do obwodu której należą
miejscowości: Bożęcin, Bugaj, Dacharzów, Daromin, Dobrocice, Gałkowice Ocin, Łukawa,
Ocinek, Pęczyny, Pielaszów, Przezwody, Radoszki, Tułkowice, Wilczyce, Wysiadłów, Zagrody.

Sieć prowadzonych przez Gminę Wilczyce publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych wraz z innymi formami wychowania przedszkolnego przedstawiała się następująco:


Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach;



Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w
Wilczycach.

6.2 Baza oświatowa
Szkoły Podstawowa w Wilczycach prowadzona przez Gminę Wilczyce posiada 13 sal lekcyjnych, 1
pracownie komputerową, 1 salę językową, świetlicę oraz bibliotekę. Ponadto szkoła posiada halę
sportową. Szkołę na bieżąco doposażano w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
oraz wykonywania innych zadań statutowych.

6.3 Realizowane zadania oświatowe
Zadania oświatowe w gminie Wilczyce realizowane są również przez szkoły, prowadzone przez inne
podmioty, są to:


Szkoła Podstawowa w Darominie, prowadzona jest Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rozwoju
Sołectwa Daromin "Moja Miejscowość";



Szkoła Podstawowa w Łukawie, prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia Rozwoju
Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”.

Ponadto w gminie Wilczyce funkcjonują 2 punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia:
Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Łukawie, Punkt Przedszkolny "Na wzgórzu" w Darominie.
Liczba uczniów w poszczególnych szkołach w według stanu na 30 września 2020 r. przedstawiała się
następująco:

Nazwa szkoły

Szkoła
Podstawowa
w Wilczycach

Liczba
uczniów
ogółem

w poszczególnych klasach:
0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

154

28

15

14

7

18

11

20

22

19
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Szkoła
Podstawowa
w Darominie

101

19

9

13

13

0

9

14

13

11

Szkoła
Podstawowa
w Łukawie

61

10

8

4

5

2

7

10

9

6

Ogółem

304

Liczba dzieci w punktach przedszkolnych:


Punkt Przedszkolny w Wilczycach -17



Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Łukawie - 8



Punkt Przedszkolny "Na wzgórzu" w Darominie – 9.

W Szkole Podstawowej w Wilczycach zatrudnionych jest 20 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty 18,66),
w tym 1 nauczyciel kontraktowy (1), 4 nauczycieli mianowanych (2,83), 15 nauczycieli dyplomowanych
(14,83). W ciągu roku 2020 zwolniony został 1 nauczyciel zatrudniony na 0,5 etatu.
Gmina Wilczyce zapewnienia bezpłatny transportu i opiekę do punktu przedszkolnego, oddziału
przedszkolnego oraz szkoły podstawowej.
Do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2019/2020 dowożonych było 94 uczniów. W
ciągu jednego dnia na pięciu trasach przewozowych przewoźnik wykonywał 227 km. Ponadto Gmina
Wilczyce pokrywała koszty dowozu 4 uczniów niepełnosprawnych do szkół w Sandomierzu.

W ramach pomocy materialnej 54 uczniom przyznano stypendia szkolne na łączną kwotę 51 200,00 zł,
z czego 90%, tj. 40 080,00 zł stanowiła dotacja, a 10%, tj. 5120,00 zł wkład własny.
Gmina Wilczyce uzyskała dwa granty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup sprzętu komputerowego
do szkół umożliwiającego zdalną naukę. W ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" finansowanego był to grant w
wysokości 44 882,95 zł. Drugi grant w wysokości 45 000 zł na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła+
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Za otrzymane środki
zakupiono łącznie 32 laptopy oraz niezbędne akcesoria: słuchawki, myszki oraz torby. Sprzęt
komputerowy został przekazany szkołom z terenu gminy Wilczyce.

6.4 Poziom wydatków na oświatę, realizowane inwestycje oraz remonty
W 2020 roku wydatki na oświatę wyniosły 4 173 910,36 zł, w tym na:
- dotacje dla stowarzyszeń 1 639 480,00 zł;
- dowóz uczniów 79 267,88 zł;
- dokształcanie nauczycieli 4479,00 zł;
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- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Wilczyce do przedszkoli w
innych gminach 106 860,59 zł;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 30 701,92 zł;
- wydatki Szkoły Podstawowej w Wilczycach – 2 298 447,65 zł;
- pozostałą działalność 8 719,70 zł.
Wydatki na oświatę stanowiły 22 % w wydatkach ogółem budżetu Gminy Wilczyce i pokryte zostały z:
- subwencji oświatowej 3 058 233,00 zł;
- dotacji na wychowanie przedszkolne 92 301,18 zł ;
- dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 30 701,92 zł;
- zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do placówek w gminie
Wilczyce – 16 425,50 zł;
- środków własnych 976 248,76 zł.

6.5 Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej, wydarzenia kulturalne oraz
promocja gminy
Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach na dzień 31 grudzień 2020 wynosił 16971
woluminów. Przybyło 845 książek w tym zakupiono, opracowano i wpisano do Księgi Inwentarzowej
GBP 393 vol. Ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano 4513,00 zł. na
zakup nowości czytelniczych w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy program Rozwoju
Czytelnictwa”. Z powodu pandemii Covid-19 czytelnicy mieli całkowity albo ograniczony dostęp do
biblioteki. Dlatego większość swoich działań wykonywałyśmy przy użyciu telefonu i mediów
społecznościowych, posiadamy program biblioteczny MAK+, Fb, Messenger, stronę internetową
www.gbpwilczyce.pl Czas ograniczonej działalności został wykorzystany na przeprowadzenie
scontrum i ubytkowanie księgozbioru, przeprowadzony został remont kilku pomieszczeń biblioteki,
remont pokrycia dachowego, wymiana drzwi wejściowych, wymieniono część regałów na książki.
Działania kulturalno-oświatowe które udało się zrealizować:
Data

Nazwa

Liczba osób

Współorganizator

14.01.2020 ,,Przegląd grup kolędniczych’’

92

szkoły

01.01Zajęcia z Klubem młodego czytelnika
10.03.2020

36

szkoły

09.02.2020 ,,Bal karnawałowy dla dzieci’’

96

24.02Zajęcia teatralne z seniorami i KGW w Wilczycach 49
11.03.2020
01.06-3107.2020

Konkurs plastyczny ,,Bitwa pod Pielaszowem’’

Klub seniora, KGW

4
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26.07.2020 76 rocznica ,,Bitwy pod Pielaszowem’’
Zorganizowanie korowodu dożynkowego XIV
23.08.2020
Gminnego Święta Plonów

25

Gmina Wilczyce

110

Koła gospodyń,
Klub seniora,
Gmina Wilczyce

Wspólne ubieranie choinki przed Urzędem Gminy
15.12w Wilczycach i zaangażowanie KGW do dekoracji
30
23.12.2020 okien w Centrum Kultury ozdobami
bożonarodzeniowymi
01.12Konkurs na najładniejszy stroik
18.12.2020 bożonarodzeniowy

23

01.12Konkurs kolęd i pastorałek
23.12.2020

10

21.12.2020

Udział w akcji ,,Święty Mikołaj odwiedza dzieci z
terenu Gminy Wilczyce,,

28.12.2020

Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną na
8
terenie Gminy Wilczyce

220

Szkoła, klub
seniora, KGW,
Gmina Wilczyce

Gmina Wilczyce,
OPS Wilczyce
Gmina Wilczyce

Działalność kulturalno - oświatowa online - ,,Konkurs kolęd i pastorałek’’

7. Stan mienia komunalnego
Dane dotyczące praw własności i majątkowych przysługujących gminie
Podstawowe informacje na temat mienia komunalnego Gminy na 31 grudnia 2020 roku zostały
przedstawione poniższej. W skład mienia komunalnego wchodzą m.in.: grunty, budynki, środki
transportowe, uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw.

7.1 Grunty
Grunty w Gminie Wilczyce ogółem wynoszą 107,60 ha w tym:
a) Użytki rolne – 11,47 ha
b) Grunty leśne – 0,61 ha
c) Zabudowane i zurbanizowane – 95,24 ha
d) Nieużytki – 0,23 ha
e) Grunty pod wodami – 0,05 ha
W przeważającej większości są to grunty zabudowane i zurbanizowane co stanowi 88,5% gruntów
ogółem co przedstawia poniższy wykres. Wartość gruntów stanowi kwotę 202.880,37 zł.
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7.2 Budynki
Ogólna liczba budynków kształtuje się na poziomie 32 sztuk z czego budynki mieszkalne stanowią 4
sztuki w skład których wchodzą: budynek weterynarii w Wilczycach, budynek „czworak” w Wilczycach,
budynek socjalny w Wysiadłowie, budynek dawnej Szkoły w Tułkowicach.
Z kolei na budynki kultury i nauki składa się 9 sztuk tj.: Centrum Kultury w Wilczycach budynek Domu
Seniora oraz świetlice wiejskie znajdujące się na terenie Gminy Wilczyce.
Na następną grupę składają się budynki oświaty w skład których wchodzą: budynek Szkoły w
Wilczycach, Darominie oraz w Radoszkach.
Kolejną grupę stanowi budynek administracyjny oraz inne budynki niemieszkalne, w skład których
wchodzą Strażnice OSP oraz budynki hydroforni.

7.3 Środki transportowe
Na stanie mienia komunalnego znajdują się również środki transportowe w skład których wchodzą
m.in.
-

ciągnik rolniczy Zetor 8145,

-

ciągnik MTZ Belarus ,

-

koparko-ładowarka CAT 432E

-

kosiarka bijakowa tylno-boczna STARK KDL 180 do ciągnika komunalnego,

-

przyczepa ciężarowa SAM,

-

rębak do gałęzi ,

-

ramię hydrauliczne piła +kosiarka,
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-

sprzęt do odśnieżania (posypywarka, pług, ładowacz),

-

samochód osobowy marki Opel Corsa,

-

samochód służbowy Volkswagen T-4,

-

samochód służbowy Mercedes Sprinter 316

-

samochód służbowy Volkswagen Passat 1,8

7.4 Dochody z mienia komunalnego
Dochody z mienia komunalnego na 31.12.2020 roku kształtują się na poziomie 52 158,04 zł z czego:
a) wpływy z najmu lokali użytkowych – 37.127,07 zł,
b) wpływy z lokali mieszkalnych – 8.429,23 zł,
c) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 1.634,22 zł,
d) wpływy z dzierżawy składników majątkowych – 2.900,00 zł
e) wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 2.067,52 zł.

Dochody ogólne z mienia komunalnego w porównaniu do roku poprzedniego utrzymały się na
podobnym poziomie - zmalały o 168,85 zł z czego:
-

z tytułu wpłat z opłat za użytkowanie wieczyste zmalały o 1.727,14 zł,

-

z tytułu najmu lokali użytkowych zmalały o 460,19 zł,

-

z tytułu dzierżawy składników majątkowych zmalały o 260,00 zł,

-

z tytułu najmu lokali mieszkaniowych wzrosły o 482,12 zł.
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Wartość rzeczowych aktywów trwałych na 31.12.2020 roku kształtuje się na poziomie 32.692.446,34
zł wzrost o 2.242.639,62 zł w porównaniu do roku poprzedniego.

8. Pomoc społeczna
Zadania OPS za 2020 r. :
Ustalanie i realizacja świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych,
pomocy dla osób uprawnionych do alimentów ,ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób
nieubezpieczonych, pomocy dla kombatantów, wsparcie rodzin i piecza zastępcza , świadczenia
wychowawcze, świadczenia „za życiem”, świadczenia „dobry start”, przemoc domowa, program
pomoc żywnościowa, karta dużej rodziny, tele-opieka domowa, program rządowy „Wspieraj Seniora”,
program rządowy „czyste powietrze” w zakresie wydawania zaświadczeń o dochodach, bieżące
funkcjonowanie Klubu Seniora w ramach projektu „Razem dla dobra Seniorów-program wsparcia osób
niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”.

8.1 Zadania zlecone
1. Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego, - nie były realizowane.
2. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem o charakterze klęski
żywiołowej – nie były realizowane.
3. Zasiłki celowe dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt na terytorium RP- nie były
realizowane.
4. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w związku z orzeczeniem sądu przyznającym
wynagrodzenie finansowane ze środków publicznych- nie było realizowane.

8.2 Zadania własne
1. Schronienie – opłacono pobyt w schronisku jeden osoby w kwocie 3731 zł, odpłatność wynosiła
1749,80 zł
2. Usługi opiekuńcze – świadczone w podstawowym zakresie za 2020 r korzystało 7 osób w ilości
świadczeń 2591 koszt usług wyniósł 63461 zł. odpłatności za usługi przekazana na dochody
Gminy - 5787,96 zł . Ośrodek przystąpił do rządowego programu Opieka 75 + (dla osób które
ukończyły 75 rż i dotychczas nie korzystały z usług opiekuńczych) dofinansowanie z programu
wyniosło 9075 zł, w formie usług zostało objęte 2 osoby.
3. Umieszczanie w domu pomocy społecznej – w domu pomocy społecznej przebywała 1 osoba.
Wydatki za opłatę DPS wyniosły 20619 zł
4. Skierowania do regionalnego domu pomocy społecznej- w 2020 r. nie wydawano skierowań .
5. Zasiłki celowe korzystało 24 rodziny/osoby w ilości świadczeń 31 na kwotę 8130 zł,
zasiłki celowe specjalne – w 2020 r. z tej formy pomocy korzystało 28 osoby / rodziny w ilości świadczeń
32 na kwotę 9315 zł
zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym- korzystało 4 osoby w ilości świadczeń 4 na kwotę
10.500 zł
dofinansowanie pobytu w ZOL- korzystało 5 osób na kwotę 48.304 zł
6. Dożywianie – w formie 2-go śniadania prowadzone było we wszystkich szkołach na terenie
gminy Programem dożywiania w szkołach na terenie gminy objęto 76 dzieci , świadczeń 3679
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kwota wydatkowana 7376 zł, 9 dzieci świadczeń 249 kwota 495 zł -bez wydawania decyzji,
poza terenem gminy 2 dzieci ,świadczeń 103, kwota wydatkowana 563zł.W związku ze stanem
epidemii i zawieszeniem zajęć szkolnych uprawnionym rodzinom wypłacono zasiłki na zakup
żywności. Na program dożywiania w środowisku wydatkowano kwotę 89066 zł dla 278
rodzin/osób, świadczeń 557 na zakup żywności. Z programu ogółem korzystało 314 osób.
Dotacja – 78000 zł , środki własne gminy – 19500 zł .
7. Zasiłki okresowe – Pomocą w formie zasiłku okresowego było objęte 50 osoby, rodziny którym
wypłacono 323 świadczeń na kwotę 91462 zł
8. Zasiłki stałe – korzystało 31 osób, w tym 25 samotnie gospodarujących i 6 osoby pozostające
w rodzinach, którym wypłacono 332 świadczeń, wydatki na wypłatę zasiłków stałych wyniosły
174555 zł (w tym refundacje i zwroty).
Zwroty organu rentowego w trybie art. 99 ust. o pomocy społecznej w kwocie 643,90 zł.
9. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - opłacano składkę za 28 osób , ilość świadczeń
314, na kwotę 14837,52 zł .
Składka podlega miesięcznemu odprowadzaniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
10. Składka emerytalno-rentowa za osoby rezygnujące z zatrudnienia, opiekujące się chorym
członkiem rodziny – nie były opłacane
11. Praca socjalna- w ramach pracy socjalnej przyjęto 63 osób którym udzielono pomocy
informacyjnej i poradnictwa socjalnego
12. Program pomoc żywnościowa- korzystało 500 osób , wydatki na transport- 1230 zł
13. Projekt Spotkanie z Mikołajem – zakup paczek dla dzieci 2991,15 zł

8.3 Pomoc pieniężna dla kombatantów
Pomocą mogły być objęte osoby uprawnione, na indywidualny wniosek skierowany bezpośrednio do
kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - za rok 2020 nie było zgłoszeń

8.4 Ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych
Za 2020 rok zostało wydanych 11 decyzji w tym zakresie.

8.5 Świadczenia rodzinne.
Z zasiłku rodzinnego łącznie z dodatkami korzystało 141 rodzin liczących 541 osoby w tym 277 dzieci,
którym wypłacono 4167 świadczeń na kwotę 452884,25 zł , w tym 2758 świadczeń zasiłków rodzinnych
na kwotę 308425,10zł, oraz 1409 świadczeń dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 144459,15 zł
Wypłacono 15 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 15000
zł
Z zasiłku pielęgnacyjnego korzystało 176 osób z 172 rodzin, którym wypłacono 1821 świadczeń na
kwotę 393013,22 zł.
Do świadczeń pielęgnacyjnych było uprawnionych 13 osób , którym wypłacono 149 świadczeń na
kwotę 272670 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy pobierało 25 osób w ilości świadczeń 246 na kwotę 151083,20zł.
Zasiłek dla opiekuna pobierało 12 osób w ilości świadczeń 130 na kwotę 80236,60 zł.
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Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 8 osób w ilości świadczeń- 38 , na kwotę 33285,50 zł
Składkę ubezpieczenia zdrowotnego opłacano za 25 osób-, w ilości świadczeń 297 na kwotę 22657,77
zł, składkę ubezpiecz. em-rent za 34 osób, w ilości świadczeń 367 na kwotę 76549,81 zł.
Łącznie na świadczenia rodzinne wydatkowano 1560583,62 zł w tym świadczenia rodzinne wg metody
„złotówka za złotówkę” – 18235,15 zł.
Świadczenia nienależnie pobrane
W 2020r prowadzone było 17 postępowania w sprawie ustalenia i zwrotu świadczeń nienależnie
pobranych (zasiłek rodzinny-4 ,zasiłek pielęgnacyjny-11 i świadczenie pielęgnacyjne-0, zasiłek dla
opiekuna –0, specjalny zasiłek opiekuńczy -2) z których 17 zakończyło się wydaniem decyzji w sprawie
zwrotu- z czego uregulowana kwota 10598 zł , w stosunku do 1 osoby została wszczęta egzekucja
administracyjna, u kwota umorzona- 913 zł.
Koordynacja świadczeń rodzinnych
Prowadzono 5 postępowań o ustalenie koordynacji, w tym: 1 sprawa zostały zakończona decyzje, 4
oczekuje na załatwienie oraz 2 postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń postępowanie w toku.

8.5 Świadczenia wychowawcze.
korzystało 377 rodziny, liczba dzieci 608, wypłacono 6710 świadczenia na kwotę 3333923,03 zł –
realizacja w formie pieniężnej, nie były realizowane świadczenia w formie rzeczowej.
Świadczenie nienależnie pobrane
W 2020 r nie odnotowano świadczeń nienależnie pobranych, prowadzono postepowanie w stosunku
do nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wpłata 185,90 zł, do zwrotu pozostało 257 zł
Koordynacja świadczeń wychowawczych
W celu ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzone było 2
postępowania- zakończone pozytywną decyzją, 4 postępowania z lat ubiegłych w trakcie realizacji, 1
postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych.

8.6 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.
Korzystało 9 rodzin w tym 12 osób uprawnionych, wypłacono 97 świadczeń na kwotę 45647,97 zł, nie
wydawano decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W egzekucji pozostaje 1600 zł.
tytułem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów.
Prowadzono obligatoryjne postępowanie przewidziane w ustawie, nie wydawano decyzji w sprawie
rozłożenia na raty lub umorzeń.
Egzekucja dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Na poczet wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymano od komorników kwotę
13785,22 zł z czego 60% tj. Kwotę 4782,19 zł oraz odsetki ustawowe za opóźnienie 5814,90 zł stanowi
kwota należna budżetowi państwa, 40% tj. kwota 3188,13 zł – jest dochodem organu właściwego
wierzyciela tj. gminy Wilczyce .
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Na poczet wypłaconej (przed październikiem 2008r) zaliczki alimentacyjnej otrzymano od dłużnika
kwotę 570,87 zł (przekazano jst- 285,45zł stanowi należność budżetu państwa, 285,42 zł stanowi
dochód Gm. Wilczyce)

8.7 Świadczenie „Dobry start”
W 2020 roku ze świadczenia skorzystało 284 rodziny dla 396 dzieci wypłacono kwotę 118800 zł.
Świadczenie nie podlegało przepisom o koordynacji. Odnotowano jedno świadczenie jako nienależnie
pobrane, na wniosek strony wydano decyzję o umorzeniu.

8.8 Wsparcie rodzin i piecza zastępcza.
Udział w kosztach pobytu 3 dzieci w pieczy zastępczej rodzinnej - w rodzinie niezawodowej – 12837,89
zł. Dzieci zostały objęte pieczą zastępczą na podstawie orzeczeń sądu. Zatrudnienie asystenta –
18647,50 zł. Ośrodek przystępował do konkursu ogłoszonego przez Min. Pracy i Polityki Społecznej
„Asystent rodziny” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 850 zł. Asystent realizował zadania
przewidziane w ustawie o systemie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w stosunku do 6 rodzin z
zaburzoną funkcją opiekuńczo wychowawczą, w których zamieszkiwało 9 dzieci do 18 r.ż.

8.9 Świadczenia „Za życiem”
Za 2020 r nie odnotowano wniosków w przedmiotowej sprawie.

8.10 Zadania z zakresu przemocy domowej.
Za realizację Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie przyjętego uchwałą RG odpowiada Zespół Interdyscyplinarny ustalony zarządzeniem Wójta
Gminy w 2011r.
Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu (zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)
zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej, dokonano trzykrotnie zmiany składu osobowego Zespołu.
Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzeń, oraz 30 spotkań Grupy Roboczej , zaproszonych na
spotkania 15 osób będących ofiarami przemocy domowej i 15 sprawców.
Pracownicy socjalni odbyli 36 monitoringów rodzin. Prowadzono 13 procedur NK.
Pracownicy OPS opracowali i realizowali projekt socjalny „Profilaktyka przemocy w rodzinie poprzez
prowadzenie na terenie Gminy Wilczyce działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do uczniów
szkół podstawowych, oraz udział w kampanii19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i
młodzieży”.
Udział w kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie 1-19 listopada. Wydatki wyniosły
800 zł.

8.11 Karta Dużej Rodziny
Przyjęto 10 wniosków, wydano 22 karty w tym dla rodziców 14, dla dzieci 8, decyzje odmowne lub w
sprawie opłat nie były wydawane.

8.12 Tele-opieka domowa
w ramach projektu prowadzonego z inicjatywy powiatu sandomierskiego Gmina otrzymała 5 zestawów
do tele-opieki domowej tzw. „przycisk życia”, które pracownicy socjalni wydali zgodnie z przyjętym
kryterium osobom samotnym pow. 65 r.ż., program realizowany w okresie X.2019-X.2020 został
przedłużony do kwietnia 2021 roku (abonament opłacał powiat sandomierski).
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8.13 Klub Seniora
1) funkcjonującego jako grupa nieformalna do końca I kwartału 2020 r – wydatki na zorganizowane
działania( Bal Sympatyków Szkoły, spotkanie organizacyjne, Dzień Kobiet) – 550,31 zł
2) funkcjonującego w ramach projektu prowadzonego przez Gminę „Razem dla dobra Seniorówprogram wsparcia osób niesamodzielnych z Gminy Wilczyce” w zakresie bieżącego funkcjonowania:
- nabór 65 uczestników oraz 9 tworzących listę rezerwową,
- podział uczestników na trzy grupy,
- ustalanie miesięcznego harmonogramu działań z uwzględnieniem działań przewidzianych w
projekcie,
W okresie od czerwca 2020r w projekcie wzięło udział 67 osób. Z uwagi na pandemię jesienią działania
w Klubie okresowo były zawieszone.

8.14 Zaświadczenia do programu „czyste powietrze”
Ilość przyjętych wniosków – 3.
Ilość wydanych zaświadczeń – 3.

8.15 Program Wspieraj Seniora
Program rządowy realizowany od 26 października, udział wzięło 27 osób w tym 17 osób po 70 r.ż., ilość
świadczeń 66.

8.16 Rozliczenie budżetu
Rozliczenie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach do 31.12.2020 roku.
Rozdział

Zadania zlecone

Dofinansowanie zadań
własnych

Zadania własne

Plan

Wykonanie

Plan

Plan

Wykonanie

840,00

770,00

85202

21500,00

20618,99

85203

1713,00

550,31

85205

800,00

800,00

81000,00

76248,53

85195

Wykonanie

85213

16239,00

14837,52

85214

130071,00

91461,91

85216

197326,00

174555,14

str. 30

85219

68980,00

68833,34

85220

429838,00

391362,94

400,00

85228

9075,00

9075,00

63413,00.

54386,02

85230

78.000,00

78.000,00

19.500,00

19.500,00

85295

9945,00

8711,51

6025,00

2524,30

850,00

850,00

24312,00

18647,50

85508

15436,00

12837,89

85510

1.000,00

85501

3363894,00

3362260,71

85502

1624812,00

1560583,62

85503

109,00

66,90

85504

129030,00

121897,60

85513

24142,00

22657,77

85595
Razem

5142827,00

5068236,60

510486,00

446324,42

3.000,00

2999,19

667937,00

600475,67

Do Gminy przekazano uzyskane dochody:


z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze – 5787,96



z tyt. odsetek skapitalizowanych od środków na rachunkach bankowych - 64,24



w wyniku egzekucji z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego -13785,22 zł :



dla budżetu państwa - 60% tj. 4782,19 + odsetki 5814,90



40% dla Gminy Wilczyce - 3188,13



50% zwrotu zaliczek alimentacyjnych dla budżetu państwa - 285,45



50% zwrotu zaliczek alimentacyjnych dla budżetu Gminy Wilczyce - 285,42



z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami - 8737,23 dla
budżetu państwa
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z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami - 184,90
dla budżetu państwa



z tytułu nie zrefundowanego w 2019 r. zasiłku okresowego przez inny OPS - 350,50 (budżet
gminy)



z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 23,20

str. 32

