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WSTĘP 

 

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

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Kunów  

w roku 2018.  

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym burmistrz, 

co roku do 31 maja, przedstawia radzie raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność 

samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede 

wszystkim realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady miejskiej za rok 2018.     

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom gminy Kunów do 

zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania lokalnego samorządu, a także staną się podstawą 

do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.    

 

 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Gmina Kunów leży w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, na 

obszarze dawnego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Należy do powiatu ostrowieckiego. 

W skład gminy wchodzi 17 sołectw. Atutem gminy jest położenie geograficzne na pograniczu 

Gór Świętokrzyskich, Przedgórza Iłżeckiego oraz Wyżyny Sandomiersko-Opatowskiej. Obszar 

podzielony jest doliną rzeki Kamiennej i Świśliny, a także wieloma małymi potokami. 

Bogate urzeźbienie terenu, różnorodność gleb, ponad 43 % zalesienie oraz duże zasoby wody 

decydują o atrakcyjności terenu o każdej porze roku. Lasy położone w północnej części gminy 

stanowią fragment korytarza ekologicznego łączącego Góry Świętokrzyskie i dolinę środkowej 

Wisły. Cała gmina znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu doliny Kamiennej. 

Północną jej cześć pokrywają piaszczyste gleby porośnięte lasem, południową zaś - urodzajne 
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gleby lessowe. Malowniczo wyglądają głębokie wąwozy i skarpy. Przez tereny gminy 

przebiega linia kolejowa i droga krajowa nr 9 Radom - Rzeszów.  

Kunów istniał już w XI wieku i odgrywał istotną rolę jako część dóbr należących do 

biskupów krakowskich. Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od kuny, małego 

zwierzątka o cennym futerku, licznie występującego w puszczach, które porastały te tereny.  

Gmina Kunów jest bogata w surowce mające znaczenie gospodarcze; są to głównie 

piaski, piaskowce, iły i skały krzemowo-okruchowe. W oparciu o lokalne surowce od 

najdawniejszych czasów rozwijał się w okolicach Kunowa przemysł kamieniarski.  

Samo miasto jak i jego okolice to raj dla turystów i koneserów ciszy oraz odpoczynku 

wśród zieleni i malowniczych pamiątek przeszłości. Miłośnicy przyrody mogą poznać na 

niewielkim obszarze dwie krainy geobotaniczne: Wyżynę Sandomierską i Przedgórze Iłżeckie, 

rozdzielone dolinami rzek Kamiennej i Świśliny. Północną część gminy pokrywają piaszczyste 

gleby porośnięte kompleksem Lasów Iłżeckich. Południową część stanowią tereny lessowe  

z malowniczymi, głębokimi wąwozami i skarpami stromo opadającymi ku dolinom rzek. 

Na szlakach turystycznych można spotkać liczne osobliwości przyrodnicze: odsłonięcia 

geologiczne, głazy narzutowe, żywe pomniki przyrody. Rozwój turystyki zapewnia także 

zbiornik wodny "Wióry", znajdujący się na pograniczu gmin Kunów i Pawłów. 

Atrakcje przyrodnicze nie są jedynymi na terenie gminy, dużą rolę odgrywają również zabytki 

kultury. Wart uwagi jest XVII - wieczny kunowski kościół p.w. św. Władysława z pięknie 

rzeźbionymi przez miejscowych kamieniarzy ołtarzami oraz murowana dzwonnica wzniesiona 

w 1896 r. wg. projektu Wojciecha Gersona. Świadectwem dobrze rozwijającego się przemysłu 

już w I poł. XIX w. są ruiny walcowni żelaza w Nietulisku Dużym, wchodzącej w skład 

Staropolskiego Okręgu Przemysłowego oraz ruiny fabryki tektury "Witulin" w Dołach 

Biskupich z pocz. XX wieku. Godne obejrzenia są również: okazałe grodzisko powstałe na 

odciętym suchą fosą cyplu, tworzące zespół parkowo-dworski z XIX w. w Nietulisku Małym; 

zespół parkowo - dworski w Chocimowie wraz z murowanym dworem z 1868 r. oraz kaplica 

św. Katarzyny z 1430 r. ufundowana przez bp. Oleśnickiego, usytuowana na pograniczu wsi 

Miłkowska Karczma, przy dawnym trakcie Iłżeckim. 

 

DANE DEMOGRAFICZNE: 

 

W gminie Kunów na dzień 31 grudnia 2018 roku zameldowanych było 9820 osób.  

W samym mieście Kunów była to liczba 2975 osób. Na pozostałym terenie, podzielonym na 

17 sołectw, na koniec 2018 roku zameldowanych było 6845 osób. Największe sołectwo pod 

względem liczby ludności to Janik, który zamieszkuje 1083 mieszkańców, zaś najmniejsze  
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to Kurzacze – 54 i Biechów – 66 zameldowanych osób. Szczegółowy wykaz liczby ludności  

w gminie Kunów w podziale na miasto i sołectwa przedstawia poniższa tabela.  

Liczba ludności 

w poszczególnych miejscowościach gminy Kunów  

 

  

Stan na dzień 

01.01.2018 r. 

 

Stan na dzień 

31.12.2018 r. 

Liczba, o jaką 

wzrosła lub 

zmalała liczba 

ludności 

Kunów 2992 2975 - 17 

Biechów 66 66 0 

Boksycka 696 716 20 

Bukowie 369 370 1 

Chocimów 320 317 - 3 

Doły Biskupie 445 433 - 12 

Janik 1080 1083 3 

Kolonia Inwalidzka 360 354 - 6 

Kolonia Piaski 255 255 0 

Kurzacze 54 54 0 

Małe Jodło 134 128 - 6 

Miłkowska Karczma 453 465 12 

Nietulisko Duże 826 797 - 29 

Nietulisko Małe 474 472 - 2 

Prawęcin 269 267 - 2 

Rudka 390 398 8 

Udziców 116 116 0 

Wymysłów 569 554 - 15 

RAZEM 9868 9820 - 48 

 

W mieście zamieszkuje 30,3% populacji, a 69,7% zamieszkuje tereny wiejskie. W ciągu 

2018 roku liczba ludności na terenie całej gminy zmalała o 48 osób. Liczba ta stanowi sumę 

nadwyżki wymeldowań nad zameldowaniami, która wyniosła 5 oraz przewagi zgonów nad 

urodzeniami, która w 2018 roku była najwyższa od lat i wyniosła 43.  

W 2018 roku na terenie gminy Kunów odnotowano 77 urodzeń, 120 zgonów, 210 

zameldowań i 215 wymeldowań. Dzieląc mieszkańców ze względu na płeć, należy zauważyć, 

iż kobiet na dzień 31 grudnia 2018 roku było 5010, a mężczyzn 4810. Kobiety przeważają  

w grupach wiekowych do 18 i powyżej 65 lat, mężczyźni natomiast w grupie wiekowej 19 lat 
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– 65 lat. Osoby do 18 lat i powyżej 65 lat stanowią 1/3 liczby mieszkańców gminy, a osoby  

w wieku 19 lat - 65 lat stanowią natomiast 2/3 liczby mieszkańców. 

Liczba mieszkańców gminy Kunów w podziale według grup wiekowych i płci 

stan na dzień 31.12.2018 r. 
 

 

 

Liczba urodzeń, zgonów, zameldowań i wymeldowań                                                                  

w poszczególnych miejscowościach w roku 2018 
 

 

Wiek 

 

Roczniki 

Liczba 

mieszkańców 

ogółem 

 

Kobiety 

 

Mężczyźni 

poniżej 18 lat 2001 - 2018 1659 860 799 

18-25 lat 1993 - 2000 950 442 508 

26-60 lat 1958 - 1992 4864 2354 2510 

61-65 lat 1953 - 1957 700 342 358 

66 lat i więcej 1920 - 1952 1647 1012 635 

Razem  9820 5010 4810 

 Urodzenia Zgony Zameldowania Wymeldowania 

Kunów  19 31 65 70 

Biechów 0 3 3 0 

Boksycka 5 5 32 12 

Bukowie 2 5 6 2 

Chocimów 5 7 5 6 

Doły Biskupie 1 5 2 10 

Janik 8 11 28 22 

Kolonia Inwalidzka 2 4 3 7 

Kolonia Piaski 4 4 8 8 

Kurzacze 1 1 0 0 

Małe Jodło 1 2 0 5 

Miłkowska Karczma 7 2 12 5 

Nietulisko Duże 8 15 4 26 

Nietulisko Małe 5 11 16 12 

Prawęcin 5 4 4 7 
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SYTUACJA FINANSOWA GMINY KUNÓW: 

 

Budżet gminy Kunów na rok 2018 został ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej                      

Nr LXI/344/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018. 

W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano dochody w wysokości 43.234.806,00 

zł i wydatki w kwocie 49.859.806,00 zł. 

W trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami burmistrza 

dokonywano zgodnie z obowiązującymi przepisami zmian zarówno w planie dochodów jak  

i wydatków.  

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu gminy Kunów na 31 grudnia 2018 roku 

kształtował się następująco: 

Dochody     40.580.992,00 zł 

Przychody    7.259.355,00 zł 

Razem dochody i przychody 47.840.347,00 zł 

  

Wydatki     46.465.347,00 zł 

Rozchody     1.375.000,00 zł 

Razem wydatki i rozchody 47.840.347,00 zł. 

 

Zaplanowane dochody w kwocie 40.580.992,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 

40.686.080,57 zł, co stanowi realizację na poziomie 100,3%, z tego: 

− dochody bieżące plan 37.056.547,99 zł wykonanie 37.149.542,79 zł 

− dochody majątkowe plan 3.524.444,01 zł wykonanie 3.536.537,78 zł 

 

Zaplanowane wydatki w kwocie 46.465.347,00zł zostały zrealizowane w wysokości 

44.981.593,89 zł, co stanowi realizację na poziomie 96,8%, z tego: 

− wydatki bieżące plan 35.683.324,00 zł. wykonanie 34.500.888,01 zł, 

− wydatki majątkowe plan 10.782.023,00 zł wykonanie 10.480.705,88 zł. 

 

 Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących, co 

spełnia wymogi określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Rudka 1 3 18 8 

Udziców 0 2 3 1 

Wymysłów 3 5 1 14 

Razem 77 120 210 215 
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Dotacje udzielone z budżetu gminy: 

− dotacje celowe – plan 266.263,10zł, wykonanie 258.663,75 zł 

− dotacje podmiotowe – plan 3.371.920,00 zł, wykonanie 3.305.977,06 zł 

− dotacje przedmiotowe – plan 144.300,00 zł, wykonanie 144.300,00 zł. 

 

Wydatki na obsługę długu gminy plan 320.000,00 zł wykonanie 292.029,39 zł. 

 

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały 

wykonane w kwocie 109.756,02 zł, wydatki na realizację zadań ujętych w programie 

dotyczącym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane  

w kwocie 96.141,54 zł. 

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska” 

zrealizowano w wysokości 686.835,16 zł., a wydatki na zadania określone we wskazanej 

ustawie wyniosły 653.792,74 zł. 

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano  

w wysokości 546.898,03 zł, a wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi poniesiono w kwocie 695.375,38 zł. 

Spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.375.000,00 zł. 

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów wynoszą na 31.12.2018 roku 

13.445.000,00 zł. Spłata rat kapitałowych przebiega zgodnie z terminami wynikającymi  

z zawartych umów i aneksów. Całkowita spłata zaciągniętych kredytów i wyemitowanych 

obligacji planowana jest na rok 2031.  

 

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły. 

Gmina spełnia wskaźniki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

 

W roku 2018 skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 

1.206.041,19 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 739.764,13 zł. Skutki wydanych 

na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa decyzji dotyczących umorzeń zaległości 

podatkowych i odsetek wyniosły 14.109,75 zł.  

W roku 2018 umorzono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 

156,00 zł.  

W ramach realizacji funduszu sołeckiego poniesione zostały w roku 2018 wydatki  

w łącznej kwocie 341 252,98 zł. W budżecie gminy w roku 2018 nie został wyodrębniony 

budżet obywatelski. 
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INFRASTRUKTURA DROGOWA: 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/138/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach  

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych na terenie województwa /ze zmianami 

dotyczącymi numeracji/, Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

8 maja 2003 r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na 

terenie województwa świętokrzyskiego oraz późniejszymi uchwałami Rady Miejskiej  

w Kunowie w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, na terenie gminy Kunów 

znajduje się 59 ciągów komunikacyjnych dróg publicznych gminnych o łącznej długości 

106,82 km z czego ok. 60,49 km to drogi o nawierzchni utwardzonej - asfaltowej, pozostałe 

46,33 km, to drogi o nawierzchni tłuczniowej i gruntowo- szlakowej. Ogólny stan dróg należy 

ocenić jako dobry, jednak cały czas podejmowane są działania w celu ich poprawy. 

 
                   Drogi publiczne gminne według numerów ewidencyjnych w gminie Kunów. 

 

INWESTYCJE W GMINIE KUNÓW: 

 

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna: 

− Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janik 
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  W ramach przygotowania do aplikowania o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 

„Gospodarka wodno – ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WŚ) za kwotę 12.300,00 zł uzyskano 

dokumentację aplikacyjną dla projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów”, 

studium wykonalności, wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami.  

Wydatki: 14.950,00 zł  

− Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Doły Biskupie 

 Wykonano roboty budowlane związane z budową odcinka sieci za kwotę 9.983,84 zł. 

− Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie 

 

  Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarto Umowę Or.64/2018 z dnia 

12.04.2018 r. z firmą SCHWANDER POLSKA Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą Podegrodzie na 

kwotę 15.400.000,00 zł, wydatki na roboty budowlane planowane do poniesienia w 2018 roku 

8.574.046,75 zł, w 2019 roku 6.825.953,25 zł, termin realizacji prac budowlanych wraz  

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 31.08.2019 r. Trwają prace budowlane. 

  Zadanie dofinansowane w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”  

oś 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, w wysokości 1.600.000,00 zł. Poniesiono koszty 

związane z pracami budowlanymi w wysokości 5.285.953,25 zł, za pełnienie usługi inżyniera 

kontraktu w wysokości 50.000,00 zł, promocja projektu 4.451,07 zł. 

Wydatki: 5.340.404,32 zł. 

W 2018 roku zrealizowano następujące zadania drogowe: 

− przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w Kunowie na działkach 3882/8, 

308/66, 308/74, km 0+670 do 1+125: długość 455 m, szerokość jezdni – 6,0 m. Wartość: 
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1.152.894,67 zł. Dotacja w wysokości 875.104,00 zł z Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego jako droga uszkodzona w wyniku deszczu nawalnego, który miał miejsce  

w 2017 roku: 

 

− remont drogi gminnej Wymysłów – Boksycka nr 336058T w Wymysłowie: km 1+008 do 

1+720: długość – 712 m, szerokość jezdni – 4,0 m. Wartość zadania: 297.167,56 zł. Dotacja 

w wysokości 196.182,00 zł z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego jako droga 

uszkodzona w wyniku deszczu nawalnego, który miał miejsce w 2017 roku; 

 
 
 

− remont drogi gminnej nr 336034T Nietulisko Duże – Podlesie – Doły Biskupie w Dołach 

Biskupich: km. 0+000 do 0+595: długość – 595 m, szerokość jezdni – 4,0 m. Wartość 

zadania: 243.800,40 zł, otrzymano dotację 140.387,00 zł z Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego jako droga uszkodzona w wyniku deszczu nawalnego, który miał miejsce 

w 2017 roku: 
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− remont drogi gminnej nr 336048T Nietulisko Fabryczne przez wieś w Nietulisku Dużym, 

km 0+000 do 0+220: długość – 220 m, szerokość jezdni – 3,5 m. Wartość zadania: 

96.815,35 zł, otrzymano dotację 75.812,00 zł z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

jako droga uszkodzona w wyniku deszczu nawalnego, który miał miejsce w 2017 roku: 

 

− przebudowa drogi gminnej Nr 001396T ul. Prosta w Kunowie, zadanie w trakcie realizacji, 

po złożeniu zgłoszenia robót projekt aktualizowany wg. zaleceń Starostwa Powiatowego  

w Ostrowcu Świętokrzyskim, brak wydatków 2018 roku; 

 

− przebudowa drogi gminnej Nr 001398T ul. Górna w Kunowie, zadanie w trakcie realizacji, 

po złożeniu zgłoszenia robót projekt aktualizowany wg. zaleceń Starostwa Powiatowego  

w Ostrowcu Świętokrzyskim, brak wydatków w 2018 roku; 

 

− przebudowa drogi gminnej Nr 336058T Wymysłów – Bokscyka – regulacja pasa 

drogowego, zadanie w trakcie realizacji regulacji własności, w trybie art. 73 ustawy z dnia 
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13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną; planowany termin zakończenia czerwiec 2019 r., na kwotę 11.950,00 zł; 

 

− przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzacze: długości 720 m, szerokości 3,2 m.  

Wartość zadania: 56.637,96 zł, dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Bodzechów 25.982,53 

zł;  

− opracowanie projektu dróg Wymysłów, Boksycka, Góra Bukowska, Kolonia Biechów, 

Wymysłów (Wspólna) Janik Nr 336040T. W ramach zadania uzyskano operat regulujący 

pas drogowy drogi gminnej 336040T Janik – Wymysłów ul. Wspólna, dla 3 działek  

w Janiku oraz 8 w Wymysłowie. Wydatki: 8.090,00 zł. 

Realizacja funduszu sołeckiego: 

− wykonanie chodnika na ulicy Słonecznej w Wymysłowie, długość 138,0 m i szerokości 1,0 

m. Wydatki: 26.428,20 zł 

 

 

− ocieplenie budynku remizy OSP w Nietulisku Małym. Zakupiono materiały na ocieplenie 

elewacji południowej i wschodniej. Wydatki: 12.000,00 zł;  

 

− remont wnętrza budynku remizy OSP w Nietulisku Małym. Wydatki: 11.129,50 zł; 

 

− zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietulisku Dużym. 

Zakupiono samochód strażacki Star P244. Wydatki: 13.130,00 zł; 

 

− remont dróg gminnych na terenie Nietuliska Dużego. Wydatki: 9.518,50 zł; 

 

− doposażenie samochodu strażackiego dla OSP Nietulisko Duże. Wydatki 2.200,00 zł; 

 

− doposażenie OSP Nietulisko Duże w sprzęt strażacki. Wydatki: 9.620,00 zł; 
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− zakup urządzeń placu zabaw przy szkole oraz zagospodarowanie placu w Janiku.  

Wydatki: 24.440,60 zł:  

 

 

 

− budowa chodnika na placu obok remizy OSP w Janiku. Wydatki: 10.000,00 zł; 

 

− wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej 336058T  

w miejscowości Boksycka. Wykonano projekt oświetlenia ulicznego za kwotę 13.284,00 zł 

oraz wbudowano 4 słupy, zamontowano 4 oprawy i podwieszono 140 m przewodu 

elektrycznego. Całość zadania 34.877,88 zł, w tym z funduszu sołeckiego 30.963,09 zł,  

z budżetu gminy 3.915,00 zł; 

 

− budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Chocimowie. W ramach zadania 

wbudowano przy drodze powiatowej 3 słupy, zamontowano 3 oprawy LED i podwieszono 

202 m przewodu elektrycznego. Wydatki: 16.605,00 zł; 

 

− doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na placu przy byłej szkole podstawowej  

w Bukowiu. Zakupiono i zamontowano 4 elementy zabawowe. Wydatki: 19.399,32 zł; 

 

− wykonanie altany przy świetlicy w Prawęcinie. Zlecono wykonanie map sytuacyjno – 

wysokościowych oraz projektu zagospodarowania do zgłoszenia montażu elementów małej 

architektury. Wydatki: 1.399,50 zł; 

 

− zakup i montaż okien w budynku remizy OSP Prawęcin. Wydatki: 2.800,00 zł; 

 

− zakup piły i kosy do utrzymania porządku wokół budynku remizy OSP w Prawęcinie. 

Wydatki: 5.000,00 zł; 

 

− zakup materiałów do wymiany instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP  

w Prawęcinie. Wydatki: 6.850,94 zł; 

 

− zakup materiału na remont drogi w Rudce. Wydatki: 18.822,98 zł; 
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− budowa chodnika na placu zabaw w Rudce. Wydatki: 752,84 zł; 

 

− zagospodarowanie i urządzenie placu zabaw w Kurzaczach. Wykonano roboty polegające 

na wyrównaniu i utwardzeniu terenu, zakupiono i zamontowano ogrodzenie o wysokości 

1,2 m na długości 65,0 m, zamontowano 2 stojaki rowerowe. Wydatki: 8.692,40 zł; 

 

− zakup materiałów na altanę na plac rekreacyjny w Udzicowie. Wydatki: 11.011,40 zł; 

 

− dalsze zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kolonii Inwalidzkiej na cele 

rekreacyjne. Wykonano boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 12x12 m. Wydatki: 

7.500,00 zł; 

 

− zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej Kolonia Inwalidzka. Wydatki: 11 794,16 

zł; 

− utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Kolonii Piaski. W ramach zadania utwardzono 

157 m2 placu przez świetlicą. Wydatki: 15 774,95 zł; 

 

− remont dróg gminnych w Biechowie. Wydatki 9.104,99 zł; 

 

− remont drogi gminnej w Małym Jodle. Wydatki 11.752,65 zł; 

 

− remont dróg gminnych w Miłkowskiej Karczmie. Wydatki 22.332,05 zł; 

 

− utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Dołach Biskupich. Wydatki: 22.229,91 zł. 

 

W zakresie kultury i dziedzictwa narodowego: 

− dokonano zakupu i montażu pieca w dworku w Chocimowie. Zakupiono i zamontowano 

dwa kotły na paliwo stałe o mocy 30 kW i 46 kW. Wydatki: 14.982,00 zł: 
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− wykonano projekt zabezpieczenia stabilności konstrukcji ścian budynku dawnego zakładu 

kamieniarskiego w Dołach Biskupich. Wydatki: 2.460,00 zł. 

 

OŚWIATA i WYCHOWANIE: 

 

W roku 2018 zadania oświatowe przez gminę Kunów realizowane były w następujących 

placówkach: 

− Publicznym Przedszkolu w Kunowie 

 

 

 

− Publicznej Szkole Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie, 

 

 

 

− Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janiku, w skład którego wchodzą: Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Janiku oraz Publiczne Przedszkole w Janiku 
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− Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie 

 

 

− Publicznej Szkole Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich 

 

 

 

− Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym 
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W Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie, Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich, Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica  

w Nietulisku Dużym funkcjonują oddziały przedszkolne, które realizują zadania w zakresie 

wychowania przedszkolnego. 

 

Organizacja szkół i przedszkoli: 

 

Tab. 1 Liczba placówek oświatowych. 

Lp. Nazwa placówki Typ Organ prowadzący Liczba uczniów 

stan na 31.12.2018 

r. 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Antoniego Hedy „Szarego” w 

Kunowie 

publiczna gmina 403 

2. Publiczne Przedszkole w Kunowie publiczna gmina 130 

3. Zespół Szkolno – Przedszkolnym 

w Janiku 

publiczna gmina 116 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Wymysłowie 

publiczna osoba fizyczna 111 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Witolda Gombrowicza w Dołach 

Biskupich 

publiczna osoba fizyczna 47 

6. Szkoła Podstawowa im. Stanisława 

Staszica w Nietulisku Dużym 

publiczna osoba fizyczna 83 

RAZEM 890 

 

 

Tab. 2 Kadra pedagogiczna. 

Lp. Nazwa placówki Liczba 

nauczycieli w 

przeliczeniu na 

pełne etaty 

Liczba nauczycieli na stopniach awansu zawodowego 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

1. Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. 

Antoniego Hedy 

44,42 0 3 4 38 45 
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„Szarego” w 

Kunowie 

2. Publiczne 

Przedszkole w 

Kunowie 

8,85 0 2 2 7 11 

3. Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w 

Janiku 

15 0 2 8 8 18 

5. Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Wymysłowie 

14,93 4 8 3 12 27 

6. Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. 

Witolda 

Gombrowicza w 

Dołach Biskupich 

10,85 1 7 3 7 18 

7. Szkoła 

Podstawowa im. 

Stanisława 

Staszica w 

Nietulisku Dużym 

14,66 3 3 9 7 22 

Razem 108,71 8 25 29 79 141 

 

Tab.3 Kadra niepedagogiczna w szkołach prowadzonych przez gminę Kunów. 

Lp. Nazwa placówki Pracownicy 

administracji 

Pracownicy 

obsługi 

Razem 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Antoniego Hedy „Szarego” w 

Kunowie 

4 17 21 

2. Publiczne Przedszkole w Kunowie 1 10 11 

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Janiku 

2 4 6 

RAZEM 7 31 38 

Baza dydaktyczna - prace przeprowadzone w 2018 r. w poszczególnych placówkach 

 

 Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie przy ul. Szkolnej przeszedł 

gruntowną termomodernizację. Wymieniono kocioł grzewczy, zainstalowano nowoczesne 

oświetlenie oraz panele fotowoltaiczne. W obu budynkach szkolnych dokonano bieżących 

napraw i konserwacji sprzętu. Doposażono szkołę w 13 komputerów, zestaw multimedialny, 

pomoce dydaktyczne, meble, szafy. Zorganizowano pracownię multimedialną. 

 W Publicznej Szkole Podstawowej w Janiku przeprowadzono malowanie holu 

szkolnego i klatki schodowej oraz remont sali pedagoga szkolnego, doposażono gabinet 

lekarski oraz sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne do nauki chemii, fizyki, biologii i geografii. 

Konieczna jest wymiana stolarki okiennej, ocieplenie budynku oraz wymian pieca c.o. 



20 
 

 W Publicznym Przedszkolu w Kunowie systematycznie wzbogacana jest baza  

w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do codziennego funkcjonowania.  

 W Szkole Podstawowej w Nietulisku Dużym przeprowadzono malowanie w salach 

lekcyjnych, wymieniono podłogi, zakupiono pomoce dydaktyczne, ławki, stoliki i tablice do 

klas. Dostosowano pomieszczenie pod gabinet logopedyczny. 

 W Publicznej Szkole Podstawowej w Dołach Biskupich przeprowadzano bieżące 

przeglądy oraz konserwację sprzętu. 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie wzbogaciła się o plac zabaw dla 

przedszkola – warsztat piaskowy, zakupiono pomoce dydaktyczne do chemii, biologii, 

geografii, monitor dotykowy, krzesła oraz stoliki. Przeprowadzono remont korytarza szkolnego 

oraz dwóch sal lekcyjnych. 

Pozyskane środki finansowe: 

W minionym roku gmina Kunów otrzymała dotację celową w kwocie 74.502,85 zł,  

w ramach której zakupiono dla uczniów podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz dotację 

celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 258.025,80 

złotych. 

Pozyskano środki w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych 

„Aktywna Tablica” dla PSP w Kunowie i ZSP w Janiku w kwocie 24.240,00 zł. 

W ramach 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 dla Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Janiku pozyskano środki w wysokości 12.321,00 zł na zakup 

pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych oraz szkoła otrzymała dofinansowanie z GKRPA w Kunowie w kwocie  

1.510,00 zł do projektu „Schodami do … wiedzy! Jak żyć we współczesnej szkole, aby nie 

uciekać w uzależnienia?”. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie wzięła udział w programie „Uczeń – 

nauczyciel odkrywcami, rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych” pozyskując 

kwotę 2.760,00 zł na zakup pomocy naukowych. 

Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa pozyskała kwotę 2.480,00 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki 

szkolnej. 
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Pomoc socjalna i motywacyjna dla uczniów: 

  Stypendium szkolne i zasiłek szkolny otrzymało 271 uczniów, na wypłatę 

przeznaczono środki w kwocie: 169.940,00 zł. 

W roku 2018 wypłacone zostały także stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Kunów dla 

szczególnie uzdolnionych uczniów. Stypendia otrzymało 141 uczniów. Na wypłatę 

przeznaczono środki w kwocie 16.330,00 zł. 

 

Finansowanie zadań edukacyjnych przez gminę Kunów: 

Tab. 5 Wydatki poniesione na funkcjonowanie placówek prowadzonych przez gminę Kunów: 

Lp. Nazwa placówki Wydatki ogółem 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy 

„Szarego” w Kunowie 

5.215.176,55 zł 

2. Publiczne Przedszkole w Kunowie 1.174.684,00 zł 

3. Zespół Szkolno – Przedszkolnym w Janiku 1.542.925,14 zł 

Razem 7.932.785,69 zł 

 

Tab. 6  Wydatki poniesione na funkcjonowanie placówek prowadzonych przez osoby fizyczne: 

Lp. Nazwa placówki Wydatki ogółem 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie 1.283.240,21 zł 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda 

Gombrowicza w Dołach Biskupich 

    511.460,57 zł 

3. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w 

Nietulisku Dużym 

    893.276,28 zł 

Razem 2.687.977,06 zł 

 
Tab. 7 Zestawienie kosztów edukacji 1 dziecka/ucznia. 

 

Lp. Nazwa placówki Wydatki ogółem Liczba 

dzieci/uczniów 

Koszt edukacji       

1 dziecka/ucznia 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Antoniego Hedy „Szarego” 

w Kunowie 

5.215.176,55 zł 403 12.940,88 zł 

2. Publiczne Przedszkole w 

Kunowie 

1.174.684,00 zł 130 9.036,03 zł 

3. Zespół Szkolno – 

Przedszkolnym w Janiku 

1.542.925,14 zł 116 1. 301,08 zł 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Wymysłowie 

1.283.240,21 zł 111 11.560,72 zł 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Witolda Gombrowicza w 

Dołach Biskupich 

  511.460,57 zł 47 10.882,14 zł 
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6. Szkoła Podstawowa im. 

Stanisława Staszica w Nietulisku 

Dużym 

893.276,28 zł 83 10.762,36 zł 

Razem 10.620.762,75 zł 890 11.933,44 zł 

 

W 2018 roku gmina Kunów otrzymała subwencję oświatową w kwocie: 6.819.293,00 

zł. Na realizację zadań oświatowych w 2018 roku gmina Kunów wydała 10.620.762,75 zł tj. 

więcej o 3.801.469,75 zł niż otrzymana subwencja. 

 

Dowóz uczniów do szkół: 

 

Gmina Kunów, zgodnie ze swoim ustawowym obowiązkiem zapewniała dowóz 

uczniów do szkół, przedszkoli oraz ośrodków realizujących kształcenie specjalne lub zwrot 

kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, jeśli dowożenie zapewniali rodzice. W trakcie 

przewozu uczniowie mieli zapewnioną opiekę, której koszty pokrywała gmina. 

Przewóz uczniów realizował Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej  

w Kunowie, w ramach posiadanego taboru oraz przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu 

nieograniczonego. W 2018 roku było to: Biuro Podróży „Jeziorski” Dominik Jeziorski  

z siedzibą w Stykowie. 

Ponadto uczniowie korzystali z przewozów regularnych realizowanych przez firmę 

TRANS KATRINA Łukasz Bąk z siedzibą w Ostrowcu Św., która dostarczała, w ramach 

podpisanej umowy z gminą Kunów, uczniom bilety miesięczne. 

W 2018 roku dowozem, w formach wymienionych powyżej, objętych było ok. 250 

uczniów. Koszt realizacji zadania wyniósł: 

− dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Kunów: 225.929,42 zł, 

− dowóz uczniów realizujących kształcenie specjalne do ośrodków w Ostrowcu Św.                         

i Sandomierzu oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, jeśli dowożenie 

zapewniali rodzice – 100.581,69 zł, 

− zakup biletów miesięcznych dla uczniów: 14.861,40 zł. 

Łącznie koszty dowozu uczniów w roku 2018 wyniosły: 341.372,51 zł. 

 

POMOC SPOŁECZNA: 

  

Pomoc społeczna, jako zadanie własne gminy Kunów realizowana jest przez Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie. 
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I. Realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej - na 2018 r. dla MGOPS przyznano dotację 

celową w ogólnej kwocie 10.883.423,43 zł.  

 

Środki te przeznaczono na realizacje niżej wymienionych zadań: 

 

1. Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota opłacanych 

składek (zł) 

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane od świadczenia pielęgnacyjnego i 

specjalnego zasiłku opiekuńczego 

453 38.783,91 

 

2. Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych 

Rodzaj świadczenia Ilość dodatków wypłacanych 

gospodarstwom domowym 

Kwota wypłacanych 

dodatków (zł) 

Zryczałtowany dodatek 

energetyczny 

38 619,16 

Koszty obsługi 12,38 

Razem 631,54 

 

3. Świadczenia rodzinne 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota wypłaconych 

świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne 8.377 953.694,97 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 

w tym z tytułu: 

4.324 457.512,81 

2.1. Urodzenia dziecka 44 33.730,64 

2.2. Opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 

201 74.014,81 

2.3. Samotnego wychowywania dziecka  357 64.535,05 

2.4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

648 68.058,54 

2.4.1 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego do 5 roku życia 

90 8.100,00 

2.4.2 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 

558 59.958,54 

2.5 Rozpoczęcia roku szkolnego 883 46.551,41 
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2.6. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania 

1.140 73.298,70 

2.6.1 Na pokrycie wydatków związanych z 

zamieszkaniem w miejscowości, w której 

znajduje się szkoła 

30 3.117,70 

2.6.2 Na pokrycie wydatków związanych z 

dojazdem do miejscowości, w której 

znajduje się szkoła 

 
 

1110 70.181,00 

2.7. Wychowanie dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

1051 97.323,66 

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

66 66.000,00 

4. Zasiłki pielęgnacyjne 5.561 878.295,00 

5. Świadczenia pielęgnacyjne 670 987.988,00 

6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych 
 

403 163.366,03 

 

7. 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

595 316.335,00 

 

8. 

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe od specjalnego zasiłku 

opiekuńczego 

415 59.176,00 

9. Świadczenie rodzicielskie 289 263.527,00 

Koszty obsługi (wydatki bieżące na realizację świadczeń tj. płace wraz z 

pochodnymi, zakupy rzeczowe, usługi bankowe) 

126.188,14 

RAZEM: 4.272.082,95 

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dotyczących 2018 r. 4.289,55 

OGÓŁEM: 4.267.793,40 

      

4. Zasiłek dla opiekuna 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota wypłaconych 

świadczeń 

1. Zasiłek dla opiekuna 218 116.560,00 

       2.  Składka na ubezpieczenie emerytalno-

rentowe 

116 16.284,45 

3. Nienależnie pobrane świadczenia 

dotyczące 2018r. 

138,60 
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4.  Składka na ubezpieczenie zdrowotne 58 2.795,40 

5. Koszty obsługi - 

      6. Ogółem 135.501,25 

 

        

5. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa  

w art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet i rodzin „Za życiem”. 

 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota wypłaconych 

świadczeń 

1. Jednorazowe świadczenie z tytułu 

urodzenia się żywego dziecka, o 

którym mowa w art. 10 ustawy o 

wspieraniu kobiet i rodzin „Za 

życiem” 

1 4.000,00 

Koszty obsługi 120,00 

Razem 4.120,00 

 

6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota wypłaconych 

świadczeń 

1. 

2.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Nienależnie pobrane świadczenia dotyczące 

2018 r. 

1.101 
 

409.293,34 

1.331,63 

Koszty obsługi (wydatki bieżące na realizację świadczeń) 12.311,86 

RAZEM:  420.273,57 

 

7. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych w 2018 r. 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 

2018 

1 Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie 49 

2 Liczba dłużników alimentacyjnych w innych gminach 38 

3 Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 409.293,34 

4 Nienależnie pobrane świadczenia dotyczące 2018 r. 1.331,63 

5 Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu 

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:   

247.825,75 

6 - przekazane na dochody budżetu państwa 184.795,01 
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7 - przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 63.030,74 

8. Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

4.136.523,88 

9. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu 

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w % 

38% 

10. Przekazania komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na 

egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z 

wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego 

69 

11. Przekazania komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na 

egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z 

rodzinnego wywiadu środowiskowego 

14 

12. Zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w 

Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy 

17 

13. Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji 

zawodowej dłużnika alimentacyjnego 

20 

14. Informacje od starosty o odmowie dokonania przez dłużnika 

alimentacyjnego czynności , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2 i 3 

4 

15. Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika 

alimentacyjnego  za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 

11 

16. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego 

się od zobowiązań alimentacyjnych 

7 

17. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 

w tym : 

3 

17.1 - na podstawie art. 5 ust. 3 a 2 

18. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 par 

1 Kodeksu karnego 

14 

19. Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 

alimentacyjnego 

1 

20. Skierowanie wniosku o zwrot prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego 0 

    

21. 

Wystąpienie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób 0 

22. Informacje przekazywane do sądu o bezczynności lub opieszałości 

komornika sądowego ( art. 3 ust. 8 ustawy) 

0 
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23. 

Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej 

o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 

wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1i 2 

ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 

miesięcy 

56 

 

8. Świadczenie wychowawcze (500+) 

Lp.  Liczba rodzin 

średnia z okresu  

(2018) 

Liczba wypłaconych 

świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

1. Świadczenie 

wychowawcze 

605 11.210 5.591.795,90 

2. Koszt obsługi 83.576,89 

3. Razem:  

4.   Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dotyczących 2018r. 7.497,00 

5. Ogółem: 5.667.875,79 

 

9. Świadczenie dobry start 

Lp.  Liczba dzieci 

objętych 

świadczeniem 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

1. Świadczenie dobry start 1087 1087 326.100,00 

2. Koszt obsługi   10.890,00 

3.  Ogółem:   336.990,00 

 

10. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez 

sąd. 

 Liczba 

rodzin 

Liczba 

świadczeń 

Kwota wypłaconych świadczeń 

 3 32 10.283,87 

Koszty obsługi 154,26 

Razem: 10.438,13 

 

11. Przyznawanie Kart Dużej Rodziny (KDR). 

 

Kartę Dużej Rodziny przyznano 11 rodzinom i wydano 39 KDR. 

Koszt realizacji Karty Dużej Rodziny 105.84 zł (dotacja). 
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12. Wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. 

 

Liczba decyzji Koszt obsługi 

13 910,00 

 

II. Realizacja zadań własnych - na 2018 r. dla MGOPS przyznano dotację celową  

w wysokości 1.310.437,91 zł. Ponadto w budżecie gminy przeznaczono jeszcze kwotę 

2.334.604,27 zł, co łącznie stanowiło kwotę 3.645.042,18 zł.  

 

Środki te wykorzystano do realizacji niżej wymienionych zadań: 

 

1. Wypłata świadczeń z pomocy społecznej. 

Nazwa 

świadczenia 

Liczba osób Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

W tym 

W ramach 

przyznanej 

dotacji 

W ramach 

środków 

własnych 

Zasiłki celowe  152 66.224,90 - 66.224,90 

Zasiłki okresowe 127 206.470,10 205.439,00 1.031,10 

Zasiłki stałe  112 527.026,61 527.026,61 - 

 

2.  Opłata za pobyt osób bezdomnych w placówkach wsparcia (schronisko) -  

3 osoby kwota 17.250,00 zł. 

3. Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu świadczeń z pomocy społecznej. 

 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota opłacanych 

składek 

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

(od zasiłku stałego) 

81 38.448,94 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

(od kontraktów socjalnych) 

14 4.437,36 

 
Razem 95 42.886,30 

 

W tym kwota 42.886,30 zł z dotacji. 

 

4.  Sfinansowanie kosztów żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na 

świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla innych osób.  

 

Od dnia (01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.) MGOPS sfinansował koszty żywienia dla 166 dzieci 

w szkołach i 64 w przedszkolach na kwotę 148.797,00 zł oraz 261 osobom z rodzin przyznano 

decyzją świadczenie na zakup posiłku lub żywności na kwotę 303.150,00 zł. Łączna kwota 



29 
 

kosztów żywienia to kwota 451.947,22 zł w tym (z dotacji 360.000,00 zł, ze środków własnych 

91.947,22 zł). 

 

5. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

 

Świadczono usługi opiekuńcze 24 osobom. 

Z tytułu obsługi powyższego zadania za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. MGOPS 

wydatkował kwotę 230.919,22 zł. Z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi 

opiekuńcze (w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.) pozyskano kwotę: 16.654,00 zł. 

 

6. Kierowanie osób wymagających stałej, całodobowej opieki do domu pomocy 

społecznej.  

 

W okresie (01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.) do w/w domów skierowano 8 osób, w tym 2 osoby 

zostały umieszczone na podstawie postanowienia Sądu. 

Ogółem na dzień 31.12.2018 r. w domach pomocy społecznej przebywało  

28 mieszkańców gminy. Koszt, jaki poniósł MGOPS (od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)  

w związku z opłatą za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej wyniósł 

588.888,02 zł. Z tytułu częściowej odpłatności za pobyt pozyskano kwotę 13.799,60 zł. 

 

7. Wypłacanie dodatków mieszkaniowych. 

 

Na powyższą działalność od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wydatkowano kwotę  

w wysokości 10.116,73 zł. Zadanie to w całości było finansowane ze środków własnych gminy. 

W okresie sprawozdawczym (01.01.2018-31.12.2018) dodatki mieszkaniowe wypłacono  

4 rodzinom. 

 

8. Utrzymanie MGOPS w okresie (od 01.01.2018-31.12.2018) wydatkowano ogółem: 

922.527,94 zł. W tym środki z dotacji 107.395,00 zł oraz środki z budżetu gminy: 

815.132,94 zł. 

9. Współfinansowanie kosztu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 

i rodzinach zastępczych – (15 dzieci) – 98.120,58 zł.  

10. Asystent rodziny 

 

Łączny koszt zatrudnienia 53.177,86 zł. w tym dotacja 20.813,00 zł, środki z budżetu gminy 

– 32.364,86 zł. 

Asystent rodziny pracował z 14 rodzinami o liczbie dzieci w rodzinach – 28. 



30 
 

 

11. Realizacja zadań w świetlicy środowiskowej w Kunowie. 

 

Placówka zatrudnia na pełen etat czasu pracy 4 osoby. W 2018 r. prowadzone były następujące 

zajęcia dodatkowe: 

- zajęcia informatyczne, matematyczne, zajęcia pedagogiczne z dziećmi, rytmiczno- 

taneczne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia i konsultacje z psychologiem. 

Świetlica Środowiskowa w Kunowie dysponuje 30 miejscami dla dzieci ze szkół  

z terenu gminy Kunów. W 2018 r. placówka objęła pomocą w sumie 65 dzieci. Świetlica 

prowadzi działalność opiekuńczą jak i wychowawczą. Dzieci przebywają  

w placówce w godzinach od 10.30 do 18.30. Dowożone są do świetlicy przez rodziców 

lub gimbus szkolny, natomiast odbiór dziecka pozostaje w gestii rodzica bądź osoby 

upoważnionej do odbioru.  

 

Placówka realizuje następujące zadania: 

- pomoc dzieciom w nauce, 

- organizowanie czasu wolnego poprzez spacery, gry, zabawy, 

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach  

dodatkowych, 

- rozwijanie kultury osobistej, 

- poprawa sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach ruchowych, 

- rozwój umiejętności interpersonalnych, 

- współpraca z rodzicami, MGOPS w Kunowie, wychowawcami oraz dyrekcją szkół, 

kuratorami sądowymi, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny oraz 

organizacjami pozarządowymi  

 

W roku 2018 świetlica środowiskowa w Kunowie uczestniczyła w wielu wydarzeniach 

lokalnych oraz wyjazdach: 

 

Utrzymanie świetlicy w 2018r. – 222.908,33 zł (środki własne). 

  

12. Działalność Dziennego Domu „Senior +” w Kunowie. 

 

Dzienny Dom „Senior +” w Kunowie działa od 28 grudnia 2017 r. i jest komórką 

organizacyjną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzienny Dom umożliwił 

Seniorom codzienny pobyt w ośrodku od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy), przez co najmniej 8 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 16.00  
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i zapewniał następujące usługi: opiekuńczo-pielęgnacyjne, socjalne (gorący dwudaniowy 

obiad), aktywność ruchową, zajęcia sportowo-rekreacyjne, terapie zajęciową, zajęcia klubowe, 

pomoc psychologiczną, działania prozdrowotne, trening umiejętności samoobsługi, jako forma 

aktywności i podnoszenia sprawności, trening dnia codziennego, działalność kulturalno-

oświatową, aktywizacja społeczno-międzypokoleniowa. Seniorom przez cały rok został 

zapewniony ciepły posiłek (dwudaniowy obiad), który był przygotowywany i dostarczany 

przez stołówkę szkolną, mieszczącą się w tym samym budynku. Zakupiono ponadto artykuły 

spożywcze, np. kawę, herbatę, cukier, ciastka, wodę mineralną na codzienne potrzeby 

seniorów.  

 

Do realizacji działań merytorycznych w zakresie codziennej, bieżącej opieki zostały 

zaangażowane 2 osoby (na pełny etat): Kierownik Dziennego Domu „Senior+” - Główny 

Specjalista, posiadający jednocześnie uprawnienia terapeuty zajęciowego oraz Główny 

Specjalista z wykształceniem psychologicznym. Personel placówki uzupełnił również 

pracownik gospodarczy (zatrudniony na pełny etat), który zajmował się: sprawami 

porządkowymi, utrzymaniem czystości oraz wsparciem w bieżącym działaniu Dziennego 

Domu, podawaniem posiłków, zaspokajaniem potrzeb bytowych domowników, pomoc  

w kontaktach z innymi placówkami, zaopatrzenie Domu w niezbędne towary i produkty. 

 

Uczestnicy: 

− liczba miejsc w placówce: 20 

− liczba uczestników (stan na 31.12.2018 r.): 14 

 

Uczestnicy dziennego Domu „Senior +” w Kunowie to osoby nieaktywne zawodowo  

w wieku 60+ zamieszkałe na terenie Gminy Kunów (zameldowane na pobyt czasowy lub stały). 

W 2018r. MGOPS wydał 18 decyzji administracyjnych kierujących do dziennego Domu 

„Senior +”, 4 osoby w ciągu roku zrezygnowały z pobytu w placówce. Wg stanu na 31.12.2018 

r. do Dziennego Domu uczęszczało 14 uczestników w tym 7 osób z niepełnosprawnością,  

5 uczestnikom zapewniono dowóz do Dziennego Domu.  

 

Formy zajęć: 

Zajęcia edukacyjne stanowiły uzupełnienie codziennej oferty Dziennego Domu. Ich zakres 

tematyczny był bardzo szeroki, w zależności od diagnozowanych potrzeb uczestników. W celu 

zapewnienie fachowej opieki w zakresie kinezyterapii i zajęć gimnastycznych zaangażowano 

rehabilitanta (umowa zlecenie). Zaangażowano także instruktora zajęć muzycznych - rytmika, 

warsztaty wokalne (umowa zlecenie). Ponadto zaangażowano: pielęgniarkę (umowa zlecenie) 

oraz informatyka (dodatek specjalny). 
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Zajęcia integracyjne: 

Dzienny Dom prowadził swoją działalność w szerokiej współpracy z innymi 

jednostkami gminnymi (szkołami, biblioteką świetlicą środowiskową) oraz organizacjami 

pozarządowymi. Spotkania integracyjne, których celem było budowanie więzi między 

domownikami, integracja z innymi członkami społeczności, a tym samym przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu osób starszych. Spotkania te miały również na celu uatrakcyjnienie 

oferty Dziennego Domu. Były organizowane w budynku Dziennego Domu oraz w plenerze 

(majówka, wycieczka do Bałtowa z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej w Kunowie). 

Seniorzy uczestniczyli w różnych zajęciach integracyjnych. 

 

Budżet -  205.554,77 zł w tym: 

Dotacja - 46. 878,00 zł, 

Środki własne- 158. 676,77 zł, 

Dochody – wpłaty od seniorów za świadczone usługi za 2018 rok – 20.550,00 zł. 

 

13. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na potrzeby Zespołu 

Interdyscyplinarnego) – 1.023,60 zł. 

 

III. Współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim 

pracownicy socjalni MGOPS wydali 435 skierowań dla 820 osób do otrzymania pomocy 

żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

 

IV. Kontrakty socjalne - w 2018 r. w ramach prowadzonej pracy socjalnej pracownicy socjalni 

MGOPS zawarli ogółem 49 kontraktów socjalnych. 

 

INFORMACJA NA TEMAT BEZROBOCIA W GMINIE KUNÓW: 

 

W 2018 roku w gminie Kunów odnotowano tendencje malejącą, jeśli chodzi o liczbę 

osób bezrobotnych. Dane statystyczne na koniec 2018 roku przedstawiały się następująco:  

− liczba bezrobotnych z terenu gminy Kunów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy          – 477 osób,  

− bezrobotne kobiety z terenu gminy Kunów     – 267 osób,  

− bezrobotni z prawem do zasiłku z terenu gminy Kunów   – 114 osób,  
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− bezrobotni w wieku „mobilnym” 18 – 44 lat z terenu gminy Kunów  – 321 osób,  

− pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy z terenu gminy Kunów  – 162 osoby.  

 

Problem bezrobocia w 2018 roku na terenie gminy Kunów był mniejszy niż w latach 

poprzednich, nie mniej jednak nadal chęć podjęcia pracy w ramach prac interwencyjnych, prac 

społecznie użytecznych czy staży deklarowała niewielka grupa bezrobotnych mieszkańców 

gminy. Działania podejmowane przez gminę tylko doraźnie rozwiązuje problemy finansowe 

osób pozostających bez pracy.  

Od wielu lat Urząd Miasta i Gminy w Kunowie współpracuje z Powiatowym Urzędem 

Pracy i Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie aktywizacji osób 

bezrobotnych z terenu gminy Kunów.  

W 2018 roku Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawarł osiem umów z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach realizacji prac interwencyjnych, 

zatrudniając 10 osób bezrobotnych. Koszty organizowania prac interwencyjnych i przedłużeń 

wynikających z zawartych umów przedstawiały się następująco:  

Netto                    - 131 826,74 zł  

ZUS pracownika -   23 693,06 zł  

Fundusz Pracy  -     4 068,44 zł 

Płatnik -   29 707,05 zł 

W styczniu 2018 roku gmina Kunów zawarła porozumienie ze Starostwem 

Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim dotyczące wykonywania prac społecznie 

użytecznych. Z tej formy pomocy w 2018 roku skorzystało 97 mieszkańców gminy Kunów. 

Osoby te wykonywały prace związane z utrzymaniem czystości w obiektach publicznych  

i terenach zielonych oraz ogólne prace porządkowe na terenie Kunowa. Każdy bezrobotny 

skierowany do prac społecznie użytecznych był zobowiązany do wykonywania prac  

w wymiarze 8 godzin tygodniowo, lecz nie więcej niż 32 godziny miesięcznie. Wynagrodzenie 

za wykonaną pracę wynosiło 8,10 zł za godzinę, natomiast refundacja z Funduszu Pracy  

w ramach tej kwoty wnosiła 4,86 zł.   

Koszty organizowania prac społecznie użytecznych poniesionych przez gminę Kunów 

wyniosły 10 228,48 zł. Całkowity koszt organizacji wyżej wymienionych prac wyniosły 

25 571,20 zł, a otrzymana refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 15 342,72 zł.  

 W ubiegłym roku gmina Kunów zawarła również jedną umowę z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim na organizację stażu dla jednej osoby bezrobotnej. 
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Z powyższej umowy wynikał obowiązek zatrudnienia po zakończonych stażu na okres trzech 

miesięcy.  

Również Zakład Gospodarki Mieszkaniowo – Komunalnej w Kunowie zajmuje się 

aktywizacją zawodową bezrobotnych. Poniesione koszty przez tą jednostkę na zatrudnienie  

w 2018 r. wynosiły 158 268,93 zł. Zakład uzyskał dopłatę z budżetu gminy Kunów do kosztów 

zatrudnienia w wysokości 84 300 zł oraz refundację z PUP – 49 767,05 zł.  

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI: 

 

Majątek gminy Kunów na dzień 31 grudnia 2018 stanowią nieruchomości zabudowane  

i gruntowe o uregulowanym stanie prawnym o powierzchni ogólnej 181,9794 ha.  

W sprawozdawczym okresie gmina Kunów nie nabyła żadnej nieruchomości gruntowej.  

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami wydzielona na wniosek właściciela działka przechodzi z mocy prawa na 

własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział jego nieruchomości stała 

się ostateczna. W wyniku powyższych czynności administracyjnych gmina Kunów nabyła  

z mocy prawa trzynaście działek o pow. ogólnej 0,2039 ha położonych w miejscowościach 

Janik, Wymysłów oraz w Kunowie. 

 

W 2018 roku z tytułu odszkodowań za nabycie z mocy prawa nieruchomości pod drogi 

publiczne gminne nie wypłacono żadnej kwoty. 

W roku 2018 aktem notarialnym z dnia 07.02.2018 r. Rep. A Nr 433/2018 sprzedano  

w drodze przetargu nieruchomość składającą się z działki gruntu nr 1310 o pow. 0,2854  

ha położonej w Nietulisku Dużym za kwotę brutto w wysokości 2.332,14 zł.  

Mienie komunalne jest wydzierżawiane na rzecz 103 dzierżawców obejmując obszar  

22,2836 ha. Dochód uzyskany w 2018 r. z tytułu najmu lokali użytkowych, gruntów rolnych  

i dzierżawy składników majątkowych wyniósł 130.723,79 zł. 

Gmina Kunów wydzierżawiła od osób fizycznych grunty z przeznaczeniem pod 

usytuowanie wiaty przystankowej autobusowej w Kunowie. Koszt najmu/dzierżawy wynosi 

4.400,00 zł/rok. 

Gmina Kunów jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa o powierzchni  

0,3092 ha, za który uiszcza opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 

237,90 zł. 
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Gmina Kunów posiada udział w kapitale zakładowym spółki: Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów „JANIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janiku,  

o wartości nominalnej 157.200,00 zł oraz udział członkowski w Spółdzielni Mieszkaniowej  

w Kunowie o wartości  1.900,00 zł. 

 

Gmina Kunów posiadała w 2018r. w użytkowaniu wieczystym cztery nieruchomości za 

które wpłynęło z tytułu opłat na dochody gminy 3.493,20 zł. Ponadto w trwałym zarządzie 

jednostek organizacyjnych gminy znajduje się kilkanaście nieruchomości gminnych. Wpływy 

na rzecz gminy z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd stanowiły kwotę 7.165,52 zł. 

 

W 2018 r. skomunalizowano na rzecz gminy Kunów nieruchomość położoną  

w Nietulisku Dużym oznaczoną jako działka nr 686/5 o powierzchni 6,0600 ha.  

W trakcie postępowania komunalizacyjnego jest kilkanaście spraw, które wymagają regulacji 

stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa, brak założonych ksiąg wieczystych. Pozostały także 

do regulacji stany prawne gruntów użytkowanych przez gminę Kunów jako drogi gminne oraz 

rowy. 

Najważniejsze znaczenie gospodarcze dla gminy Kunów stanowią następujące 

nieruchomości zabudowane: 

− działka zabudowana budynkiem administracyjnym urzędu miasta i gminy, 

− wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Langiewicza w Kunowie, 

− kompleks trzech budynków mieszkalnych dla powodzian w Kunowie, 

− działka zabudowana Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Kunowie, 

− nieruchomość zabudowana Ośrodkiem Zdrowia w Kunowie, 

− nieruchomość zabudowana magazynem w Kunowie, 

− nieruchomość zabudowana świetlicami w Kolonii Piaski i w Kolonii Inwalidzkiej, 

− nieruchomość zabudowana stanowiąca bazę Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w Kunowie, 

− stacje sieci wodociągowej w Kunowie, Biechowie, Udzicowie, Boksycce, 

− nieruchomości pod studniami głębinowymi w Dołach Biskupich i Miłkowskiej Karczmie,                                                                                                  

− nieruchomości zabudowane budynkiem straży w Bukowiu, Kunowie, Dołach Biskupich, 

Janiku, Nietulisku Dużym, Nietulisku Małym i Prawęcinie, 

− nieruchomość stanowiąca oczyszczalnię ścieków dla Kunowa, 

− nieruchomość zabudowana garażem w Dołach Biskupich, 

− nieruchomość zabudowana budynkiem dawnego Domu Nauczyciela w Kunowie, 

Nietulisku Dużym i Miłkowskiej Karczmie, 
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− nieruchomości zabudowane budynkami szkolnymi w Kunowie, Nietulisku Dużym, 

Bukowiu, Janiku, Dołach Biskupich, Chocimowie, Miłkowskiej Karczmie  

i Wymysłowie,                                                                                

− nieruchomość zabudowana budynkiem dawnego gimnazjum wraz z halą gimnastyczną  

i stołówką w Kunowie, 

− nieruchomość zabudowana budynkiem szkolnym wraz z salą gimnastyczną i boiskiem 

w Kunowie (dawny ZSZ), 

− nieruchomości zabudowane terenami rekreacyjno -sportowymi w Nietulisku Dużym 

i Nietulisku Małym oraz w Kunowie, 

− nieruchomość zabudowana budynkiem zaplecza sportowego i boiskiem w Kunowie, 

− nieruchomości zabudowane studnią głębinową, stacją uzdatniania wody, stacją 

wodociągową i hydroforni w m. Kunowie oraz w Małym Jodle, 

− nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi (socjalnymi) w Nietulisku Dużym  

i Miłkowskiej Karczmie, 

− odrębna własność dwóch lokali mieszkalnych usytuowanych w Kunowie w budynkach 

wielorodzinnych spółdzielni mieszkaniowej, 

− nieruchomość zabudowana budynkiem kotłowni gazowej usytuowana w Kunowie, 

− nieruchomość zabudowana zatoką autobusową, parkingiem, częścią hali sportowej, 

drogami na terenie pofabrycznym w Kunowie, 

− nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-handlowym, pawilonem 

handlowym i wiatą handlową na placu targowym w Kunowie, 

− nieruchomości zabudowane przepompowniami ścieków w Boksycce, Janiku, Nietulisku 

Małym, Nietulisku Dużym. 

 

Dane o nieruchomościach zabudowanych   i   lokalach stanowiących własność gminy 

Kunów stan na dzień 31.12.2018 r. 

 
                                                    

 

 

Lp. 

 

Rodzaj zabudowy 

podział wg podstawowej funkcji 

użytkowej 

 

Art.267 pkt1 u.o.f.p. 

Prawo własności 

liczba (szt.) 

 

Art.267 pkt1 u.o.f.p. 

Prawo własności 

wartość w zł 

1. Budynki mieszkalne 12 923 785,53 

2. Budynki przemysłowe 15 322 769,21 

3. 
Budynki transportu  

i łączności, garażowy 
8 423 218,30 

4. Budynki handlowo-usługowe 2 252 957,98 

5. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 13 1 967 967,59 
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Lp. 

 

Rodzaj zabudowy 

podział wg podstawowej funkcji 

użytkowej 

 

Art.267 pkt1 u.o.f.p. 

Prawo własności 

liczba (szt.) 

 

Art.267 pkt1 u.o.f.p. 

Prawo własności 

wartość w zł 

6. Budynki biurowe 1 1 037 807,18 

7. Budynki zakładów opieki medycznej 1    57 525,04 

8. Budynki oświaty i nauki 13 7 769 263,40  

9. Budynki kultury, świetlice 3 948 814,22 

10. Budynki sportowe 5 1 862 784,21 

11. Inne budynki niemieszkalne 38 2 115 331,92 

12. Budynki gospodarcze dla rolnictwa 3     13 684,10 

 

 

Lokale - stan na dzień 31.12.2018 r. 
 

 

Lp. 

Rodzaj zabudowy Art 267 pkt 1 

u.o f.p. 

Ilość-szt.    

Art 267 pkt 1 

u.o f.p. 

Wartość 

Art.267 pk 

t1 

u.o f.p. 

ilość 

Art.267 pkt 1 

u.o f.p. 

Wartość 

1. Lokale mieszkalne 10 76 055,21 - - 

2. Lokale użytkowe 7 -         - - 

 

 

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania posiadania stan na dzień 31.12.2018 r. 
          

Lp. Źródło przychodów 

Dochody 

uzyskane 

za 2018 r. 

Dochody 

planowane 

na 2019 r. 

Klasyfikacja (dział, rozdział, 

paragraf) 

1. 

Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych w tym: 

 

   

 - sprzedaż lokali mieszkalnych 4.428,82 - Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 

 - sprzedaż gruntów rolnych 1.647,94 - Dz. 010 rozdz. 01095 § 0770 

 - sprzedaż składników majątkowych 27.190,00 - Dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 

 

- wpływy z przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego we 

własność 

416,28 - 

Dz. 700 rozdz. 70005 §0760 

2. 

Wpływy z najmu lokali 

użytkowych i dzierżawy 

składników majątkowych 

130.723,79 120.000,00 

 

Dz. 700 rozdz. 70005 §0750 

3. Wpływy z opłat za trwały zarząd 7.165,52 7.500,00 Dz. 700 rozdz. 70005 §0470 

4. 

Wpływy z opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

3.493,20 3.500,00 

 

Dz. 700 rozdz. 70005 §0550 

5. 
Inne wpływy – dzierżawy terenów 

łowieckich 
1.798,46 1.200,00 

Dz. 700 rozdz. 01095 §0750 
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Dane o nieruchomościach według użytków stanowiących własność i władanie  

gminy Kunów stan na dzień 31 grudnia 2018 r. 

 

Grunty:                   

 

 

 

Lp. 

 

 

GRUPA 

 

 

jedn. 

miary 

Art.267 pkt 1 u.of.p. 

Prawo własności 

Ilość /j.m./ 

Art.267 pkt 1 

u.of.p. 

Inne niż własność 

prawa majątkowe+ 

posiadanie 

ilość /j.m./ 

  1. Użytki rolne w tym: ha 96,7768 5,8265 

 - grunty orne  79,9745 5,2565 

 -sady  0,4232 - 

 -łąki trwałe  1,2641 - 

 -pastwiska trwałe  14,6811 0,5700 

 -rowy  0,4339 - 

2. Grunty leśne -zadrzew. zakrzew ha 32,0177 0,4474 

 -lasy  20,2379 0,4474 

 -gr. zadrzew. zakrzew.  11,7798 - 

3. 

Grunty zabud. i zurbaniz. 

w tym 

ha 21,2406 0,3150 

 -tereny mieszkaniowe  1,8428 - 

 -tereny przemysłowe  2,3105 - 

 -inne tereny zabudowane  14,0380 0,3150 

 -zurbaniz. tereny niezabudowane  0,2984 - 

 -tereny rekreacyjno- wypoczynkowe  2,7509 - 

4. -tereny komunikacyjne -drogi ha 25,4569 64,3500 

5. Nieużytki ha 3,3981 - 

6. Tereny różne ha 1,0942 - 

7. Wody płynące ha 0,0000 - 

Wartość księgowa 8 250 818,86 zł w tym prawo użytkowania wieczystego 40 000,00 zł 

Działki przekazane w trwały zarząd: szkoły – 151 360,90 zł, ZGKM – 118 496,49 zł
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Legenda: R -  grunty rolne, Ps – pastwiska, Ls – lasy, B – tereny mieszkaniowe, B-Ls -  grunty rolne zabudowane,  Br – grunty rolne zabudowane, Ba – tereny przemysłowe, Bi – inne tereny 

zabudowane, Bp – tereny przeznaczone pod zabudowe (niezabudowane), S – sady, Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione, dr+Tp – drogi i grunty 

przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, N – nieużytki, Ł – łąki, W – rowy, Tr -  tereny różne, Wp – grunty pod wodami powierzchniowymi płynąc 

 

                                                      Wykaz gruntów komunalnych na dzień 31.12.2018 r.      

                    

WIEŚ POW R Ps Ls B B-Ls Br Ba Bi Bp S Bz Lz dr+Tp N Ł W Tr Wp 

Biechów 
5,6180 4,5972 0,0400 0,5100 - - 0,0951 0,2800 - - 0,0757 - - 0,0200 - - - - - 

Bukowie 
2,1500 0,8800 - - - - 0,0300 - 0,3600 - - 0,3800 0,4200 - 0,0800 - - - - 

Boksycka 
3,2281 0,9850 - - - - - - - - - - - 2,2431 - - - - - 

Chocimów 
6,4081 2,6453 - - - - - - 0,0900 - - - 2,2331 1,4397 - - - - - 

Doły Biskupie 
4,2752 1,9748 0,0703           1,4027      0,6599 0,0656   0,0898 0,0121     

Janik 
14,6854 0,5307 0,2297 0,8661 0,0772 - - 0,0041 1,5326 - - - 8,4668 1,7495 0,0352 0,1482 0,0050 1,0403 - 

Kolonia 

Inwalidzka 3,7339 3,1968 - - - - - - 0,0832 - - - - 0,4539 - - - - - 

Kolonia Piaski 
2,1600 1,8000 - - - - - - 0,1100 - - - - 0,2500 - - - - - 

Małe Jodło 
0,9829 0,8059 - 0,1306 - - - 0,0464 - - - - - - - - - - - 

Miłkowska 

Karczma 7,0707 0,9810 0,1300 0,8600 0,1815 - 0,1600 0,0300 1,1190 - - - - 3,6092 - - - - - 
Nietulisko 

Małe 6,6157 1,6380 0,2100 0,0300 - - 0,1049 - 0,3000 - - - - 2,6728 1,6600 - - - - 
Nietulisko 

Duże 33,8737 19,7900 8,0099 1,4100 0,3911 - 0,8903 - 2,1027 0,2397 0,3000 - - - 0,1400 0,5600 0,0400 - - 

Udziców 
5,6263 5,0289 - - - - - - - - 0,0475 - - 0,0712 0,4787 - - - - 

Wymysłów 
1,8270 0,1918 - 0,1812 - - - - 0,2200 - - - - 0,8694 - - 0,3646 - - 

Rudka 
3,8615 1,2345 0,1100 - 0,0092 - 0,1072 - - - - - - 2,0406 0,0200 0,3400 - - - 

Prawęcin 
11,7161 8,3394 - 0,0100 - - 0,1700 0,0900 0,2300 - - - - 2,8767 - - - - - 

Kunów 
63,7350 25,2092 5,8812 13,5042 1,1838 - 0,4376 1,8600 6,4878 0,0587 - 2,3709 - 5,5652 0,9842 0,1261 0,0122 0,0539 - 

Kurzacze 
4,3358 0,0700 - 2,7358 - - - - - - - - - 1,5300 - - - - - 

Chmielów 
0,0760 0,0760 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OGÓŁEM 181,9794 79,9745 14,6811 20,2379 1,8428 0,0000 1,9951 2,3105 14,0380 0,2984 0,4232 2,7509 11,7798 25,4569 3,3981 1,2641 0,4339 1,0942 0,0000 
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Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych  

stan na dzień 31.12.2018 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

Art. 267 1 u.o.f.p Prawo 

własności 

Art. 267 1 u.o.f.p 

inne niż własność 

prawa majątkowe 

+ posiadanie 

Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, 

instytucje kultury 

Ilość (j.m.) Wartość zł Wartość zł 

I Środki trwałe 

 

    

1. Grupa 0-Grunty   8 503 781,25 14 895,00 

 W tym prawo wieczystego 

użytkowania gruntu 

  38 000,00  

2. Grupa I – Budynki i 

lokale w tym: 

szt 124 17 771 963,89  

 budynki niemieszkalne w 

tym: 

    

 Budynki przemysłowe szt. 15 322 769,21  

 Budynki transportu i 

łączności 

szt. 8 423 218,30  

 Budynki gospodarcze dla 

rolnictwa 

szt. 3 13 684,10  

 Zbiorniki, budynki 

magazynowe 

szt. 13 1 967 967,59  

 Budynki biurowe szt. 1 1 037 807,18  

 Budynki zakładów opieki 

medycznej 

szt. 1 57 525,04  

 Budynki oświaty szt. 13 7 769 263,40  

 Budynki nauki i kultury szt. 3 948 814,22  

 Budynki sportowe szt. 5 1 862 784,21  

 Budynki handlowo-

usługowe 

szt. 2 252 957,98  

 Inne budynki 

niemieszkalne 

szt. 38 2 115 331,92  

 Budynki mieszkalne szt. 12 923 785,53  

 Lokale mieszkalne szt. 10 76 055,21  

 W tym lokale użytkowe szt. 7   

3. Grupa II – Obiekty 

inżynierii lądowej i 

wodnej 

  34 801 603,37  

4. Grupa od III do VI – 

Maszyny i urządzenia 

  742 933,82  

5. Grupa VII – Srodki 

transportowe 

  381 028,98  

6. Grupa VIII – Narzędzia, 

przyrządy i wyposażenie 

  220 165,20  

7. Grupa IX – inwentarz 

żywy 

    

II Środki trwałe w budowie 

(inwestycje) 

  7 044,173,76  

 Ogółem rzeczowe 

aktywa trwałe 

  69 465 650,27 14 895,00 
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Legenda: Br – grunty rolne zabudowane, Bi – inne tereny zabudowane, Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, 

B – tereny mieszkaniowe 

 

Wykaz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Kunów 

stan na dzień 31.12.2018 r. 
          

Lp. Obręb Działka Pow. ogólne Br Bi Bz B 
Pow. 

użyt.bud. 
UWAGI 

1. Chocimów 369/1 2,3231   0,0900     577,70 była szkoła 

2. Bukowie 321/1 1,2400   0,2600 0,3800   360,99 była szkoła 

3. 
Kolonia 

Inwalidzka 
90 0,2500   0,0504     415,69 świetlica 

4.   91/2 0,1600   0,0328         

5. Kolonia Piaski 132/1 0,3000   0,0500     163,93 świetlica 

6.   132/2 0,3000   0,0600         

7. Doły Biskupie 528/4 0,8900   0,1000     144,00 
użyt. wieczyste 

garaż 

8.   649 0,1600   0,1600     534,24 szkoła 

9.   650 0,1400   0,1400       szkoła 

10. Kunów 1897/2 0,2623   0,2623     324,76 magazyn zbożowy 

11.   1114/1 2,0541     2,0541   327,8 klub sportowy 

12.   1271/1 0,3846   0,3846     788,74 MGOK biblioteka 

13.   1897/11 0,4648   0,4648     2079,97 
UMiG Kunów 

urząd 

14.   98/2 0,4943       0,1935 707,08 domy dla 

powodzian 15.   100/2 0,3593       0,2090   

16.   566/60 0,2102       0,2102 258,35 
Udział 

30252/118235 

17.                 blok wielorodzin. 

18.   1406/22 0,1200       0,1200   dz.zab. śp. Kasza 

19.   1406/20 0,1634       0,1634   
zab. 

Krawczykiewi. 

20.   1271/5 0,2453   0,2453     385,71 Ośrodek Zdrowia 

21.   1270/2 0,1092       0,1092 97,20 dom nauczyciela 

22.                 
udział 

11025/21168 

23.   566/66 0,1887       0,1887 36,45 
lokal ul. 

Langiewicza 

24.                 udział 3645/77166 

25.   566/69 0,1748       0,1748 37,46 

lokal ul. 

Langiewicza udział 

3746/90534 

26.   1897/14 0,2441   0,2441     77,21 
bud. adm.-

handlow. 

27.   1897/16 2,7005   0,4606       orlik boisko 

28.   3892/4 0,0254   0,0254     55,56 kotłownia 

29.   1035 1,22 0,3684       187,50 
dwa domy 

socjal./mieszk. 

30. 
Miłkowska 

Karczma 
91/5 0,0900       0,0900 32,00 bud. mieszkalny 

31.   33/4      0,0900           0,0900 39,5 bud. mieszkalny 

32.   79/1 0,5600   0,5600     88,6 
dom naucz. cz. 

szkoły 

33.   5/3 0,1000 0,1000       36,00 bud. mieszkalny 

34.   79/2 0,5590   0,5590       cz. szkoły 

35. 
Nietulisko 

Duże 
686/8 1,9000   1,9000     520,00 szkoła 

36.   680/2 0,1905       0,1905 41,42 

dawny dom 

nauczyciela - 

Wojciechowscy 

 37.   680/1 0,1842       0,1842 131,93   

38.   1035 1,2200 0,3684       187,50 
dwa domy 

socjal./mieszk. 

39. Wymysłów 201 0,3900   0,2200     442,70 szkoła 

    Ogółem 20,4678 0,8368 6,2693 2,4341 1,9235 9079,99   
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Wykaz nieruchomości zabudowanych budynkami OSP stanowiących własność gminy Kunów 

stan na dzień 31.12.2018 r. 
       

Lp. Obręb Działka Pow. ogólne Bi Pow. użyt. bud. UWAGI 

1. Kunów 1267/4 0,5677 0,0932 215,79 własność 

2. Nietulisko Duże 641/4 0,2027 0,2027 283,79 własność 

3. Doły Biskupie  49/2 0,7083 0,1207 158,71 własność 

4. Nietulisko Małe 186 0,3000 0,3000 288,79 własność 

5. Janik 419/3 0,0844 0,0844 226,30 własność 

6. Bukowie 325/5 0,1600 0,0800 141,26 własność 

7. Prawęcin 411 0,2300 0,2300 230,49 własność 

             

  Ogółem   2,2531 1,111 1545,13   
 

    

Wykaz działek Gminy Kunów przekazanych w trwały zarząd obejmujący tereny budowlane 

stan na dzień 31.12.2018 r. 
       

Lp. Obręb Działka Pow. ogólne Ba Bi UWAGI 

1. Biechów 46/1 0,2600 0,2600   ZGK 

2.   46/2 0,0200 0,0200   ZGK 

3. Boksycka 20/2 0,6300 0,6300   ZGK 

4. Doły Biskupie 383/4 0,0103   0,0103 ZGK 

5.   372/4 0,0459   0,0459 ZGK 

6.   379/4 0,0640   0,0640 ZGK 

7.   37/2 0,7291   0,3820 ZGK 

8.   378/4 0,0516   0,0516 ZGK 

9. Janik 411 0,8628   0,8628 szkoła 

10.   412/1 0,4674   0,4674 szkoła 

11. Kunów 1269/1 0,4460   0,4460 przedszkole 

12.   1037/2 0,5750   0,5750 ZGK 

13.   3886 1,1395 1,1395   ZGK 

14.   3888 0,2682 0,2682   ZGK 

15.   1270/3 1,0662   1,0662 szkoła 

16.   308/22 0,0866   0,0866 gimnazjum 

17.   308/25 0,0608   0,0608 gimnazjum 

18.   3890/3 0,4362   0,4362 gimnazjum 

19.   308/39 0,1408   0,1408 gimnazjum 

20.   308/26 0,0123   0,0123 gimnazjum 

21.   308/24 0,0645 0,0645   ZGK 

22.   308/28 0,0215 0,0215   ZGK 

23.   308/38 0,0305   0,0305 gimnazjum 

24.   308/47 0,1828 0,1828   ZGK 

  Ogółem   7,672 2,5865 4,7384   

       
Legenda: Ba – tereny przemysłowe, Bi – inne tereny zabudowane 
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Wykaz nieruchomości zabudowanych (pow. użytkowe budynków) stanowiących 

własność Gminy Kunów stan na 31.12.2018 r. 

Lp. Obręb Działka Pow. ogółem Bi Ba Bz 

Pow. 

użytkowa 

budynków 

UWAGI 

1. Kunów 
1897/2 0,2623 0,2623   324,76 magazyn 

zbożowy 

2. Chocimów 369/1 2,3231 0,0900   329,50 była szkoła 

3. Bukowie 321/1 1,2400 0,2600  0,3800 303,28 była szkoła 

4. 
Kolonia 

Inwalidzka 

90 0,2500 0,0504   308,95 świetlica 

91/2 0,1600 0,0328     

5. 
Kolonia 

Piaski 

132/1 0,3000 0,0500   119,86 świetlica 

132/2 0,3000 0,0600     

6. 
Doły 

Biskupie 

528/4 0,8926 0,4769   144,00 
uż.wiecz.garaż 

7. 
Doły 

Biskupie 

w budynku 

szkolnym 

    123,31 cele ogólno-

wiejskie 

8. 

Kunów 

308/58 0,1936  0,1936  114,24 bud.kompresor. 

9. 
1897/11 0,4648 0,4648   93,00 bud.transp.łączn

. 

10. 

1271/1 0,3846 0,3846   48,59 pom.w 

bibl.+cz.wspóln

a 

11. Miłkowska 

Karczma 

79/1 0,5600 0,5600   
955 

była szkoła 

12. 79/2 0,5590 0,5590   była szkoła 

  Ogółem 3,2508 0,1936 0,3800 2864,13  
Legenda: Bi – inne tereny zabudowane, Ba – tereny przemysłowe, Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Kunów (w administrowaniu ZGK) 

stan na dzień 31.12.2018 r. 
    

Lp. Obręb Działka Pow. ogólne 

1. Kunów, ul. Langiewicza 1 566/60 258,35 

2. Kunów, ul. Langiewicza 2/15 566/69 37,46 

3. Kunów, ul. Langiewicza 3/14 566/66 36,45 

4. Kunów, ul. Grabowiecka 98/2, 100/2 707,08 

5. Nietulisko Duże 29 1035 108,00 

6. Nietulisko Duże 32 1035 79,50 

7. Nietulisko Duże 129A 680 151,93 

8. Nietulisko Duże 129 680 132,60 

9. Miłkowska Karczma 8 33/4 39,50 

10. Miłkowska Karczma 20 5/3 36,00 

11. Miłkowska Karczma 69 91/5 32,00 

12. Miłkowska Karczma 64a 79/1 88,60 

13. Kolonia Piaski 9B 132/1, 132/2 119,86 

14. Kunów, ul. Szkolna 3 1270/2 97,20 

15. Kunów, ul. Fabryczna 2 308/50 48,00 

16. Rudka 105 200/2 45,00 

    Ogółem 2017,53 
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GOSPODARKA KOMUNALNA: 

 

Działania z zakresu gospodarki komunalnej w gminie Kunów realizowane są przez 

Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie. Zakład Gospodarki Komunalno 

- Mieszkaniowej jest samorządowym zakładem budżetowym, powołanym 24 sierpnia 1995 

roku. Działalność rozpoczął od 1 stycznia 1996 roku.  

  

 Podstawową działalnością Zakładu jest rozprowadzanie wody oraz obsługa 

i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Kunów wraz z odbiorem 

ścieków od jej mieszkańców. Zakład zajmuje się również dowozem dzieci do szkół 

z Prawęcina, Rudki i Udzicowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Ostrowca, 

administrowaniem zasobem mieszkaniowym Gminy. Realizuje zlecenia związane z bieżącym 

utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy, zimowym utrzymaniem dróg gminnych 

i powiatowych, aktywizacją zawodową osób bezrobotnych oraz inne prace zlecone przez gminę 

Kunów. 

 Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Kunowie planem finansowym zakładu na 

rok 2018 kwota przychodów i kosztów została uchwalona na poziomie 4.143.500 zł. Po 

zmianach na 31.12.2018 r. ostateczny plan przychodów i kosztów wyniósł 

4.486.100 zł. W zakresie przychodów zrealizowano wykonanie planu w kwocie 4.241.071,07 

zł tj. 94,54 % planu, natomiast koszty wykonano na poziomie 4.242.282,71 zł tj. 94,57 % 

założonego planu. Wynik bilansowy na dzień 31.12.2018 r. wyniósł minus 65.753,59 zł.  

Składniki infrastruktury wodociągowej: 

 

− sześć ujęć wody podziemnej (na czterech z nich znajdują się stacje uzdatniania wody); 

− sieć wodociągowa o łącznej długości 119,7 km; 

− przyłącza do budynków mieszkalnych i innych obiektów – 2910 szt. 

 

 Ilość pobranej wody z ujęć podziemnych wynosi średnio w roku 500 dam3. W roku 2018 

nie były realizowany inwestycje w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej. Realizowano na 

bieżąco przyłączanie nowych odbiorców do istniejącej sieci.  Odsetek mieszkańców 

korzystających z sieci wodociągowej na terenie gminy - w granicach 94%. 

W 2018 roku zakupiono pompę głębinową jako środek trwały na ujęcie wody w Górze 

Bukowskiej na kwotę 8 902,32 zł. Zakład poniósł opłatę za wydobycie wody do Wód Polskich 
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w kwocie 60.708,50 zł. Zakupiono dodatkowe urządzenie inkasenckie wraz z licencją do 

wystawiania faktur za wodę i ścieki za kwotę 6 765,00 zł. Usuwano mnożące się awarie sieci 

wodociągowych na kilkudziesięcioletnich odcinkach sieci. Ponadto w roku 2018 zrealizowano 

następujące zadania:   

− remonty 5 hydrantów na terenie gminy, 

− wymiana ok. 450 szt. wodomierzy u odbiorców indywidualnych, 

− odnowienie malowania armatury na stacji wodociągowej w Boksycce (II etap), 

− wymiana pompy głębinowej na ujęciu wody w Górze Bukowskiej. 

 

Składniki infrastruktury kanalizacyjnej: 

 

− oczyszczalnia ścieków (obecnie trwają prace przy budowie nowej oczyszczalni w związku 

z bardzo złym stanem technicznym i technologicznym obecnie użytkowanej); 

− sieć kanalizacyjna o łącznej długości 63 km; 

− lokalne przepompownie ścieków – 27 szt. i przepompowania główna; 

− przyłącza do budynków mieszkalnych i innych obiektów – 1362 szt. 

 

 Ilość odprowadzonych ścieków oczyszczonych średnio w roku – 120 dam3. W roku 

2018 nie były realizowane inwestycje w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Stopień 

skanalizowania gminy mieści się w granicach 40%. 

 

Gospodarka komunalna 

Gospodarka mieszkaniowa prowadzona jest w oparciu o Uchwałę Nr LI/278/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29.05.2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kunów na lata 2017 – 2021. 

Zakład administruje następującymi lokalami socjalnymi i komunalnymi na terenie gminy 

Kunów: 

− lokale komunalne w budynkach przy ul. Grabowieckiej (domy dla powodzian) - 11 szt., 

− lokale komunalne – Kolonia Piaski – 2 szt., ul. Fabryczna – 1 szt., Rudka – 1 szt., 

− lokale socjalne – 11 szt.,  

− lokale w domach nauczyciela: Kunów, Nietulisko Duże i Karczma Miłkowska - 5 szt.,  

− mieszkania w budynkach wielorodzinnych (bloki przy ul. Langiewicza nr 1 i 2) –  

8 szt. 
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W 2018 roku zakończono prace przy adaptacji budynku gminnego w Kolonii Inwalidzkiej 

na mieszkania socjalne. Po zrealizowaniu projektu zasób mieszkaniowy gminy powiększy się 

o trzy mieszkania socjalne. W 2018 roku rozpoczęła się procedura sprzedaży ostatniego 

mieszkania komunalnego w Domu Nauczyciela w Nietulisku Dużym. 

 

Na planowane przychody roczne na poziomie 51 000 zł zrealizowano 42 206,47 zł, co 

stanowi 82,76 %. Poniesione w tym czasie koszty wyniosły 41 083,89 zł. Czynsze wystarczają 

jedynie na bieżące opłaty związane z utrzymaniem budynków (przeglądy elektryczne, 

budowlane, kominiarskie) i konieczne naprawy bieżące. Cały czas problemem jest nieregularne 

opłacanie czynszów lub całkowite ich niepłacenie przez niektórych mieszkańców. 

Postępowania egzekucyjne są mało skuteczne i długotrwałe. Większość mieszkańców jest 

pozbawiona stałego źródła przychodów i korzysta jedynie z zasiłków wypłacanych przez 

MGOPS. 

Tabor, eksploatowany przez Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej 

Pojazdy eksploatowane przez Zakład podlegają ciągłemu procesowi starzenia. W roku 

2018 przeprowadzono konieczne naprawy bieżące i remonty pojazdów. Sprzedano w trybie 

licytacji wyeksploatowany samochód ciężarowy STAR 200 za kwotę 5 365,85 zł. 

Przeprowadzono naprawę układu przeniesienia napędu w autobusie IVECO Kapena za kwotę 

3 000,00 zł. Zakupiono opony do autobusu Mercedes Sprinter za kwotę 633,70 zł. Do pojazdów 

na bazie zakładu zakupiono profesjonalny prostownik samochodowy za kwotę 983,00 zł.  

W roku 2019 pojazdy będą wymagały dalszych nakładów na ich utrzymanie  

w należytym stanie technicznym.  

Oczyszczanie miasta i wsi: 

W roku 2018 wpływy z tego tytułu wyniosły 476 934,95 zł, na które składały się: 

− zimowe utrzymanie dróg – 169 510 ,80 zł, 

− koszenie terenów zielonych – 73 358,80 zł, 

− utrzymanie czystości – 63 144,95 zł, 

− wywóz nieczystości stałych od instytucji – 57 230,40 zł, 

− wynajem śmieciarki dla REMONDIS w Ostrowcu Św. - 113 690,00 zł.  

przy kosztach na poziomie 440 631,72 zł. 

Zakupiono pług do zimowego utrzymania dróg za kwotę 19 434,00 zł, oraz kosiarkę do 

utrzymania terenów zielonych za kwotę 26.199,00 zł. Zmodernizowano napęd 
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i sterowanie piaskarki do zimowego utrzymania dróg oraz zamontowano czołownicę do pługa 

przeciwśnieżnego przy samochodzie MAN za kwotę 21 002,25 zł. Zakupiono chłodnicę do 

samochodu MAN za kwotę 1 319,00 zł. Naprawiono zabudowę śmieciarki MAN do wywozu 

nieczystości stałych za kwotę 3 658,00 zł. Wymieniono tylne opony w samochodzie 

ciężarowym IVECO za kwotę 2 755,48 zł.  

Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 

 

Wpływy wyniosły 768 893,87 zł, przy kosztach na poziomie 751 988,86 zł, na które 

składają się między innymi: zakup materiałów i paliw do bieżącego utrzymania oczyszczalni 

ścieków, badania i analiza ścieków, opłata za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni  

w Ostrowcu (161 156,85 zł netto), opłata za odprowadzenie ścieków do wód lub gruntu do Wód 

Polskich (11 848,88 zł netto), opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie 

drogowym (17 567,87 zł). Sukcesywnie do sieci wodno - kanalizacyjnej podłączają się nowi 

odbiorcy, choć dynamika tego procesu zmniejszyła się. Mieszkańcy mobilizowani pismami  

z Referatu Ochrony Środowiska oraz wspólnymi kontrolami pracowników UMiG oraz ZGKM, 

sprawdzającymi prawidłowość gospodarki ściekowej. Wyzwaniem i istotnym utrudnieniem 

przy utrzymaniu lokalnych przepompowni ścieków jest ciągłe blokowanie pomp przez 

nieczystości stałe, podrzucane do sieci kanalizacyjnej. Zakład ponosi też koszty energii 

elektrycznej zasilającej 25 przepompowni ścieków na terenie gminy.  

 

Gospodarka komunalna - pozostała działalność: 

 

W dziale tym znajdują się między innymi przychody z bieżącego utrzymania dróg 

gminnych, wykaszanie i odkrzaczanie terenów gminy, usuwanie dzikich wysypisk śmieci, 

pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej, prace realizowane w ramach 

funduszy sołeckich. Koszty wyniosły 1 638 961,61 zł. W dziale tym znajdują się odpisy 

amortyzacyjne od środków trwałych w kwocie 1 252 525,65 zł.  

 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W GMINIE I ODBIÓR ODPADÓW: 

 

W 2018 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmowało się 

przedsiębiorstwo REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie ul. Zawodzie 16 Oddział w Ostrowcu 

Świętokrzyskim ul. A. Hedy ps. „Szary” 13A, które zostało wyłonione w drodze przetargu 

nieograniczonego. Wartość zamówienia wynosiła 644.112,00 zł. Odbiorem odpadów 
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komunalnych objętych było 2469 nieruchomości, z których 2297 deklarowało prowadzenie 

segregacji odpadów, a na 172 posesjach segregacja nie była prowadzona. Na tych posesjach 

zamieszkiwało, na podstawie złożonych deklaracji, 8688 mieszkańców. Odebrano 1552,398 

Mg odpadów komunalnych. Przypisy na podstawie złożonych deklaracji wyniosły 557.777,00 

zł, a wpłaty z tego tytułu 546.898,03 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wyniosły 75.706,53 zł. 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 

w 1995 roku wyniósł 13,85%. 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, 

metalu, tworzyw sztucznych, szkła w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 

roku wyniósł 27,09%. 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w stosunku do 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku wyniósł 95,18%. 

 

Dzikie wysypiska: 

Pomimo zorganizowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

obowiązującego od 1 lipca 2013 roku w dalszym ciągu powstają tzw. „dzikie” wysypiska 

śmieci. W 2018 roku zlikwidowano 5 dzikich wysypisk śmieci, z których wywieziono 11,4 Mg 

odpadów. Poniesione koszty na likwidację tych miejsc wyniosły 4.172,23 zł. 

 

Azbest: 

W 2018 roku kontynuowano rozpoczętą w 2010 r. realizację Gminnego Programu 

Usuwania Azbestu. Zgodnie z regulaminem zatwierdzonym zarządzeniem nr 27.2018 

Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 09.02.2018 r. określającym warunki przyznawania 

osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania 

określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie  

i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych  

i gospodarczych na terenie gminy Kunów w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania 

Azbestu, przyjęto i rozpatrzono 65 wniosków o dofinansowanie odbioru i utylizacji odpadów 

zawierających azbest. Odebrano 110,33 Mg odpadów, na co przeznaczono kwotę 28.978,83 zł. 

Koszt spakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwienia 1 tony odpadów wyniósł brutto 
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262,66 zł. Usługi w tym zakresie na rzecz gminy świadczyła wyłoniona w przetargu firma 

DELTA Tomasz Wejman z Końskowoli.  

 

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO: 

 

Ochrona zadrzewień: 

 

W 2018 roku przyjęto, rozpatrzono i zaakceptowano 75 zgłoszeń zamiaru usunięcia 

drzew złożonych przez osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, wydano  

6 zezwoleń na usunięcie drzew, rozpatrzono 2 zgłoszenia o dokonanie oględzin złomów  

i wywrotów, przyjęto 7 zgłoszeń dotyczących usunięcia drzew, złomów i wywrotów w trakcie 

prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzono 

jedno postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie 

drzew, które nie zostało zakończone w 2018 r. 

Rozpatrzono 12 spraw dot. konieczności usunięcia drzew z gruntów stanowiących 

własność Gminy Kunów, uzyskano stosowne zezwolenia i zlecono wycinkę drzew Zakładowi 

Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie.  

 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: 

  

Prowadzono 3 postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

− dla przedsięwzięcia pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T  

w miejscowości Małe Jodło” zakończone wydaniem decyzji pozytywnej, 

− dla przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu nad rzeką Dunaj w ciągu drogi krajowej nr 9 w 

miejscowości Rudka” nie zakończone w 2018 r.,  

− dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T relacji granica powiatu 

lipskiego - Sarnówek - Ostrowiec Świętokrzyski” zlokalizowanego na terenie miejscowości 

Kurzacze i Ostrowiec Świętokrzyski – zakończone umorzeniem postępowania ze względu 

na brak obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego zakresu. 

 

Przeprowadzone konkursy ekologiczne: 

 

− Konkurs „Zbiórka baterii” 
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Przeprowadzono konkurs w roku szkolnym 2017/2018, w którym uczestniczyło 

638 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum, którzy zebrali blisko 500 kg 

zużytych baterii. 

 

− Konkurs „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” 

Przeprowadzono gminne eliminacje XX edycji konkursu, do którego zgłosiła się 

jedna zagroda z miejscowości Udziców, która zgłoszona została do etapu 

powiatowego, w którym zajęła III miejsce.  

 

 

Zagroda w miejscowości Udziców I miejsce 

 

− Konkurs „Najpiękniejsza Posesja w Gminie” 

Przeprowadzono XIV edycję konkursu, do którego zgłosiły się trzy posesje:          

z Nietuliska Dużego, Boksycki i Janika.  

 

 

Posesja w miejscowości Nietulisko Duże I miejsce 
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Rolnictwo i leśnictwo: 

 

Powierzchnia gminy obejmuje obszar 11356 ha, z czego użytki rolne (UR) zajmują 

5561 ha co stanowi 49,0% powierzchni ogólnej gminy, a lasy 5206 ha – 45,8%. Według danych 

ze spisu rolnego na terenie gminy znajduje się 1205 gospodarstw rolnych, z czego jedynie ok. 

40 to gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha. Rolnicy korzystali z następujących form 

wsparcia: 

− płatności bezpośrednie        – 341, 

− wspieranie gospodarowania na innych obszarach  

o niekorzystnych warunkach gospodarowania     –   59, 

− programy rolnośrodowiskowe i poprawa dobrostanu zwierząt   –    8, 

− restrukturyzacja małych gospodarstw      –    2, 

− premia dla młodych rolników       –    1, 

− modernizacja gospodarstw rolnych      –    4, 

− zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  – 256. 

 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach przeprowadził na 

terenie gminy 6 szkoleń, w których uczestniczyło 78 rolników, 1 pokaz w którym uczestniczyło 

14 osób oraz 3 doradztwa grupowe dla 15 rolników. 

W 2018 roku na terenie gminy wystąpiły dwa niekorzystne zjawiska atmosferyczne.       

W dniach 11.04.2018 r. – 10.06.2018 r. wystąpił okres bez opadów czyli susza. W wyniku suszy 

poszkodowanych zostało 10 rolników z terenu 5 sołectw: Bukowie, Chocimów, Janik, Kolonia 

Piaski, Rudka. W jednym przypadku straty przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji rolnej 

na powierzchni 0,63 ha, natomiast w 9 przypadkach straty nie przekroczyły 30% średniej 

rocznej produkcji rolnej na powierzchni 23,38 ha. Łączna kwota obniżenia dochodu we 

wszystkich gospodarstwach rolnych wyniosła 30.152,21 zł. Drugim takim zjawiskiem było 

uderzenie pioruna w dniu 04.08.2018 r. w Małym Jodle. W wyniku tego zdarzenia spaleniu 

uległa stodoła wraz ze znajdującym się tam sprzętem. Wartość strat została wyszacowana na 

kwotę 58.297,80 zł.                                                                 

  Lasy i grunty leśne na terenie gminy zajmują powierzchnię 5206 ha co stanowi 45,8% 

ogólnej powierzchni gminy. W tym grunty leśne publiczne to 4482 ha, grunty leśne znajdujące 

się w zarządzie Lasów Państwowych – 4370 ha. Grunty leśne prywatne osób fizycznych 724 

ha co stanowi 14,4% ogólnej powierzchni lasów. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach 

prywatnych sprawuje Nadleśniczy z upoważnienia Starosty. 
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Opieka nad zwierzętami bezdomnymi: 

 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami realizowana jest na podstawie ustawy o ochronie 

zwierząt. Od 1 kwietnia 2018 roku zadanie to zostało powierzone Kunowskiemu 

Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom ”Podaj Łapę”, które prowadzi miejsce czasowego 

przetrzymywania zwierząt znajdujące się na bazie Zakładu Gospodarki Komunalno-

Mieszkaniowej w Kunowie.  W 2018 roku z terenu gminy wyłapano 36 psów i 17 szczeniąt 

oraz 37 kotów, a do adopcji przekazano 18 psów i 17 szczeniąt  oraz 27 kotów. Całkowity koszt 

opieki nad zwierzętami wyniósł 22.670,76 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia 8.000,00 zł, 

zapewnienie opieki weterynaryjnej 14.500,00 zł, zakup karmy 170,76 zł (do czasu przekazania 

zadania do Stowarzyszenia). 

 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

 

Na terenie gminy Kunów działalność prowadziło 405 przedsiębiorców będących osobami 

fizycznymi, w tym 336 aktywnych przedsiębiorców (różnica to przedsiębiorcy, którzy zgłosili 

zawieszenie działalności). Stanowi to niewielki wzrost w stosunku do roku 2017. 
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Poza tym na terenie gminy Kunów działało 15 spółek prawa handlowego, większość na 

terenie przemysłowym w Kunowie. W 2018 roku zostało zarejestrowanych 61 nowych 

przedsiębiorców, natomiast 58 przedsiębiorców zakończyło wykonywanie działalności.  

Najwięksi pracodawcy z terenu gminy to PERFECTDOOR Sp. z o.o., 

„AGROPLASTMET” Sp. z o.o. Sp.k. oraz TBM Sp. z o.o. Wymienione trzy firmy zatrudniały 

łącznie 759 osób z czego 304 osoby to mieszkańcy gm. Kunów.  

W gminie funkcjonowało 23 sklepy prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych na 

podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie oraz 4 lokale 

gastronomiczne.  

 

Dochody budżetu gminy za 2018 rok, z tytułu podatków związanych z działalnością 

gospodarczą, przedstawiały się następująco: 

 

1) podatek od nieruchomości wykorzystywanych pod działalność gospodarczą: 

 

Kwota podatku od nieruchomości zajęte pod działalność gospodarczą naliczonego za 

rok 2018 wyniosła 2.529.676,57 zł z tego:  

− osoby prawne –  2.067.075,19 zł (wzrost o ok. 45.000 zł w stosunku do roku 2017), 

− osoby fizyczne –  462.601,38 zł (spadek o  ok. 146.000 zł w stosunku do roku 2017). 

 

Kwota podatku od nieruchomości zajęte pod działalność gospodarczą wpłaconego do 

budżetu gminy za rok 2018:  

− osoby prawne – 2.082.632,44 (wzrost o ok. 30.000 zł w stosunku do roku 2017), 

− osoby fizyczne – brak możliwości wygenerowania danych.   

 

2) podatek od środków transportowych: 

 

Kwota podatku od środków transportowych naliczonego w 2018 roku: 

− osoby prawne –  36.655,18 zł (wzrost o ok. 2.200 zł w stosunku do roku 2017), 

− osoby fizyczne – 109.683,63 zł (wzrost o ok. 5.500 zł w stosunku do roku 2017). 

 

Kwota podatku od środków transportowych wpłaconego do budżetu gminy w 2018 

roku: 

− osoby prawne –  36 659,00 zł (wzrost o ok. 2.200 zł w stosunku do roku 2017), 

− osoby fizyczne – 112.870,77 zł (wzrost o ok. 18.540 zł w stosunku do roku 2017). 
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3) pomoc de minimis: 

 

Kwota udzielonej pomocy de minimis dla przedsiębiorców w 2018 roku: 

− z tytułu programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców –  47.810,15 zł (spadek             

o ok. 6.100 zł w stosunku do roku 2017), 

− z tytułu umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych – 6.079,92 zł (wzrost               

o ok. 2.500,00 zł w stosunku do roku 2017). 

 

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY: 

 

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gmin oraz niski stopień przestępczości są 

jednym z czynników świadczących o rozwoju i atrakcyjności naszej gminy. Podstawowym 

organem państwa powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego jest 

Policja – uzbrojona i umundurowana formacja.  

Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy, 

wykonywanych we własnym imieniu, na własną odpowiedzialność i finansowanych własnymi 

środkami należą między innymi: zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli; ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona przeciwpowodziowa.  

W związku z tym, burmistrz kieruje działaniami związanymi z monitorowaniem, 

planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń.  

W powyższych działaniach burmistrza wspiera gminny zespół zarządzania 

kryzysowego, który sam powołuje, określa jego organizację oraz kieruje jego pracami. W skład 

zespołu wchodzą między innymi osoby spośród pracowników urzędu gminy, gminnych 

jednostek organizacyjnych lub jednostek pomocniczych oraz innych niezbędnych osób. 

Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy 

i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja czy Państwowa Straż Pożarna, które to służby  

w realizacji swoich zadań wspierane są w naszej gminie przez jednostki OSP.  

Gmina wsparła (kwotą 2.000 tys. zł) Fundusz Wsparcia Policji oraz Państwowy 

Fundusz Celowy (dopłata do godzin ponadnormatywnych Policji w kwocie 1.620 zł). 

Udzielone wsparcie miało na celu poprawę elastyczności działania Policji oraz korzystanie  

z jej zwiększonego zaangażowania w realizację przedsięwzięć na terenie gminy. 
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W Kunowie znajduje się komisariat Policji, który zabezpieczany jest przez policjantów 

Powiatowej Komendy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim – jednostkę nadrzędną, która 

zapewnia obsługę zdarzeń w przypadku nieobecności na miejscu innych policjantów.  

Każdy mieszkaniec Kunowa może spotkać się na miejscu z kierownikiem lub 

dzielnicowymi w sprawach dotyczących między innymi: przestępstw, wykroczeń, lokalnych 

zagrożeń i nieprzestrzegania przepisów miejscowego prawa. Za organizację służby na 

posterunku odpowiada Komendant Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

 

W zakresie bezpieczeństwa publicznego zostały sporządzone następujące plany:  

− „Program Szkolenia Obronnego w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów”,  

− „Plan Szkolenia Obronnego w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów”, 

− „Plan Zasadniczych Przedsięwzięć w Zakresie Pozamilitarnych Przygotowań 

Obronnych”,  

− „Plan Działania Gminy z Zakresu Obrony Cywilnej na rok 2018”,  

− |„Plan Kontroli Problemowych Wykonywania Zadań w Zakresie Obronności  

w Mieście i Gminie Kunów”,  

− „Gminny Plan Zarządzenia Kryzysowego”, 

− „Plan Obrony Cywilnej”.  

 

oraz inne dokumenty pomocnicze, które w terminie były przedstawiane do jednostek 

nadrzędnych lub nadzorujących.  
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: 

 

Ochrona przeciwpożarowa na terenie Gminy Kunów zapewniana jest przez osiem 

jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej spośród, których 3 wchodzą w skład Krajowego 

Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG): 

− OSP Kunów (KSRG), 

− OSP Kunów „Agromet”, 

− OSP Nietulisko Duże (KSRG), 

− OSP Nietulisko Małe,  

− OSP Janik (KSRG), 

− OSP Doły Biskupie, 

− OSP Prawęcin,  

− OSP Bukowie. 

 

Jednostki wyposażone są w stopniu dobrym i bardzo dobrym, dysponują 12 pojazdami, 

1 łodzią ratunkową, 1 pontonem ratowniczym, każda jednostka posiada remizę OSP. 

 

Ogólna liczba członków zwyczajnych OSP  305, w tym mężczyzn 264 i kobiet 41. 

Liczba członków honorowych 17, wspierających 6. 

Liczba członków razem 328, w tym mężczyzn 286 i kobiet 42. 

Liczba Kobiecych Drużyn Pożarniczych: 2. 

Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 2, członków 20, w tym dziewcząt 10,  

chłopców 10. 

 

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej działa orkiestra składająca się z 32 muzyków. 

 

Liczba wyjazdów poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) do 

działań ratowniczych w 2018 roku: 

− OSP Kunów    - 84 

− OSP Kunów „Agromet”   -   1 

− OSP Nietulisko Duże  - 16 

− OSP Nietulisko Małe   -   3  

− OSP Janik    - 24 

− OSP Doły Biskupie   -   1  
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− OSP Prawęcin    -  0   

− OSP Bukowie    -  6  

 

Szkolenia w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) Gminy Kunów: 

− dowódcy OSP       –   48 

− naczelnicy OSP       – 185 

− strażacy ratownicy OSP     – 134 

− kierownicy konserwatorzy sprzętu ratowniczego  –   32 

− z zakresu ratownictwa technicznego    –   72 

− zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy   –   25 

− z zakresu działań przeciwpowodziowych   –   14 

 

Strażacy z poszczególnych jednostek OSP uczestniczą w życiu kulturalnym gminy 

Kunów poprzez uczestnictwo we wszystkich inicjatywach, takich jak święta państwowe  

i kościelne. Druhowie OSP zaangażowani są również w organizację i przeprowadzanie 

„Gminnego Konkursu Wiedzy Pożarniczej”. Uczestniczą także w ochronie przeciwpożarowej 

meczy piłkarskich Klubu Sportowego Stal Kunów, imprezy masowej „Dni Kunowa” oraz 

dożynek gminny i itp. 

 

Budżet, jakim dysponował Urząd Miasta i Gminy w Kunowie na ochronę 

przeciwpożarową w 2018 roku przedstawiał się następująco: 

− plan:   281.142,00 zł 

− wykonanie:  267.928,34 zł, co stanowi 95,3 % planu.  

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI: 

 
 W 2018 roku gmina Kunów, na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, w miarę potrzeb i możliwości finansowych wspierała, we współpracy z tymi 

organizacjami, realizację zadań publicznych w zakresie: 

− pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

− kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
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− promocji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

− przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

− ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

 

 Organizacjami pozarządowymi, które współpracowały z gminą Kunów w 2018 roku 

były: 

− Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bukowie i Okolic, 

− Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów, 

− Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej, 

− Stowarzyszenie Ziemi Janickiej „ZGODA”, 

− Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Boksycki, 

− Stowarzyszenie „Prawęcin nad Węgierką”, 

− Brygada Polskich Drużyn Strzeleckich, 

− Ludowy Klub Sportowy „STAL” w Kunowie, 

− Kunowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Podaj Łapę”, 

− Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie, 

− Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS w Nietulisku Dużym, 

− Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Kunowie, 

− Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej – Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki 

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kielcach, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

  Gmina Kunów ogłosiła trzy nabory wniosków na wsparcie realizacji zadań 

publicznych: 

 

− I edycja otwartego konkursu ofert na realizację poszczególnych zadań ogłoszona była  

w dniu 29 grudnia 2017 roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów nr 314/17. 

Konkurs swoim zakresem obejmował zadania z zakresu promocji i upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu; 

 

− II edycja otwartego konkursu ofert została ogłoszona 6 marca 2018 roku Zarządzeniem 

Burmistrza Miasta i Gminy Kunów nr 42.2018, swym zakresem objęła zadania z zakresu  

promocji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zadanie z zakresu pomocy 

społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, zadania z zakresu przeciwdziałania 
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uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

 

− III edycja otwartego konkursu ofert została ogłoszona 8 maja 2018 roku Zarządzeniem 

Burmistrza Miasta i Gminy Kunów nr 86.2018, swym zakresem objęła zadania z zakresu 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

 Wszystkie oferty biorące udział w konkursach opiniowała komisja konkursowa 

powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie. Ze wszystkimi wybranymi 

podmiotami zawarto umowy na realizację poszczególnych zadań. 

 

 Większość zadań została prawidłowo zrealizowana. Część środków przeznaczonych 

na realizację poszczególnych zadań nie została w pełni wykorzystana. Trzy organizacje, które 

otrzymały dotację zwróciły część niewykorzystanych środków, natomiast jedno stowarzyszenie 

zwróciło do budżetu gminy całą przyznaną dotację. Sprawozdania z wykonania zadań w trzech 

przypadkach nie zostały złożone w terminach określonych umową. Dwie organizacje dokonały 

zwrotu środków wydatkowanych po terminie realizacji zadania publicznego. Pozostałe 

organizacje prawidłowo wykonały zadania.           

       

 Środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym pochodziły z budżetu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

 W 2018 roku przyznano również dotacje na podstawie art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie, tj. w trybie pozakonkursowym.   

 Z tej formy pozyskania środków na działalność statutową skorzystały Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Bukowie i Okolic, Brygada Polskich Drużyn Strzeleckich, Ludowy Klub 

Sportowy „STAL” w Kunowie oraz Ludowy Klub Sportowy “GRYF” w Kunowie. 

 

 Na realizację zadań publicznych Gminy Kunów w 2018 roku zaplanowane zostało  

151 900,00 zł (promocja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 117 600,00 zł, pomoc 

społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób - 6 000,00 zł, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym – 9 500, 00 zł, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego –  

8 000,00 zł,  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10 800,00 zł). 

Dotacje na realizację poszczególnych zadań wyniosły 148 433,21 zł w tym 4 700,00 zł na 
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realizację ofert złożonych w trybie pozakonkursowym. Kwota niewykorzystanych  

i zwróconych środków z dotacji wyniosła 1763,04 zł. 

 

 Zadania w zakresie promocji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie 

Kunów w 2018 roku realizowane były przez: Stowarzyszenie Ziemi Janickiej „ZGODA”, 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej, Ludowy Klub Sportowy „STAL” w Kunowie, 

Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie, Ludowy 

Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS w Nietulisku Dużym oraz Ludowy Klub 

Sportowy „GRYF” w Kunowie. 

 Poza współpracą w formie finansowej, gmina wspierała również działania organizacji 

między innymi poprzez publikowanie na stronie internetowej gminy oraz w prasie informacji 

dotyczących ich działalności, udzielała informacji o możliwości pozyskania środków 

finansowych z innych źródeł, udzielała pomocy przy organizacji spotkań, nieodpłatnie 

udostępniała lokale i pomieszczenia na realizację działalności statutowej.  Gmina Kunów przy 

udziale Gminnego Centrum Informacji wspierała organizacje pozarządowe działające na 

terenie gminy Kunów również poprzez pomoc w pisaniu wniosków dotacyjnych, realizacji  

i rozliczaniu projektów, organizacji ciekawych inicjatyw. Do najważniejszych działań 

zrealizowanych w 2018 r. zaliczyć można, m.in.: 

 

− przygotowanie dokumentacji i rozliczenie projektu „Aktywni Razem”, który został 

współfinansowany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku 

w ramach realizacji zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez 

Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych, 

 

− przygotowanie wniosków dotacyjnych dla LKS "Gryf" Kunów do Urzędu 

Marszałkowskiego na dofinansowanie organizacji XX Pucharu Gór Świętokrzyskich 

w Podnoszeniu Ciężarów oraz doposażenie klubu w stroje sportowe, 

 

− przygotowanie wniosku na konkurs skierowany do młodzieży pn. „Młodzieżowe Rady 

Miejskie 2018”, 

 

− pomoc w organizacji i prowadzeniu świetlic środowiskowych wspólnie z radnymi 

Młodzieżowej Rady Miejskiej organizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz Osób 

Bezrobotnych z Ostrowca Św., we współpracy z Gminą Kunów w okresie wakacji dla 

uczniów szkół specjalnych z terenu gminy Kunów, 
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− prowadzenie zbiórki pieniężnej podczas Dni Kunowa we współpracy z Kunowskim 

Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom „Podaj Łapę” w dniu 1 lipca 2018 r., 

 

− włączenie się w organizację Jubileuszu 80-lecia Klubu Sportowego „Stali” Kunów w dniu 

11 sierpnia 2018 r., 

 

− przygotowanie wniosku dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej 

o dofinansowanie „Zaduszek Muzycznych” w ramach Programu Narodowego Centrum 

Kultury pn. Kultura – Interwencje 2018, 

 

− przygotowanie wniosku o dotację w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

na realizację inicjatywy Młodzieżowej Rady Miejskiej, 

 

− przygotowywanie wspólnie z organizacjami pozarządowymi oraz szkołami Kalendarza 

oficjalnych uroczystości i imprez sportowych na terenie Gminy Kunów w roku 2018, 

 

− przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków 

pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2019”. 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: 

 

I. POWYŻEJ 30.000 euro (ustawa Pzp) – tryb: przetarg nieograniczony 

 

Łączna liczba przetargów nieograniczonych – 10, w tym: 

 

− 6 przetargów na roboty budowlane, 

− 2 przetargi na usługi, 

− 2 przetargi na dostawy, 

na łączną kwotę brutto: 22.249.111,27 zł (netto: 18.219.508,35 zł) 

 

 

Podział na referaty: 

 

Referat Infrastruktury i Rozwoju – 6 przetargów na roboty budowlane: 

 

− droga Wymysłów-Boksycka - 247.687,56 zł brutto (201.372,00 zł netto) 

− droga Nietulisko Duże-Podlesie-Doły Biskupie - 187.550,40 zł brutto (152.480,00 zł netto) 
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− droga teren przemysłowy - 1.133.485,17 zł brutto (921.532,66 zł netto) 

− oczyszczalnia ścieków w Kunowie - 15.400.000,00 zł brutto (12.520.325,20 zł netto) 

− termomodernizacja SP w Kunowie - 2.450.000,00 zł brutto (1.991.869,92 zł netto) 

− świetlica w Kolonii Inwalidzkiej - 996.377,56 zł brutto (810.063,06 zł netto) 

 

                                  RAZEM BRUTTO: 20.415.100,69 zł (netto: 16.597.642,84 zł) 

 

Referat Organizacyjny – 1 przetarg na usługę: 

 

− dowóz dzieci - 212.284,80 zł brutto (196.560,00 zł netto). 

 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Lokalnego – 1 przetarg na usługę 

 

− odbiór odpadów komunalnych - 946.080,00 zł brutto (876.000,00 zł netto). 

 

Specjalista ds. Techniczno-Administracyjnych – 2 przetargi na dostawy 

 

− dostawa energii elektrycznej (taryfy C11, C12b, C21 - styczeń 2018 r.) - 340.059,59 zł 

brutto (276.471,21 zł netto), 

− dostawa energii elektrycznej (taryfy C11, C21 - lipiec 2018 r.) - 335.586,19 zł brutto 

(272.834,30 zł netto). 

    

                                  RAZEM BRUTTO: 675.645,78 zł (netto: 549.305,51 zł) 

 

 

II. PONIŻEJ 30.000 euro – Regulamin udzielania zamówień publicznych 

 

− ZAPYTANIA OFERTOWE: łączna liczba postępowań – 16 na łączną kwotę brutto: 

731.805,08 zł (netto: 632.869,78 zł), 

− ROZEZNANIA CENOWE: łączna liczba postępowań – 11 na łączną kwotę brutto: 

327.507,62 zł (netto: 269.243,82 zł). 

 

Podział na referaty – „zapytania ofertowe”: 

 

− Referat Infrastruktury i Rozwoju - 6 zapytań ofertowych na łączną kwotę brutto: 

383.526,90 zł (netto: 333.221,06 zł), 

− Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Lokalnego - 1 zapytanie ofertowe 

na kwotę brutto: 28.978,83 zł (netto: 26.832,25 zł), 

− Referat Finansowy - 1 zapytanie ofertowe na kwotę brutto: 44.036,99 zł (netto: 44.036,99 

zł), 
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− Referat Organizacyjny - 7 zapytań ofertowych na łączną kwotę brutto: 199.653,37 zł 

(netto: 167.308,76 zł), 

− Specjalista ds. Techniczno-Administracyjnych - 1 zapytanie ofertowe na kwotę brutto: 

75.608,99 zł (netto: 61.470,72 zł). 

 

Podział na referaty – „rozeznania cenowe”: 

 

− Referat Infrastruktury i Rozwoju – 9 rozeznań cenowych na łączną kwotę brutto: 

262.139,20 zł (netto: 213.121,30 zł) 

− Specjalista ds. Techniczno-Administracyjnych – 2 rozeznania cenowe na łączną kwotę 

brutto: 65.368,42 zł (netto: 56.122,52 zł) 

 

III. PONIŻEJ 5.000 euro – nie stosowano Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

 

− Łączna liczba postępowań – 229 

− na łączną kwotę brutto: 706.907,56 zł  

 

Podział na referaty: 

 

− Referat Infrastruktury i Rozwoju - 78 postępowań na łączną kwotę brutto: 408.247,50 zł 

(netto: 349.830,80 zł). 

− Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Gminnym - 10 postępowań na łączną 

kwotę brutto: 34.080,00 zł (netto: 34.080,00 zł). 

− Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Lokalnego - 13 postępowań na 

łączną kwotę brutto: 68.079,00 zł. 

− Urząd Stanu Cywilnego - 4 postępowania na łączną kwotę brutto: 5.625,58 zł (netto: 

4.848,07 zł). 

− Referat Organizacyjny (Biuro Rady) - 1 postępowanie na kwotę brutto: 22.000,00 zł 

(netto: 22.000,00 zł). 

− Gminne Centrum Informacji - 35 postępowań na łączną kwotę brutto: 83.137,87 zł (netto: 

74.398,18 zł). 

− Specjalista ds. Techniczno-Administracyjnych - 54 postępowania na łączną kwotę brutto: 

57.566,61 zł (netto: 50.644,92 zł). 

− Sekretariat, Koordynator Sportu, Specjalista ds. Zamówień Publicznych, inne - 34 

postępowania na łączną kwotę brutto: 28.171,00 zł. 
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KULTURA, SPORT I REKREACJA: 

Zadania w tym zakresie Gmina Kunów wykonuje poprzez działalność Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Kunowie, która jest instytucją kultury, pełniącą również rolę ośrodka 

kultury w gminie.  

 

W zakresie budowy sieci bibliotecznej nie nastąpiły zmiany. Biblioteka posiada 5 filii 

bibliotecznych: w Bukowiu, Nietulisku Dużym, Janiku, Dołach Biskupich, Wymysłowie, które 

działają w budynkach szkół podstawowych oraz Oddziały dla Dzieci i Dorosłych działające  

w budynku przy ul. Warszawskiej 48 w Kunowie. Zgodnie z założeniami Statutu Miejsko-

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie wypełniano jego podstawowe założenia tj. 

gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz 

sprawowano opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym na terenie gminy. Na mocy 

zawartego porozumienia między Zarządem Powiatu Ostrowieckiego i Burmistrza Miasta  

i Gminy Kunów, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie od połowy miesiąca 

listopada 2016 roku wypełnia zadania biblioteki powiatowej. Na realizację zadań biblioteki 

powiatowej Powiat Ostrowiecki w pierwszym roku przekazał dotację w wysokości 5 tys. zł,  

w kolejnym roku 5 tys. zł, a w 2018 roku 10 tys. zł.  

Działalność kulturalna i oświatowa, popularyzacja książki i czytelnictwa, współpraca  

ze środowiskiem: 

Współpraca biblioteki z samorządem gminnym układała się bardzo dobrze. Szczególnie 

było to widoczne w zakresie organizacji imprez kulturalnych i środowiskowych. Miejsko-

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymywała dodatkowe środki finansowe na ich realizację. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie jest corocznie organizatorem lub 

współorganizatorem imprez, wydarzeń kulturalnych i obchodów patriotycznych w gminie tj.:  
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Koncert kolęd i pastorałek, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Kiermasz 

Wielkanocny, Obchody  74 rocznicy bitwy pod Jeleńcem,  3 Maja i Dnia Strażaka, 15 sierpnia, 

rocznica wybuchu II wojny światowej, 11 listopada Święto Niepodległości, 11 Kunowskie 

Zaduszki Muzyczne,  IV Kunowski Jarmark Bożonarodzeniowy,  zainicjonowanej w 2016 roku 

imprezę integracyjną „Serdeczniak Kunowski” z udziałem dzieci niepełnosprawnych ich 

rodziców i opiekunów. Organizowano imprezy plenerowe. Np. festyn na stadionie „Stali”  

z okazji „Dni Kunowa”.  Podczas tej imprezy wręczono Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy 

Kunów „Kunowska Żołna”. Decyzją Kapituły została nią uhonorowana Strażacka Orkiestra 

Dęta z Kunowa. Współorganizowano Dożynki gminne i powiatowe. W bibliotece odbyły się 

spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, zajęcia aerobiku. Wolny czas dzieci od nauki stara się 

zagospodarować Oddział dla Dzieci, organizując zajęcia tematyczne z wykorzystaniem 

odpowiedniej lektury, głośnego czytania, zajęcia plastyczne. Szeroko propagowana była akcja 

„Cała Polska czyta dzieciom” – zapraszając gości, którzy czytają wybrane lektury, ale też 

opowiadają o swojej pracy. Dzieci mają możliwość oglądania przedstawień, teatrzyków. 

Corocznie organizowane są zajęcia w okresie ferii i wakacji. 

Gromadzenie zbiorów i czytelnictwo: 

W 2018 roku do zbiorów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie i Filii 

bibliotecznych włączono ogółem 737 jednostek inwentarzowych na ogólną kwotę 14.596,93 

zł., w tym z zakupu 710 na kwotę 13.942,72 zł. Ogółem stan zbiorów na dzień 31.12.2018 roku 

wyniósł 48.472 jednostek inwentarzowych, w tym 48.302 książki, a w filiach bibliotecznych 

22.752 woluminów. Na koniec 2018 roku zarejestrowano 1.428 czytelników, w tym 628 do lat 

15. Ogółem w bibliotekach publicznych wypożyczono na zewnątrz 25.707 książek, w tym 

9.814 książek czytelnikom do lat 15. Biblioteka w 2018 r. umożliwiła czytelnikom dostęp do 

elektronicznej wersji książek PWN poprzez stronę www.libra.ibuk.pl 

Współpraca Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z innymi podmiotami: 

MGBP w Kunowie prowadzi skuteczne działania w zakresie animowania kultury i życia 

społecznego. Biblioteka jest siedzibą Klubu Kobiet Kreatywnych skupiającego aktywnie 

działające seniorki. Panie z Klubu brały udział w szkoleniu i warsztatach.  Z udziałem pań  

i młodzieży z Młodzieżowej Rady Miejskiej i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej 

organizowane są spotkania pt.: „Ludzie z pasją”. Spotkania Klubu Kobiet Kreatywnych. 

Spotkania pań w wieku powyżej 60 roku życia w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej raz w tygodniu 2 godz.  ok. 40 uczestników. Organizują spotkania z: psychologiem, 
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dietetykiem, pielęgniarką środowiskową, zajęcia plastyczne, ćwiczenia gimnastyczne, 

wycieczki, wyjazdy do teatru, koncerty, zabawy. 18 sierpnia 2018 r. – Panie z Klubu Kobiet 

Kreatywnych z Kunowa, seniorzy ze Związku Emerytów i Rencistów z Kunowa wzięli udział 

w „V Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów” w Warszawie reprezentowali seniorów z gminy 

Kunów. W sumie 65 osób. 

MGBP w Kunowie sprawuje opiekę nad czterema zespołami śpiewaczymi w: Bukowiu, 

Chocimowie, Nietulisku Małym i Kunowie. Zajęcia z zespołami prowadzi instruktor muzyczny 

zatrudniony w MGBP. Biblioteka zapewnia organizacyjnie i finansowo udział zespołów  

w przeglądach i konkursach. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie finansuje 

działalność Kapeli Ludowej „Kunowianie” oraz Orkiestry Dętej. 

Działania podejmowane w zakresie sportu i rekreacji: 

MGBP była organizatorem ćwiczeń gimnastycznych dla kobiet bez limitu wieku.  

W ćwiczeniach brało udział przeciętnie 12 osób. Ćwiczenia zawierające elementy jogi, 

rozciągające – trwały one jedną godzinę. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu (czyli 24 

osoby – 2 godz.) oprócz miesięcy, czerwiec, lipiec, sierpień.  Prowadzone one były w ramach 

budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie.  

11 maja 2018 r. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie podpisała umowę 

partnerską ze Stowarzyszeniem „Sportownia” z siedzibą w Porębach 32-425 Trzemeśnia 

reprezentowana przez Prezesa Zbigniewa Bizonia, która realizowała projekt dofinansowany 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu ASOS. Dzięki 

projektowi udostępniono bibliotece sprzęt do gry w „Speed Balla”, z którego korzystały panie 

z Klubu Kobiet Kreatywnych oraz dzieci i młodzież. 

13 maja 2018 r. – odbyło się spotkanie „Na sportowo seniorzy z Kunowa”, na które 

przybył mistrz Polski w „Speed Balla” Zbigniew Bizoń i odkrywał przed zgromadzonymi 

tajniki tego sportu. – 40 osób. 

12 czerwca 2018 r. – odbyły się warsztaty gry w „Speed Balla”, w których wzięły 

udział dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej w Kunowie oraz seniorki z Klubu Kobiet 

Kreatywnych, które przedstawiły dzieciom zasady gry nowej dyscypliny sportu. – 21 osób. 
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29 lipca 2018 r. – Seniorki z Klubu Kobiet Kreatywnych aktywnie promowały grę  

w „Speed Balla” i zachęcały do aktywności fizycznej podczas Festynów rodzinnych  

w Boksycce i Rudce.  

Działania podejmowane przez Gminne Centrum Informacji: 

 

Gmina Kunów również stale współpracuje z Młodzieżową Radą Miejską powołaną w 2015 

roku, którą tworzy 15 osobowa grupa aktywnych młodych ludzi. Do najważniejszych działań 

zrealizowanych wspólnie z Gminnym Centrum Informacji w Kunowie, zaliczyć należy: 

 

− współorganizację „I Kunowskiego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Młodzieżowej Rady 

Miejskiej” dla dzieci i młodzieży z tereny gminy Kunów, który odbył się w sierpniu 2018 

r.,  

− organizację konkursu plastycznego „Gmina Kunów- moje miejsce na ziemi”, którego 

rozstrzygnięcie odbyło się w lutym 2018 r., 

 

− pomoc w organizacji w Biegu ulicznego pod hasłem „Łączy nas bieganie” w Kunowie,  

 

− pomoc Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom „Podaj Łapę” przy zbiórce pieniężnej, której 

celem było pozyskanie środków na zakup karm, lekarstw oraz na budowę boksów w azylu 

dla zwierząt na terenie ZGKM w Kunowie,  

 

− współorganizowanie spotkania integracyjno-edukacyjnego Młodzieżowej Rady Miejskiej 

z Młodzieżową Radą Miasta i Gminy Łosice, Młodzieżową Radą Gminy Wiśniew 

oraz przedstawicielami LGD Ziemi Siedleckiej i LGD Krzemienny Krąg, 

 

− udział w zajęciach dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kunów w okresie 

wakacyjnym, 

 

− współorganizacja „Serdeczniaka Kunowskiego” – balu osób niepełnosprawnych z terenu 

gminy Kunów, który odbył się 23 lutego 2018 r. w hali gimnastycznej Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. A. Hedy „Szarego” w Kunowie– zabawa dla dzieci i młodzieży ze szkół 

specjalnych. Organizatorzy: Gmina Kunów, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna  

w Kunowie, Młodzieżowa Rada Miejska w Kunowie 

 

− współtworzenie inicjatywy młodzieży pn.: "Okno z widokiem na miedzę sąsiada" – cyklu 
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filmowego promującego mieszkańców gminy Kunów. 

 

Gmina Kunów poprzez Gminne Centrum Informacji w roku 2018 zorganizowała 

następujące imprezy cieszące się ogromną popularnością wśród mieszkańców: 

 

− Bieg Uliczny pod hasłem "Łączy nas bieganie" III edycja 2 maja 2018 r. 

 

Podmiot realizujący: Gmina Kunów 

Czas trwania zadania: maj 2018 

Obszar zadania: Kunów, Stadion Sportowy 

Liczba uczestników: ok. 200 osób 

Organizatorzy: Gminna Rada Sportu, Rada Miejska w Kunowie 

Współfinansowanie: środki własne 

Koszt zadania: 7 668,00 zł 

 

− "Aktywnie z rowerem w Gminie Kunów" 

 

Podmiot realizujący: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej, Gmina Kunów 

Czas trwania zadania: 19.12.2017 – 30.06.2018 

Obszar zadania: Gmina Kunów 

Liczba uczestników: ok. 400 osób 

Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej, Gmina Kunów 

Współfinansowanie: wkład finansowy Gminy Kunów, współfinansowanie ze stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" w Bałtowie 

Koszt zadania: Gmina Kunów: 3333,21 zł, LGD "Krzemienny Krąg": 29 998,94 zł. 

W ramach realizacji zadania: wytyczono i oznakowano szlaki rowerowe na terenie 9 gmin 

należących do LGD "Krzemienny Krąg", w tym na terenie gminy Kunów, powstała "Przystań 

Rowerowa" w Kunowie, w której znalazły się stół, 2 ławki, stacja naprawy rowerów i 3 kosze 

do selektywnej zbiórki odpadów, a także opracowano i wydrukowano mapy turystyczne  

z przebiegiem tras wytyczonych szlaków rowerowych.  
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− "I Kunowski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Młodzieżowej Rady Miejskiej" 

 

Podmiot realizujący: Młodzieżowa Rada Miejska w Kunowie, Gmina Kunów, Lokalna Grupa 

Działania "Krzemienny Krąg" 

Czas trwania zadania: 01.08.2018 – 31.08.2018 r. 

Obszar zadania: Gmina Kunów 

Liczba uczestników: 80 osób 

Organizatorzy: Młodzieżowa Rada Miejska w Kunowie, Gmina Kunów 

Współfinansowanie: wkład finansowy gminy Kunów, współfinansowanie ze środków LGD 

Krzemienny Krąg 

Koszt zadania: Gmina Kunów: 700,00 zł, LGD "Krzemienny Krąg": 500,00 zł. 

 

Gminna Rada Sportu: 
 

Zadania z zakresu sportu i rekreacji na terenie gminy Kunów w 2018 roku realizowała 

również Gminna Rada Sportu, powołana zarządzeniem nr 130/16 Burmistrza Miasta i Gminy  

w Kunowie, z dnia 01.06.2016 r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu. 

Gminna Rada Sportu powstała jako organ o charakterze opiniodawczym i doradczym                                 

w zakresie realizacji zadań dotyczących kultury fizycznej i sportu. Zasady funkcjonowania oraz 

regulamin działania Gminnej Rady Sportu określa zarządzenie nr 96/16 Burmistrza Miasta  

i Gminy Kunów z dnia 26.04.2016 r. 

Głównym zadaniem Rady jest propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci, 

młodzieży oraz mieszkańców gminy poprzez inicjowanie oraz organizowanie imprez 

sportowych i rekreacyjnych a także wspieranie inicjatyw społecznych w wyżej wymienionym 

zakresie. 

Gminna Rada Sportu w 2018 roku była organizatorem wielu imprez i wydarzeń  

o charakterze sportowym. Do najważniejszych należą: 

– III Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego, 
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– XIII Środowiskowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy                         

w Kunowie, 

 

– X Mistrzostwa Kunowa w Tenisie Stołowym dla uczniów szkół podstawowych, 

 

– VII GRAND – PRIX Województwa Świętokrzyskiego Amatorów, 

 

– III Bieg Uliczny pod hasłem „Łączy nas bieganie”, 

 

– Powiatowy Turniej Gier i Zabaw dla szkół podstawowych, 

 

– Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie oraz Turniej piłki 

siatkowej dziewcząt w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, 

 

– Turniej piłki nożnej o Puchar Rady Miejskiej w Kunowie, 

 

– Puchar Gór Świętokrzyskich w Podnoszeniu Ciężarów, 

 

– Gminny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych. 

 

Ponadto zadania w zakresie promocji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

realizowane były przez następujące stowarzyszenia i kluby sportowe, zgodnie z ich zadaniami 

statutowymi: 

– Stowarzyszenie Ziemi Janickiej „ZGODA”, 

 

– Ludowy Klub Sportowy „STAL” w Kunowie, 

 

– Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie, 

 

– Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS w Nietulisku Dużym, 

 

– Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Kunowie. 

 

Na terenie gminy Kunów funkcjonuje również boisko wielofunkcyjne „ORLIK 2012” na 

terenie, którego odbywają się zajęcia treningowe dla dzieci i dorosłych prowadzone przez 

animatora, turnieje sportowe oraz inne wydarzenia o charakterze sportowym.  
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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE PODJĘTE W ROKU 2018 

 
Lp. Numer uchwały 

 

Data podjęcia  

uchwały 

 

Temat uchwały  

 

Stan realizacji 

 

1. LXII/358/18  11 stycznia 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale Nr 

LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

2. LXII/359/18 11 stycznia 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

3. LXIII/360/18 25 stycznia 2018 r. zarządzenia poboru podatków  

w drodze inkasa, określenia 

inkasentów oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

 

Na dzień 

31.12.2018 

uchwała w 

trakcie realizacji 

4. LXIII/361/18 25 stycznia 2018 r. dopuszczenia zapłaty podatków, 

stanowiących dochody budżetu 

gminy Kunów instrumentem 

płatniczym 

 

Na dzień 

31.12.2018 

uchwała w 

trakcie realizacji 

5. LXIII/362/18 25 stycznia 2018 r. zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminu wynagradzania 

nauczycieli i dyrektorów szkół  

i placówek oświatowych 

prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego gminy 

Kunów 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

6. LXIII/363/18 25 stycznia 2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy/najmu  

w trybie bezprzetargowym na okres 

trzech lat nieruchomości 

komunalnych na rzecz 

dotychczasowych dzierżawców/ 

najemców, którzy jako ostatni 

korzystali z danej nieruchomości 

przez okres co najmniej 3 lat 

 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

7. LXIII/364/18 25 stycznia 2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy/najmu  

w trybie bezprzetargowym na okres 

dwóch lat nieruchomości 

komunalnych na rzecz 

dotychczasowych dzierżawców 

/najemców, którzy jako ostatni  

 

 

Uchwała 

zrealizowana 
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korzystali z danej nieruchomości 

przez okres co najmniej 3 lat 

 

8. LXIII/365/18 25 stycznia 2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie nowej 

umowy dzierżawy/najmu w trybie 

bezprzetargowym na okres trzech lat 

nieruchomości komunalnych na 

rzecz nowych 

dzierżawców/najemców 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

9. LXIII/366/18 25 stycznia 2018 r. ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia udzielających 

schronienia osobom bezdomnym 

 

 

Uchwała  

w trakcie 

realizacji 

10. LXIII/367/18 25 stycznia 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale  

Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

11. LXIII/368/18 25 stycznia 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

12. LXIII/369/18 25 stycznia 2018 r. ustalenia stawki dotacji 

przedmiotowej dla gminnego 

zakładu budżetowego - ZGKM  

w Kunowie na rok 2018 

 

Uchwała 

zrealizowana 

13. LXIII/370/18 25 stycznia 2018 r. przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej  

na 2018 rok 

 

Uchwała 

zrealizowana 

14. LXIII/371/18 25 stycznia 2018 r. przyjęcia planu pracy Komisji 

Samorządowej, Spraw 

Obywatelskich, Bezpieczeństwa  

i Ochrony Przeciwpożarowej Rady 

Miejskiej na 2018 rok 

 

Uchwała 

zrealizowana 

15. LXIII/372/18 25 stycznia 2018 r. przyjęcia planu pracy Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Budżetu  

i Finansów Rady Miejskiej  

na 2018 rok 

 

Uchwała 

zrealizowana 

16. LXIII/373/18 25 stycznia 2018 r. przyjęcia planu pracy Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Zdrowia i Opieki Społecznej Rady 

Miejskiej na 2018 rok 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

17. LXIII/374/18 25 stycznia 2018 r. przyjęcia planu pracy Komisji 

Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa  

Uchwała 

zrealizowana 
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i Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej na 2018 rok 

 

18. LXIII/375/18 25 stycznia 2018 r. pozostawienia bez rozpoznania 

anonimowej skargi na działalność 

Burmistrza Miasta i Gminy  

w Kunowie 

 

Uchwała 

zrealizowana 

19. LXIV/376/18 22 lutego 2018 r. uchwalenia "Programu Ochrony 

Środowiska dla Miasta i Gminy 

Kunów na lata 2017 - 2020  

z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2021-2024" 

 

 

Uchwała  

w trakcie 

realizacji 

20. LXIV/377/18 22 lutego 2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości 

komunalnych na rzecz 

dotychczasowego najemcy 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

21. LXIV/378/18 22 lutego 2018 r. zaliczenia drogi do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia jej przebiegu 

 

Uchwała 

zrealizowana 

22. LXIV/379/18 22 lutego 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale Nr 

LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

23. LXIV/380/18 22 lutego 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018 - 2033 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

24. LXV/381/18 1 marca 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale Nr 

LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

25. LXV/382/18 1 marca 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

26. LXVI/383/18 29 marca 2018 r. uchwalenia Studium uwarunkowań   

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy 

Kunów 

 

Uchwała 

zrealizowana 

27. LXVI/384/18 29 marca 2018 r. przyjęcia "Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 
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zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta i Gminy Kunów  

w 2018 roku" 

 

Uchwała 

zrealizowana 

28. LXVI/385/18 29 marca 2018 r. ustalenia dopłat do taryf na 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

 

Uchwała 

zrealizowana 

29. LXVI/386/18 29 marca 2018 r. podziału miasta i gminy w Kunowie 

na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

30. LXVI/387/18 29 marca 2018 r. ustalenia trybu udzielenia  

i rozliczenia dotacji dla publicznych 

podmiotów oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania 

 

 

Uchwała  

w trakcie 

realizacji 

31. LXVI/388/18 29 marca 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale  

Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

32. LXVI/389/18 29 marca 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

33. LXVII/390/18 3 kwietnia 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale  

Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

34. LXVII/391/18 3 kwietnia 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

35. LXVIII/392/18 24 kwietnia 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale Nr 

LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

36. LXVIII/393/18 24 kwietnia 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Uchwała 

zrealizowana 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 
37. LXIX/394/18 26 kwietnia 2018 r. uchwalenia "Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta i Gminy 

Kunów" 

 

Uchwała 

zrealizowana 

38. LXIX/395/18 26 kwietnia 2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości 

komunalnych na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

39. LXIX/396/18 26 kwietnia 2018 r. sprzedaży nieruchomości 

gruntowych w trybie 

bezprzetargowym położonych   

w mieście Kunów 

 

Uchwała  

w trakcie 

realizacji 

40. LXIX/397/18 26 kwietnia 2018 r. określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć psychologów, pedagogów, 

logopedów, doradców zawodowych, 

terapeutów pedagogicznych 

zatrudnionych w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest 

gmina Kunów 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

41. LXIX/398/18 26 kwietnia 2018 r. podziału Miasta i Gminy Kunów na 

stałe obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

 

Uchwała 

zrealizowana 

42. LXIX/399/18 26 kwietnia 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale  

Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

Uchwała 

zrealizowana 

43. LXIX/400/18 26 kwietnia 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

Uchwała 

zrealizowana 

44. LXX/401/18 18 maja 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale  

Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

Uchwała 

zrealizowana 

45. LXX/402/18 18 maja 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Uchwała 

zrealizowana 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 
46. LXXI/403/18 24 maja 2018 r. zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2017 rok 

 

Uchwała 

zrealizowana 

47. LXXI/404/18 24 maja 2018 r. absolutorium dla Burmistrza Miasta  

i Gminy w Kunowie za 2017 rok 

 

Uchwała 

zrealizowana 

48. LXXI/405/18 24 maja 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale  

Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

49. LXXI/406/18 24 maja 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

Uchwała 

zrealizowana 

50. LXXI/407/18 24 maja 2018 r. maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie gminy Kunów 

 

Uchwała 

zrealizowana 

51. LXXI/408/18 24 maja 2018 r. zasad usytuowania na terenie gminy 

Kunów miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych 

 

Uchwała 

zrealizowana 

52. LXXI/409/18 24 maja 2018 r. sprzedaży nieruchomości lokalowej 

usytuowanej w budynku 

wielorodzinnym położonej  

w mieście Kunów 

 

Uchwała  

w trakcie 

realizacji 

53. LXXI/410/18 24 maja 2018 r. sprzedaży nieruchomości lokalowej 

usytuowanej w budynku 

wielorodzinnym położonej  

w miejscowości Nietulisko Duże 

 

Uchwała  

w trakcie 

realizacji 

54. LXXI/411/18 24 maja 2018 r. sprzedaży nieruchomości gruntowej 

położonej w mieście Kunów 

 

Uchwała  

w trakcie 

realizacji 
55. LXXI/412/18 24 maja 2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy w trybie 

bezprzetargowym na czas 

oznaczony do 3 lat 

Uchwała 

zrealizowana 

56. LXXII/413/18 7 czerwca 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale  

Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

Uchwała 

zrealizowana 
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57. LXXII/414/18 7 czerwca 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

58. LXXII/415/18 7 czerwca 2018 r. dopłaty do ceny 1 m3 

odprowadzonych ścieków dla 

odbiorców usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków z terenu 

Miasta i Gminy Kunów 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

59. LXXII/416/18 7 czerwca 2018 r. przejęcia od powiatu ostrowieckiego 

zadania publicznego w zakresie 

mechanicznego wykaszania poboczy 

dróg powiatowych na terenie gminy 

Kunów w roku 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

60. LXXIII/417/18 28 czerwca 2018 r. zmiany Uchwały Nr LIX/325/17 

Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 

30.11.2017 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Kunów na 

rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

61. LXXIII/418/18 28 czerwca 2018 r. wyrażenia zgody na nabycie 

własności nieruchomości 

zabudowanej w formie darowizny 

 

Uchwała 

zrealizowana 

62. LXXIII/419/18 28 czerwca 2018 r. ustalenia wynagrodzenia dla 

Burmistrza Miasta i Gminy Kunów 

 

Uchwała 

zrealizowana 

63. LXXIII/420/18 28 czerwca 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale Nr 

LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

64. LXXIII/421/18 28 czerwca 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

65. LXXIII/422/18 28 czerwca 2018 r. przekazania projektu "Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Kunów" 

do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

66. LXXIV/423/18 27 lipca 2018 r. wyrażenia opinii dotyczącej projektu 

uchwały Rady Powiatu 
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Ostrowieckiego w sprawie podziału 

powiatu ostrowieckiego na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic  

i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym w wyborach do Rady 

Powiatu Ostrowieckiego 

 

Uchwała 

zrealizowana 

67. LXXIV/424/18 27 lipca 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale  

Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w 

Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

68. LXXV/425/18 13 sierpnia 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale  

Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

69. LXXV/426/18 13 sierpnia 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

70. LXXVI/427/18 6 września 2018 r. nadania imienia Publicznej Szkole 

Podstawowej w Kunowie 

 

Uchwała 

zrealizowana 

71. LXXVI/428/18 6 września 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale Nr 

LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

72. LXXVI/429/18 6 września 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

73. LXXVI/430/18 6 września 2018 r. udzielenia pomocy finansowej 

powiatowi ostrowieckiemu na 

realizację zadania "Remont drogi 

powiatowej Nr 0667T Kunów - 

Bukowie - Chocimów (w msc. 

Bukowie) od km 3+800 do km 

4+147, dł. 347 mb." realizowanego 

w ramach Programu Usuwania 

Skutków Klęsk Żywiołowych 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

74. LXXVI/431/18 6 września 2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy 

Uchwała 

zrealizowana 
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nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym 

 

76. LXXVI/432/18 6 września 2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym 

 

Uchwała 

zrealizowana 

77. LXXVI/433/18 6 września 2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym 

 

Uchwała 

zrealizowana 

78. LXXVI/434/18 6 września 2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości 

komunalnych na rzecz 

dotychczasowego najemcy 

 

 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

79. LXXVI/435/18 6 września 2018 r. uchwalenia Statutu MGOPS  

w Kunowie 

 

Uchwała 

zrealizowana 

80. LXXVII/436/18 27 września 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale  

Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

81. LXXVII/437/18 27 września 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

82. LXXVII/438/18 27 września 2018 r. ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków OSP  

w Gminie Kunów 

 

Uchwała 

zrealizowana 

83. LXXVII/439/18 27 września 2018 r. zmiany uchwały Nr LXIII.360.2018 

Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 

25.01.2018 w sprawie zarządzenia 

poboru podatków w drodze inkasa, 

określenia inkasentów oraz 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 

 

Na dzień 

31.12.2018 r. 

uchwała w 

trakcie realizacji 

 

84. LXXVII/440/18 27 września 2018 r. wprowadzenia zmian w Statucie 

Miasta i Gminy Kunów 

 

Uchwała 

zrealizowana 

85. LXXVII/441/18 27 września 2018 r. wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Udziców 

stanowiącej własność gminy Kunów 

 

 

Uchwała  

w trakcie 

realizacji 
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86. LXXVII/442/18 27 września 2018 r. rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Miasta i Gminy  

w Kunowie 

 

Uchwała 

zrealizowana 

87. LXXVIII/443/18 30 października 

2018 r. 

wprowadzenia zmian w uchwale  

Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

88. LXXVIII/444/18 30 października 

2018 r. 

zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

89. LXXIX/445/18 8 listopada 2018 r. zmiany Uchwały Nr LXXI.410.2018 

Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 

24 maja 2018 r. w sprawie 

sprzedaży nieruchomości lokalowej 

usytuowanej w budynku 

wielorodzinnym położonym  

w miejscowości Nietulisko Duże 

 

 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

90. LXXIX/446/18 8 listopada 2018 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej  

w miejscowości Janik 

 

Uchwała 

zrealizowana 

91 LXXIX/447/18 8 listopada 2018 r. powołania Komisji 

inwentaryzacyjnej mienia 

komunalnego 

 

Uchwała 

zrealizowana 

92. LXXIX/448/18 8 listopada 2018 r. wprowadzenia zmian w Statucie 

MGOPS w Kunowie stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr 

LXXVI.435.2018 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 6 września  

2018 r. 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

93. LXXIX/449/18 8 listopada 2018 r. zmiany uchwały Nr LVIII/324/2017 

Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 

17 listopada 2017 roku w sprawie 

emisji obligacji oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu 

 

 

Uchwała  

w trakcie 

realizacji 

94. LXXIX/450/18 8 listopada 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale  

Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

Uchwała 

zrealizowana 

95. LXXIX/451/18 8 listopada 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

Uchwała 

zrealizowana 
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96. LXXX/452/18 16 listopada 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale  

Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

97. LXXX/453/18 16 listopada 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

98. I.1.2018 22 listopada 2018 r. wyboru Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Kunowie 

 

Uchwała 

zrealizowana 

99. I.2.2018 22 listopada 2018 r. wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej w Kunowie 

 

Uchwała 

zrealizowana 

100. II.3.2018 6 grudnia 2018 r. ustalenia składów osobowych 

stałych Komisji Rady Miejskiej  

w Kunowie 

 

Uchwała 

zrealizowana 

101. II.4.2018 6 grudnia 2018 r. wyboru Przewodniczącego stałych 

Komisji Rady Miejskiej w Kunowie 

 

Uchwała 

zrealizowana 

102. II.5.2018 6 grudnia 2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym 

 

Uchwała 

zrealizowana 

103. II.6.2018 6 grudnia 2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym 

 

Uchwała 

zrealizowana 

104. II.7.2018 6 grudnia 2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym 

 

Uchwała 

zrealizowana 

105. II.8.2018 6 grudnia 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale Nr 

LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

106. II.9.2018 6 grudnia 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 
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107. II.10.2018 6 grudnia 2018 r. obniżenia ceny skupu żyta dla celów 

wymiaru podatku rolnego na rok 

2019 na obszarze Miasta i Gminy 

Kunów 

Uchwała 

obowiązuje od 

01.01.2019 r. 

108. II.11.2018 6 grudnia 2018 r. ustalenia stawek, zasad poboru oraz 

terminu płatności opłaty targowej 

Uchwała 

obowiązuje od 

01.01.2019 r. 
109. II.12.2018 6 grudnia 2018 r. określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych 

na rok 2019 

 

Uchwała 

obowiązuje od 

01.01.2019 r. 

110 II.13.2018 6 grudnia 2018 r. określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok 

2019 

 

Uchwała 

obowiązuje od 

01.01.2019 r. 

111. II.14.2018 6 grudnia 2018 r. zmiany uchwały Nr LVIII/324/2017 

Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 

17 listopada 2017 roku w sprawie 

emisji obligacji oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu 

 

 

Uchwała  

w trakcie 

realizacji 

112. II.15.2018 6 grudnia 2018 r. ustalenia wysokości wynagrodzenia 

za pracę dla Burmistrza Miasta  

i Gminy w Kunowie 

 

Uchwała 

zrealizowana 

113. II.16.2018 6 grudnia 2018 r. podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnej pomocy  

w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności oraz świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób i rodzin 

objętych wsparciem w ramach 

wieloletniego rządowego programu 

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 

2019 – 2023 

 

 

Uchwała  

w trakcie 

realizacji 

114. III.17.2018 14 grudnia 2018 r. wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz 

ustalenia stawki tej opłaty 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

115. III.18.2018 14 grudnia 2018 r. określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy 

oraz warunków i trybu jej składania 

za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 
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116. III.19.2018 14 grudnia 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale Nr 

LXI/344/17 Rady Miejskiej w 

Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

117. III.20.2018 14 grudnia 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

118. IV.21.2018 20 grudnia 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale  

Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

119. IV.22.2018 20 grudnia 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

120. V.23.2018 27 grudnia 2018 r. wprowadzenia zmian w uchwale  

Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2018 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

121. V.24.2018 27 grudnia 2018 r. zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2018-2033 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

122. V.25.2018 27 grudnia 2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kunów na lata 2019-2036 
Uchwała 

obowiązuje od 

01.01.2019 r. 
123. V.26.2018 27 grudnia 2018 r. uchwalenia budżetu Gminy Kunów 

na 2019 rok 

Uchwała 

obowiązuje od 

01.01.2019 r. 
124. V.27.2018 27 grudnia 2018 r. przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Kunów na 2019 rok 

 

 

Uchwała 

zrealizowana 

125. V.28.2018 27 grudnia 2018 r. dopłaty dla grup taryfowych 

odbiorców usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków z terenu 

Miasta i Gminy Kunów 

 

Uchwała 

zrealizowana 
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126. V.29.2018 27 grudnia 2018 r. przyjęcia planu pracy Rady 

Miejskiej w Kunowie 

 

Uchwała 

zrealizowana 

 

Rada Miejska w Kunowie w roku 2018 podjęła 126 uchwał, z czego:  

− 64 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach; 

− 49 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.                                      

 

W ramach rozstrzygnięcia nadzorczego wojewoda świętokrzyski stwierdził nieważność 

części uchwały Nr LXVI.383.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2018r.  

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Kunów w zakresie treści zawartych w tekście studium, załączniku Nr 1 do 

uchwały, części B – Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego.  

 

PROGRAMY I STRATEGIE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ KUNÓW  

W 2018 ROKU 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów 

 

Uchwałą Nr LXIX.394.2018 Rady Miejskiej w Kunowie w sprawie uchwalenia 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów” został uchwalony Lokalny 

Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów, zwany dalej LPR.   

Celem strategicznym LPR dla Miasta i Gminy Kunów jest podniesienie jakości życia 

mieszkańców na zdiagnozowanych obszarach zdegradowanych, poprzez realizację 

zintegrowanych, wzajemnie się uzupełniających i zaplanowanych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, określonych jako przedsięwzięcia podstawowe i uzupełniające. 

 

Zaplanowane do realizacji w ramach LPR dla Miasta i Gminy Kunów przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne wykazują komplementarność w różnych wymiarach, w szczególności dotyczy 

to komplementarności: przestrzennej, problemowej, proceduralno – instytucjonalnej, 

międzyokresowej i źródeł finansowania.  

Za proces zarządzania i monitoringu wdrażania LPR odpowiedzialny jest Referat 

Infrastruktury i Rozwoju w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, wraz z innymi 

merytorycznymi referatami i jednostkami gminy. 
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W okresie obejmującym raport nie zgłoszono i nie wprowadzono aktualizacji oraz zmian 

formalnych do LPR. 

W 2018 r. żadne z zadań ujętych w LPR nie zostało zrealizowane. Główną przyczyną był 

brak ogłoszenia o konkursie, ogłoszenie przed uchwaleniem LPR lub brak środków w budżecie 

gminy. 

Stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych: 

 

Projekty podstawowe: 

− Rewitalizacja zdegradowanych terenów przemysłowych po byłej Fabryce Maszyn 

Rolniczych AGROMET w Kunowie.  

Założono dofinansowanie projektu z RPO WŚ na lata 2014 – 2020, działanie 6.5 –  

w 2018 r. nie przeprowadzono konkursu.  

  

− Rewitalizacja terenu walcowni w Nietulisku Dużym.  

Założono dofinansowanie projektu z RPO WŚ na lata 2014 – 2020, działanie 6.5 –  

w 2018 r. nie przeprowadzono konkursu. 

 

− Utworzenie świetlicy środowiskowej dla mieszkańców – Doły Biskupie, poprzez 

remont budynku remizy strażackiej.  

Założono dofinansowanie projektu z RPO WŚ na lata 2014 – 2020, działanie 6.5 –  

w 2018 r. nie przeprowadzono konkursu.  

Projekty uzupełniające:  

− Zabezpieczenie i przebudowa obiektów gospodarczych dawnej walcowni żelaza 

w Nietulisku Fabrycznym z dostosowaniem ich do funkcji turystycznych  

i kulturalnych.  

Założono dofinansowanie projektu z RPO WŚ na lata 2014 – 2020, działanie 4.4 –  

w 2018 r. został ogłoszony konkurs w I kwartale 2018, przed uchwaleniem przez gminę Kunów 

LPR i uzyskaniem własności działki, na której są zlokalizowane główne ruiny.  
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− Adaptacja budynku po byłym Zespole Szkół w Kunowie ul. Fabryczna 1.  

Założono dofinansowanie projektu z RPO WŚ na lata 2014 – 2020, działanie 7.3 –  

w 2018 r. przeprowadzono konkurs w II kwartale 2018, jednakże wsparcie mogły uzyskać tylko 

projekty z zakresu: Infrastruktury ochrony zdrowia w podmiotach leczniczych. 

 

− W dolinie rzeki Świśliny i zapory Wióry – wycieczki rowerowe szlakiem 

Gombrowicza – od Małoszyc do Dołów Biskupich.  

Założono dofinansowanie ze środków własnych, ze względu na brak zabezpieczonych 

środków finansowych w budżecie gminy zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r.  

 

− Stworzenie kompleksu turystyczno – sportowego nad rzeką Świśliną w dawnych 

posiadłościach Witulin – rodziny Gombrowiczów.  

 

Założono dofinansowanie projektu z RPO WŚ na lata 2014 – 2020, działanie 4.4 –  

w 2018 r. został ogłoszony konkurs w I kwartale 2018, przed uchwaleniem przez gminę Kunów 

LPR. 

− W dolinie rzeki Świśliny i do zapory Wióry – utworzenie bazy noclegowej –  

czyli agroturystyka.  

Założono dofinansowanie ze środków własnych, ze względu na brak zabezpieczonych 

środków finansowych w budżecie gminy zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r.  

 

− Śladami dinozaurów nad zaporą Wióry – Bałtów – Doły Biskupie ścieżka 

rowerowa –lub szlak turystyczny.  

Założono dofinansowanie ze środków własnych, ze względu na brak zabezpieczonych 

środków finansowych w budżecie gminy zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r.  

 

− Rozbudowa i termomodernizacja budynku remizy OSP w Nietulisku Dużym. 

 

Projekt przewiduje: remont, rozbudowę, ocieplenie istniejącego budynku OSP, 

wymianę dachu oraz zagospodarowanie i wykorzystanie części świetlicowej, dobudowę 

garażu, pomieszczenia sanitarnego, szatni dla strażaków: założono dofinansowanie 
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projektu z RPO WŚ na lata 2014 – 2020, działanie 3.3 – od 2018 r. dofinansowanie 

wyczerpane, nie przewiduje się więcej konkursów w ramach tego działania. 

 Gmina Kunów posiada projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja remizy OSP  

w Nietulisku Dużym”, w styczniu 2019 r. został on złożony w Starostwie Powiatowym 

w Ostrowcu Św. celem uzyskania pozwolenia na rozbudowę, które gmina otrzymała w bm.  

W miarę posiadanych środków budżetowych realizacja inwestycji będzie planowana do 

wykonania w latach następnych. 

− Zadanie publiczne w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” – założono: 

realizację zadania publicznego w okresie trwałości projektu w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020. Dzienny Dom „Senior+” w Kunowie ul. 

Fabryczna, oddano do użytku w grudniu 2017 r. Od stycznia 2018 r. działalność bieżąca 

Dziennego Domu „Senior+” jest dofinansowywana z budżetu państwa (poprzez 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach).  

 

− Rewitalizacja Spichlerza w Kunowie.  

Założono dofinansowanie projektu z RPO WŚ na lata 2014 – 2020, działanie 4.4 –  

w 2018 r. został ogłoszony konkurs w I kwartale 2018 r., przed uchwaleniem przez Gminę 

Kunów LPR. 

− Prowadzenie zajęć szachowych – nauka gry w szachy.  

Założono dofinansowanie ze środków własnych, ze względu na brak zabezpieczonych 

środków finansowych w budżecie gminy zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r.  

 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Miasta i Gminy Kunów” 

 

Uchwałą Nr XXXIV/194/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.09.2016 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów” zainicjowano procedurę 

planistyczną aktualizacji zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Kunów. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku, poprzez 

Uchwałę Nr LXVI.383.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.03.2018 r. w sprawie 
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uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  

i Gminy Kunów. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

jest dokumentem, w którym ustala się politykę przestrzenną gminy, tj. cele rozwojowe gminy 

i sposoby ich osiągania w zakresie, który wiąże się z zagospodarowaniem przestrzeni. 

Zaktualizowane Studium jest podstawą do koordynacji miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Po uchwaleniu Studium ogłoszono zapytanie ofertowe  

i podpisano umowę na sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Kunów oraz sołectw: Janik, Miłkowska Karczma, Kurzacze i Rudka.   

Wydatki: 77.641,00 zł. 

Za realizację odpowiedzialny jest Referat Infrastruktury i Rozwoju. 

Studium uwarunkowań i kierunków− zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy w Kunowie. 

 

Programy z zakresu oświaty i wychowania: 

 

− Program profilaktyczno – wychowawczy Publicznego Przedszkola w Kunowie 

na rok szkolny 2017/18  

Data powstania: marzec – kwiecień 2017 

Tryb przyjęcia: Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Kunowie                       

nr 68/2016/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

Podstawowe założenia programu: 
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Celem głównym programu wychowawczo-profilaktycznego Publicznego Przedszkola  

w Kunowie było kształtowanie środowiska sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dziecka ze 

szczególnym uwzględnieniem jego wrodzonego potencjału oraz możliwości twórczych  

i intelektualnych, a także przeciwdziałanie wszelkim okolicznościom, które mogą ten proces 

zakłócić. 

Stan realizacji na koniec 2018 roku – zrealizowano. 

Osoby odpowiedzialne za realizację - dyrektor przedszkola i nauczyciele. 

 

− Program aktywności ruchowej - ,,Więcej ruchu dla maluchów” 

Data powstania: luty – marzec – kwiecień 2017 r. 

Tryb przyjęcia - Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Kunowie                         

nr 68/2016/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 

Głównym założeniem programu „Więcej ruchu dla maluchów” było upowszechnienie 

sportu, rekreacji i aktywności fizycznej wśród jak najszerszej grupy dzieci w wieku 

przedszkolnym, rozwijanie i doskonalenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka 

poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej, uświadomienie korzyści wynikających  

z aktywności ruchowej, usprawnianie wszystkich narządów poprzez aktywność ruchową oraz 

doskonalenie wytrzymałości fizycznej, zapoznanie wychowanków z różnymi sposobami 

aktywnego spędzania czasu. 

Stan realizacji na koniec 2018 roku – zrealizowano. 

Osoby odpowiedzialne za realizację -  dyrektor przedszkola i nauczyciele. 

 

− Program adaptacyjny ,,Szczęśliwy przedszkolak”: 

Data powstania – marzec – kwiecień 2017 r. 

Tryb przyjęcia - Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Kunowie                          

nr 68/2016/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

Podstawowe założenia: 

Pomoc dzieciom w adaptacji do nowych warunków w przedszkolu, integracja grupy 

przedszkolnej i tworzenie radosnej i serdecznej atmosfery. 

Stan realizacji na koniec 2018 roku – zrealizowano. 

Osoby odpowiedzialne za realizację – dyrektor przedszkola i nauczyciele. 
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− Program edukacji regionalnej pn.: ,,Mała i duża Ojczyzna przedszkolaka” 

Publicznego Przedszkola w Kunowie  

Data powstania maj - czerwiec 2018 r. 

Tryb przyjęcia – Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Kunowie                           

nr 84/2018/2019 z dnia 30. 08. 2018 r. 

Podstawowe założenia: 

− kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym 

poprzez poznawanie kultury, poznawanie zwyczajów, tradycji oraz historii i przyrody  

w zakresie dostępnym najmłodszym; 

− kształtowanie u dzieci przynależności narodowej oraz szacunku wobec „małej i dużej 

Ojczyzny”, 

− interesowanie się historią i tradycjami swojej rodziny na podstawie zdjęć, rozmów, 

− dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych członków rodziny, 

− wprowadzenie w świat kultury i sztuki miasta i regionu, 

− poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu, 

− zapoznanie z tradycjami i obrzędami ludowymi, 

− poznawanie tradycji związanych ze świętami religijnymi, narodowymi i lokalnymi, 

− kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu 

(poznanie legend, piosenek strojów regionalnych), 

− odwiedzanie miejsc związanych z historią i tradycjami miejscowości (miejsca pamięci, 

muzea, zabytki), 

− poznawanie zabytków naszej miejscowości; 

− zdobywanie doświadczeń w czasie wycieczek bliższych i dalszych, 

− uczenie szacunku wobec dorobku pokoleń oraz potrzeby zachowania i przekazywania 

tradycji. 

Stan realizacji na konie 2018 roku – w trakcie realizacji. 

Osoby odpowiedzialne za realizację - dyrektor przedszkola i nauczyciele. 
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− Program adaptacyjny: ,,Z uśmiechem do przedszkola” Publicznego Przedszkola  

w Kunowie  

Data powstania maj - czerwiec 2018 r. 

Tryb przyjęcia – Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Kunowie  

nr 84/2018/2019 z dnia 30. 08. 2018 r. 

 

Podstawowe założenia programu: 

− ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole, 

− zmniejszenie stresu związanego ze zmianą otoczenia, 

− umożliwienie rodzicom poznania przedszkola i jego programu oraz osób, które będą miały 

wpływ na wychowanie ich dziecka, 

− nawiązanie pierwszych kontaktów: rodzic-rodzic, rodzic – nauczyciel, dziecko - 

nauczyciel, 

− zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w poznaniu środowiska przedszkolnego, 

− skrócenie okresu adaptacji dzieci w pierwszym okresie funkcjonowania w przedszkolu, 

− obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dzieci pod opiekę personelu 

przedszkola, 

− nawiązanie współpracy z rodzicami, 

− integracja rodziców między sobą, 

− uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka, 

− wzmocnienie dorosłego w roli rodzica, 

− integracja rodziców między sobą, 

− uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka, 

− wzmocnienie dorosłego w roli rodzica. 

 

Stan realizacji na koniec 2018 roku – w trakcie realizacji. 

Osoby odpowiedzialne za realizację - dyrektor przedszkola i nauczyciele. 

W ramach szeroko pojętej profilaktyki edukacyjnej w przedszkolu realizowano: 

 

− Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” 

– program Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Tryb przyjęcia – Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Kunowie                              
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nr 68/2016/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej 

„Czyste powietrze wokół nas” realizowany był w roku szkolnym 2017/18 oraz 2018/19 przy 

współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Cele główne programu wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed 

ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie 

w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich 

tytoń. 

Stan realizacji na koniec 2018 roku – zrealizowano program na rok szkolny 2017/18. 

Program na rok 2018/19 – realizacja w toku. Osoby odpowiedzialne za realizację - nauczyciele  

i dyrektor przedszkola we współpracy z powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną  

w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

− „Kompleksowy plan rozwoju szkół Gminy Kunów na lata 2017-2023” przyjęty 

uchwałą Nr XXXVIII/21/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2016 r.  

Dokument ten, został opracowany w odpowiedzi na rosnące potrzeby szkół w regionie 

oraz dotyczy skutecznych działań zmierzających do wykreowania nowoczesnej szkoły 

kształcącej na wysokim poziomie i przygotowującej uczniów do sprawnego poruszania się na 

rynku pracy. 

Stan realizacji na koniec 2018 r. - w trakcie realizacji. Osoby odpowiedzialne za jego realizację 

– Zespół ds. Oświaty. 

Strategie i programy realizowane w zakresie pomocy społecznej: 

 

− „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Kunów na 

lata 2016-2020” została przyjęta Uchwałą Nr XXI/138/16 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 25 lutego 2016 r. 

 

Zarządzeniem Nr 17/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 16.01.2017 r. 

Kierownik MGOPS w Kunowie został zobowiązany do składania corocznie do 30 marca 

informacji z realizacji ww. Strategii, na podstawie danych pozyskanych od osób 

odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań organizacyjnych. W „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Kunów” wizję zdefiniowano  

w następujący sposób: Polityka społeczna Gminy Kunów dąży do poprawy standardu życia 

mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy oraz przeciwdziałanie 

niekorzystnym zjawiskom społecznym. 
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Obszary priorytetowe „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta  

i Gminy Kunów na lata 2016-2020: wysoki standard życia w gminie, minimalizacja zjawisk 

dysfunkcyjnych, włączenie społeczne.  Plan strategiczny „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2016-2020, obszary priorytetowe, cele 

operacyjne: 

 

Poprawa standardu życia mieszkańców 

Cel operacyjny 1 

Rozwój infrastruktury społecznej 

Cel operacyjny 2 

Rozwój sektora ekonomii społecznej 

Cel operacyjny 3 

Edukacja i rozwój zasobów ludzkich 

Minimalizacja zjawisk dysfunkcyjnych 

Cel operacyjny 1 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i zwalczanie ich skutków 

Cel operacyjny 2 

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie oraz ochrona osób jej doświadczających 

Cel operacyjny 3  

Oferta profesjonalnej pomocy społecznej 

Włączenie społeczne 

Cel operacyjny 1 

Realizacja działań z zakresu wspierania rodziny 

Cel operacyjny 2 

Wzrost jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem ( starszych, niepełnosprawnych  

i długotrwale chorych) 

Cel operacyjny 3 

Aktywizacja i integracja społeczeństwa 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/17 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 

16.01.2017r. kierownik MGOPS w marcu 2019 r. na Komisjach i Sesji Rady Miejskiej 

przedstawił informację z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
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Miasta i Gminy Kunów za 2018 r., w formie informacji szczegółowych pozyskanych od osób 

odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań organizacyjnych tj. informacja:  

− Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

− Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie,  

− Gminnego Centrum Informacji w Kunowie,  

− Publicznego Przedszkola w Kunowie, 

− Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie, 

− Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Janiku, 

− Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie, 

− Publicznej Szkoły Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich, 

− Szkoły Podstawowej im. St. Staszica Nietulisko Duże, 

− Komisariatu Policji w Kunowie, 

− VITAMED s.c. w Kunowie, 

− Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, 

− Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie, 

− Zespołu Interdyscyplinarnego przy MGOPS w Kunowie. 

 

− Program Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy w Kunowie na lata 2016-2018 

przyjęty Uchwałą Nr XXVI/148/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 marca 2016 

roku. 

 

Cel główny programu: skuteczne wspieranie rodzin w przywracaniu im zdolności do 

pełnienia ich zadań. 

Odbiorcami programu są: rodziny zamieszkałe na terenie gminy Kunów, doświadczające 

problemów opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy 

zastępczej bądź też takie, którym została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska poprzez 

umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. W miesiącu kwietniu 2019r. MGOPS w Kunowie 

przedstawił na komisjach i sesji Rady Miejskiej informację z realizacji w/w programu za rok 

2018. 

 

− Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2016-2020, przyjęty 

Uchwałą Nr XIX/101/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015 r. 
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Cel główny programu: zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji  

i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc. 

Odbiorcami programu są:  

− Rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskami przemocy. 

− Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy. 

− Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź 

dotkniętymi przemocą. 

− Społeczeństwo, które poprzez odpowiednią edukację nabędzie wiedzę  

o zjawisku przemocy domowej, sposobie radzenia sobie z problemem oraz odpowiednim 

reagowaniem. 

W marcu 2019 r. MGOPS w Kunowie przedstawił na komisjach i sesji Rady Miejskiej 

informację z realizacji ww. programu za rok 2018. 

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym  

zasobem gminy 

 

Gospodarka mieszkaniowa prowadzona jest w oparciu o Wieloletni Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kunów na lata 2017 – 2021, przyjęty 

Uchwałą Nr LI/278/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.05.2017 r.  

Program obejmuje następujące zagadnienia: 

− opis zasobu mieszkaniowego gminy oraz jego stanu technicznego z podziałem na 

socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, 

− analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynków i lokali z podziałem na kolejne lata, 

− planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 

− zasady polityki czynszowej, 

− sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład zasobu 

mieszkaniowego gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania 

mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach, 

− źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach oraz planowaną 

wysokość wydatków w kolejnych latach. 
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Założenia programu są na bieżąco realizowane przez administratora zasobu 

mieszkaniowego gminy – Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie. 

Programy i strategie realizowane w zakresie ochrony środowiska: 

 

− Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017-2024  

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024. 

 

Program Ochrony Środowiska przyjęty został Uchwałą Nr LXIV.376.2018 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 22 lutego 2018 r. Podstawowymi założeniami dokumentu są 

działania zmierzające do poprawy stanu środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa 

ekologicznego w szczególności w zakresie: 

− poprawy stanu jakości powietrza atmosferycznego, 

− poprawy jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

Do osiągnięcia zamierzonych celów zapisanych w Programie realizowane są 

poszczególne zadania wpływające na poprawę stanu środowiska w gminie. W 2018 roku 

realizowane były przede wszystkim zadania z zakresu przebudowy i modernizacji dróg 

gminnych. Bardzo ważnym zadaniem była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  

w Kunowie oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej  

w Kolonii Inwalidzkiej. Rozpoczęta została budowa oczyszczalni ścieków w Kunowie. 

 

− Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kunów 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty został Uchwałą Nr XXXIV/198/16 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 września 2016 r. Podstawowym celem dokumentu jest 

wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta i Gminy Kunów prowadzącej do 

ograniczenia zużycia energii, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i wzrostu wykorzystania 

OZE w produkcji energii. 

 

Spośród wielu zadań zapisanych w Planie, w 2018 roku zrealizowana została 

termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kunowie. Złożony wniosek pn. 

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Brody, 

gminy Kunów oraz gminy Bałtów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie uzyskał wymaganej liczby punktów  

i w związku z powyższym został odrzucony.  

 

− Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kunów na lata 2015-2020. 

 

Strategia Rozwoju przyjęta została Uchwałą Nr XXVI/152/16 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 31 marca 2016 r. Podstawowym założeniem dokumentu jest podniesienie 

jakości życia i rozwój infrastruktury publicznej wpływającej na wzrost znaczenia Miasta  

i Gminy Kunów w obszarze zamieszkania, rozwoju i odpoczynku. 

 

W ramach Strategii Rozwoju realizowane są głównie zadania z zakresu przebudowy                 

i modernizacji dróg gminnych i powiatowych. Ponadto do końca 2018 została zrealizowana 

termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kunowie oraz przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Kolonii Inwalidzkiej. Rozpoczęta została 

budowa oczyszczalni ścieków w Kunowie. W ramach funduszu sołeckiego realizowane były 

zadania polegające na doposażeniu placów zabaw, świetlic i remiz OSP w niezbędny sprzęt  

i urządzenia. 

 

− Gminny Program Usuwania Azbestu dla gminy Kunów 

 

Gminny Program Usuwania Azbestu przyjęty został Uchwałą Nr XXI/149/12 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 26.01.2012 r. Podstawowym założeniem dokumentu jest 

zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia 

wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Kunów do końca 2032 r.  

 

W ramach realizacji programu Gmina Kunów zapewnia odbiór i unieszkodliwienie 

odpadów zawierających azbest (płyt dachowych falistych i płaskich), które były 

wykorzystywane jako pokrycia dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych i zostały 

zdemontowane przez właścicieli nieruchomości. Program jest realizowany od 2010 r. i w ciągu 

tego okresu odebrano i unieszkodliwiono 1027 Mg odpadów i poniesiono wydatki w kwocie 

282.000 zł (w tym w 2018 roku 110,33 Mg za kwotę 28.978,83 zł).  
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Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania narkomanii w gminie Kunów w 2018 roku 

 

Zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii należą do zadań własnych gminy i realizowane są na podstawie 

co rocznie uchwalanego Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na rok 2018 został uchwalony  

uchwałą Rady Miejskiej w Kunowie Nr LIX/325./2017 z dnia 30 listopada 2017 r., zmienionej 

uchwałą Nr LXXIII.417.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.06.2018 roku. 

 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu 

gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wysokość tych środków w 2018 roku wyniosła 104.000 zł a wydatkowano 91.411 zł. 

 

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii realizowane w 2018 roku: 

− kierowanie osób nadużywających alkohol na badania przez biegłego lekarza  

i psychologa oraz skierowań na przymusowe leczenie – wydatkowano 3.982 zł, 

− szkolenia członków Komisji – wydatkowano 2.590 zł, 

− udzielanie konsultacji i pomocy osobom i członkom ich rodzin w Punkcie 

Konsultacyjnym -wydatkowano 7.200 zł, 

− realizacja środowiskowego programu skierowanego do dzieci i młodzieży „Bezpieczne 

wakacje”- wydatkowano  16.504  zł, 

− udzielanie konsultacji i pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i ich rodzinom 

osobom uwikłanym w przemoc domową – wydatkowano 5.600 zł, 

− organizowanie zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkotykowej, 

tytoniowej –wydatkowano 1.469 zł, 

− zwalczanie narkomanii – wydatkowano 4.730 zł, 

− wynagrodzenia Komisji - wydatkowano 13.537 zł, 

− delegacje – wydatkowano 365 zł, 

− finansowanie ofert i wniosków o dofinansowanie złożonych przez instytucje, 
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stowarzyszenia poprzez dotacje celowe na organizację imprez o charakterze 

edukacyjno-sportowym połączone z profilaktyką uzależnień – wydatkowano 9.500 zł, 

− usługa dotycząca zorganizowania imprez o charakterze edukacyjno - sportowym 

połączonych z profilaktyką uzależnień, prowadzenie świetlic w okresie wakacyjnym –

wydatkowano 22.000 zł. 

 

Komisja opiniowała również wnioski o sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia  

w miejscu sprzedaży i do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

  

„Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” 

 

 „Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” został przyjęty 

Uchwałą Nr LIX/328/2017 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 listopada 2017 r. Dokument 

ten został opracowany we współpracy z przedstawicielami organizacji działających na terenie 

naszej gminy i określa zakres oraz formę współpracy.  

 

 Dnia 14 listopada 2017 roku, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta 

i Gminy Kunów z dnia 6 listopada 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, 

których celem było zebranie opinii uprawnionych podmiotów działających na terenie gminy 

Kunów w związku z przygotowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej w Kunowie w sprawie 

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.  

 

 Głównym celem programu było wzmocnienie sektora pozarządowego poprzez 

budowanie partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami oraz efektywne wykorzystywanie ich 

potencjału i społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb zbiorowych mieszkańców, a także 

umacnianie lokalnych działań poprzez stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej. 

 

Za realizację Programu, zgodną z jego założeniami ze strony samorządu szczebla 

gminnego odpowiadali: 
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− Rada Miejska i jej komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy; 

podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

− Burmistrz w zakresie: ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych 

gminy w oparciu o dokumentację przygotowaną przez merytoryczny wydział, ustalania 

składu komisji konkursowej trybu jej pracy, zawierania umów; kontroli stanu realizacji 

zadania, kontroli efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, kontroli 

prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania, kontroli 

prowadzenia właściwej dokumentacji; 

− komisja konkursowa w zakresie: procedury otwartego konkursu ofert; 

− Referat Organizacyjny w zakresie: koordynowania współpracy samorządu gminnego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; zbierania i udostępniania 

danych o organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach prowadzących działalność 

pożytku publicznego, publikowania informacji o organizacjach pozarządowych oraz innych 

podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego w prasie lokalnej, Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Gminy. 

− kierownicy komórek organizacyjnych, samodzielne stanowiska pracy oraz kierownicy 

jednostek organizacyjnych urzędu w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami 

w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo, w tym 

konsultowania aktów prawnych. 

 

INNE INFORMACJE: 

Gmina Kunów jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

"Krzemienny Krąg" w Bałtowie, do którego przystąpiła jako członek zwyczajny na podstawie 

Uchwały Rady Miejskiej w Kunowie nr XXVI/140/08 z dnia 30.04.2008 r.  

 


