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Wstęp 

 
Raport o stanie Gminy Zawichost opracowano w związku Ustawą o samorządzie gminnym art. 28aa. 
1. Wójt  co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.  
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 
3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.  
 
Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną 
Gminy Zawichost. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy na 
przestrzeni ostatnich kilku lat - według stanu na dzień opracowywania raportu (w tym szczegółowo 
potraktowane dane za rok 2021). Dzięki temu zaistniała możliwość dokonania analizy poziomu rozwoju 
gminy na przestrzeni tego okresu. 
 
Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny 
możliwości dalszego rozwoju gminy. 
 
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy: 

 demografia, 

 finanse gminy, 

 inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach, 

 działalność gospodarcza, 

 warunki życia mieszkańców (m.in. infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, 
gospodarka odpadami), 

 zagospodarowanie przestrzenne, 

 oświata. 

 
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Miasta i  Gminy 
Zawichost i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu 
Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych, jak również dane udostępnione 
przez Urząd Statystyczny w Kielcach. 
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1 Charakterystyka Gminy 

1.1 Położenie i powierzchnia gminy  

Gmina Zawichost położona jest w środkowowschodniej części Wyżyny Sandomierskiej, która jest częścią 
większej jednostki geograficznej o nazwie Wyżyna Kielecko-Sandomierska. Ogólna powierzchnia gminy 
w granicach administracyjnych wynosi 80,19 km2. 
 

Rysunek 1. Położenie Gminy Zawichost 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: 
http://mapy.google.pl/ 
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Mapa 1 Gmina Zawichost na tle województwa świętokrzyskiego i powiatu sandomierskiego 
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Pod względem administracyjnym gmina Zawichost leży w powiecie sandomierskim. Gmina Zawichost jest 
gminą miejsko-wiejską, w skład której wchodzi Miasto Zawichost oraz 14 miejscowości:  
 

1. Chrapanów, 
2. Czyżów Plebański,  
3. Czyżów Szlachecki,  
4. Dąbie, 
5. Dziurów,  
6. Józefków,  
7. Kolecin, 
8. Linów,  
9. Linów  - Kolonia,  
10. Pawłów,  
11. Piotrowice,  
12. Podszyn,  
13. Wygoda,  
14. Wyspa. 

 
Gmina Zawichost graniczy z następującymi gminami: 

 gminą Dwikozy – woj. świętokrzyskie 
 gminą Ożarów – woj. świętokrzyskie 
 gminą Radomyśl nad Sanem– woj. podkarpackie 
 gminą Annopol – woj. lubelskie. 
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1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne 

 
Rada Miejska  Zawichost  liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe komisje: 

 Komisja Rozwoju Gospodarczego – 14, 

 Komisja Społeczna – 9, 

 Komisja Rewizyjna – 5, 

 Komisja Skarg Wniosków i Petycji - 5 
 
Uchwały podjęte przez Radę Miejską w 2021r. 

Lp.  Numer 
Uchwały  

Data 
podjęcia 

Przedmiot Uchwały          Uwagi 

1 XXVII/168/21  12.01.2021 W sprawie zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Zawichost 
na lata 2021-2036. 
 
 

  
 

2 XXVII/169/21   12.01.2021  W sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawichost na 2021 rok. 
 

 Dz.Urzed. Woj. 
Święt. z dnia 
29.01.2021 
Poz.530 

3 XXVII/170/21  12.01.2021  W sprawie zmiany Uchwały  Nr 
XXIV/149/20 Rady Miejskiej Zawichost z 
dnia 24 listopada 2020r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Sandomierskiemu 

  

4  XXVII/171/21  12.01.2021  W sprawie przyjęcia „Aneksu Nr 1 do 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
i Gminy Zawichost na lata 2016-2022”. 

 

5 XXVIII/172/21   02.02.2021 W przedmiocie wyrażenia stanowiska w 
sprawie   o sygnaturze II SA/Ke 1076/20 
ze skargi na Uchwałę Rady Miejskiej 
Zawichost z dnia 28 października 2020r. 
Uchwała Nr XXIII/146/20  w przedmiocie 
sprzedaży działki w formie 
bezprzetargowej. 

  
 

6 XXIX/173/21    01.03.2021 W przedmiocie wyrażenia stanowiska w 
sprawie  o sygnaturze  II SA/Ke 1075/20 
ze skargi na Uchwałę Rady Miejskiej 
Zawichost   z dnia    28 października 
2020r. uchwała Nr XXIII/145/20  w 
przedmiocie sprzedaży działki w formie 
bezprzetargowej. 

  

7 XXIX/174/21  01.03.2021 W sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawichost na 2021 rok. 
 

Dz. Urzęd. Woj. 
Święt. z dnia 
17.03.2021 
Poz.1030 
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8 XXIX/175/21    01.03.2021 W sprawie przyjęcia planów pracy 
Komisji Rady Miejskiej Zawichost na 
2021 rok. 

  

9 XXIX/176/21    01.03.2021 W sprawie nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy na 
2022 rok środków stanowiących fundusz 
sołecki. 

 
 
 
 

10 XXX/177/21  26.03.2021  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Zawichost na lata  
2021-2036. 

  
 

11 XXX/178/21    26.03.2021  W sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawichost na 2021 rok. 

Dz. Urzęd. Woj. 
Święt. z dnia 
20.04.2021 
Poz. 1544 

12 XXX/179/21   26.03.2021 W sprawie udzielenia dotacji 
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Zawichoście. 

 

13 XXX/180/21  26.03.2021 W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej  Rady Miejskiej Zawichost na 
2021 rok. 

 

14 XXX/181/21  26.03.2021 W sprawie  określenia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Zawichost na rok 2021. 

Dz. Urzęd. Woj. 
Święt. z dnia 
01.04.2021 
Poz. 1213 

 15  XXX/182/21 26.03.2021 W sprawie zmiany Uchwały    Nr 
XXVI/160/20 Rady Miejskiej Zawichost z 
dnia     21 grudnia 2020r w sprawie 
uchwalenia „Gminnego Programu 
Profilaktyki   i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2021”. 

 

16 XXX/183/21  26.03.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXVI/161/20 Rady Miejskiej Zawichost z 
dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie 
uchwalenia „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2021”.   

 

17 XXXI/184/21  12.04.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Zawichost  na lata 
2021 -2036. 

 

18 XXXI/185/21  12.04.2021 W sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawichost na 2021 rok.  
 

Dz. Urzęd. Woj. 
Święt. z dnia  
20.04..2021 
poz. 1545 

19 XXXI/186/21  12.04.2021 W sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach skargi Prokuratora 
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Okręgowego w Kielcach wraz z 
odpowiedzią na skargę. 

20 XXXII/187/21  14.05.2021  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Zawichost na lata 
2021-2036. 
 

  
 

21 XXXII/188/21  14.05.2021 W sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawichost na 2021 rok. 
 

Dz. Urzęd. Woj. 
Święt. z dnia  
21.05.2021 
poz. 1812 

22 XXXII/189/21  14.05.2021 W sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Sandomierskiemu. 

  
 

23 XXXII/190/21  14.05.2021 W sprawie zaciągnięcia kredytu.  

24 XXXIII/191/21  17.05.2021 W sprawie przystąpienia Gminy 
Zawichost do realizacji Programu 
„Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej”-edycja 2021 w 
ramach Funduszu Solidarnościowego. 

Dz. Urzęd. Woj. 
Święt. z dnia 
18.05.2021 
Poz. 1773  
  

25 XXXIII/192/21  17.05.2021  W sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy Zawichost do 
realizacji projektu partnerskiego w 
ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i 
zielona energia Działanie 3.1 
Wytwarzanie  i dystrybucja energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych—
ROJEKTY PARASOLOWE Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 

26   XXXIII/193/21  17.05.2021 W sprawie nabycia nieruchomości 
gruntowej. 

  

 
27 

 XXXIV/194/21 
  

16.06.2021 W sprawie udzielenie Burmistrzowi 
wotum zaufania. 

  

28  XXXIV/195/21   16.06.2021 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2020 rok. 

  

29 XXXIV/196/21  16.06.2021 W sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Zawichostu absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2020 rok. 

  

30   XXXV/197/21 24.06.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Zawichost na lata 
2021-2036. 

 

31 XXXV/198/21    24.06.2021 W sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawichost na 2021 rok. 
 

Dz.Urzęd. Woj. 
Święt. z dnia  
 13.07.2021 
Poz. 2551 

32  XXXV/199/21   24.06.2021  W sprawie zaciągnięcia pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie zadania 
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inwestycyjnego pn: „ Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
Miasta i Gminy Zawichost. 

33  XXXV/200/21   24.06.2021 W sprawie zmiany Uchwały  Nr 
XXIII/143/20 Rady Miejskiej Zawichost z 
dnia    28 października 2020r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony środowiska i 
Gospodarki Wodnej   w Kielcach na 
sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu Gminy Zawichost. 

 

34 XXXV/201/21     24.06.2021 W sprawie wniesienia skargi kasacyjnej 
od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 
kwietnia 2021r. sygn.. akt II SA/Ke 
1976/20. 

 

35   XXXVI/202/21  26.07.2021 W sprawie uchwalenia Statutu 
Środowiskowego  Domu Samopomocy w 
Zawichoście. 

Dz.Urzęd.Woj. 
Święt. z dnia 
03.08.2021   
Poz. 2681 

36    
XXXVI/203/21 

26.07.2021 W sprawie określenia wzoru wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego i 
wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego. 

Dz.Urzęd.Woj. 
Święt. z dnia 
Poz.2682 

37  XXXVI/204/21   26.07.2021  Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej 
Zawichost w sprawie zarządzenia poboru 
podatku od nieruchomości, rolnego  
i leśnego od osób fizycznych  
w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 

Dz. Urzęd. Woj. 
Święt. z dnia  
03.08.2021 
Poz.2683 

38 XXXVI/205/21  26.07.2021 W sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie Zawichost na 
rok szkolny 2021/2022. 
 

Dz.Urzęd.Woj. 
Święt. z dnia 
 03.08.2021 
Poz.2684  

39 XXXVII/206/21    12.08.2021   W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Zawichost na lata   
2021-2036. 

 

40 XXXVII/207/21    12.08.2021  W sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawichost na 2021 rok. 
 

Dz.Urzęd.Woj. 
Święt. z dnia 
17.08.2021  
Poz. 2772 

41 XXXVII/208/21  12.08.2021 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Gminę Zawichost, porozumienia 
międzygminnego w celu przygotowania i 
realizacji Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego dla Obszaru 
Strategicznej Interwencji- Dolina Wisły  

Dz.Urzęd.Woj. 
Święt. z dnia 
17.08.2021 
Poz. 2766 
 



Raport o stanie Gminy Zawichost za rok 2021 
 

Strona | 11  

 

na lata 2021-2030. 

42 XXXVII/209/21    12.08.2021 W sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości gruntowej. 

  
 

43 XXXVIII/210/21    16.09.2021 W sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Zawichost na lata   
2021-2036. 

  
 

44 XXXVIII/211/21    16.09.2021 W sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawichost na 2021 rok. 

Dz.Urzęd.Woj. 
Święt. z dnia  
17.09.2021  
Poz. 3042 
 

45 XXXVIII/212/21    16.09.2021 W sprawie  wyłonienia przedstawiciela 
Gminy Zawichost do Rady Społecznej 
działającej przy Szpitalu Specjalistycznym 
Ducha Świętego w Sandomierzu. 

 

46 XXVIII/213/21  16.09.2021 W sprawie przyjęcia  projektu 
„Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Zawichost. 

 

47 XXXVIII/214/21    16.09.2021 W sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Zawichostu. 

 

48 XXXVIII/215/21    16.09.2021 W sprawie stwierdzenia nieważności 
uchwały Rady Miejskiej Zawichost Nr 
XXIV/172/2013 z dnia  25 lutego 2013r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat za 
korzystanie przez operatorów  i 
przewoźników z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Zawichost.  

Dz.Urzęd.Woj. 
Święt. z dnia  
28.09.2021 
Poz. 3101 
 

49 XXXVIII/216/21     16.09.2021 W sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach skargi Prokuratora 
Rejonowego w Sandomierzu wraz  z 
odpowiedzią na skargę. 

 

50 XXXIX/217/21    04.11.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Zawichost na lata 
2021-2036. 

 
 
 

51  XXXIX/218/21  04.11.2021  W sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawichost na 2021 rok 

Dz. Urzęd. Woj. 
Święt. z dnia   
15.11.2021  
Poz. 3609 

52 XXXIX/219.21   04.11.2021  W sprawie  uchwalenia Rocznego 
Programu Współpracy Gminy Zawichost 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 
2022. 

Dz. Urzęd. Woj. 
Święt. z dnia  
 15.11.2021 
Poz. 3610 
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53   XXXIX/220/21  04.11.2021 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Gminę Zawichost porozumienia  z 
Powiatem Sandomierskim  i innymi 
Gminami w celu opracowania Strategii 
Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru 
Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły 
na lata 2021-2030 . 

 

54 XL/221/21   29.11.2021  W sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Zawichost 
na lata 2021-2036. 

 

55 XL/222/21     29.11.2021 W sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawichost na 2021 rok. 

Dz.Urzęd. Woj. 
Święt. z dnia  
09.12.2021  
Poz.  4214 

56  XL/223/21  29.11.2021 W sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Sandomierskiemu. 
 
 

 

57    XL/224/21 29.11.2021  W sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 
podatku rolnego na 2022 rok. 
 

Dz.Urzęd. Woj. 
Święt. z dnia   
 03.12.2021 
Poz.  3955 

58   XL/225/21 29.11.2021 W sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości  gruntowej. 

 

59 XL/226/21    29.11.2021  W sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiazywania Problemów Społecznych 
na lata 2021-2027. 

  
 

60 XL/227/21    29.11.2021 W sprawie przystąpienia Gminy 
Zawichost do realizacji programu 
„Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej”   – edycja 2022 rok. 

Dz.Urzęd.Woj. 
Święt. z dnia  
 03.12.2021 
Poz. 3956 

61 XL/228/21   29.11.2021 W sprawie przystąpienia Gminy 
Zawichost do realizacji  programu „ 
Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. 
 

Dz.Urzęd.Woj. 
Święt. z dnia  
 03.12.2021 
Poz. 3957 

62 XL/229/21  29.11.2021 W sprawie przyjęcia „Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Zawichost. 
 

Dz.Urzęd.Woj. 
Święt. z dnia  
 03.12.2021 
Poz.  3958 

63    XLI/230/21 17.12.2021 W sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Zawichost na lata 
2022-2036 

 

64  XLI/231/21   17.12.2021 W sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Zawichost na 2022 rok. 
 
 

Dz.Urzęd.Woj. 
Święt. z dnia  
 29.12.2021 
Poz.  4652 
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65 XLI/232/21  17.12.2021  W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy 
Finansowej Gminy Zawichost na lata 
2021-2036. 

 

66 XLI/233/21    17.12.2021 W sprawie zmian w budżecie Gminy 
Zawichost na 2021 rok 

Dz.Urzęd.Woj. 
Święt. z dnia  
 28.12.2021 
Poz. 4643 

67   XLI/234/21 17.12.2021 W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Burmistrza. 

  
 

68 XLI/235/21    17.12.2021 W sprawie ustalenia i zasad 
otrzymywania diet przez radnych Rady 
Miejskiej Zawichost . 
 

Dz.Urzęd.Woj. 
Święt. z dnia  
 21.12.2021 
Poz.  4563 

69 XLI/236/2021    17.12.2021 W sprawie uchwalenia „Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2022 rok” . 
 

 

70   XLI/237/21 17.12.2021  W sprawie uchwalenia   „Gminnego 
Programu  Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2022” 

  
 

71 XLI/238/21   17.12.2021 W sprawie przyjęcia „Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Zawichost”. 
 

Dz.Urzęd. Woj. 
Święt. z dnia 
21.12.2021   
Poz. 4564 

72   XLII/239/21 23.12.2021 W sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie przez Gminę Zawichost 
darowizny nieruchomości położonej        
w Zawichoście. 

 

 
 
Gminne jednostki organizacyjne: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, 

 Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim 

 Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście 

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  Zawichost 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście 

 Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Zawichoście 

 Środowiskowy Dom Samopomocy  w Zawichoście 

 Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście  

 Klub Malucha „Kraina Maluszka” 

 Dzienny Dom Pomocy 
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Majątek (środki trwałe – konto 011, 013, 014), którym dysponują jednostki organizacyjne - stan na 31.12.2021r. 
 

Jednostka 
Wartość środków 

trwałych 

w tym 

gruntów budynków 
środków 

transportow
ych 

obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

urządzeń 
teletechniczn
ych i maszyn 

wyposażenie i 
zbiory 

biblioteczne 

Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Zawichoście 

10 839 342,08 97,50 86 494,57 255 288,26 10 329 931,21 50 800,00 116 730,54 

Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście 3 202 389,44 12 159,44 2 205 199,08 0 28 736,90 171 580,69 784 713,33 

Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie 
Szlacheckim 

1 898 397,58 8 600,00 1 163 580,13 0 84 694,70 32 252,53 609 270,22 

Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Zawichoście 

200 449,42 0 0 91 500,00 0 19 293,01 89 656,41 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście 797 736,78 0 383 972,08 0 0 10 717,77 403 046,93 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 
Zawichoście 

168 258,58 0 0 0 0 0 168 258,58 

Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście 27 416,42 0 0 0 0 0 27 416,42 

Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście 9 717,69 0 0 0 0 0 9 717,69 

Klub Dziecięcy Kraina Maluszka 359,70 0 0 0 0 0 359,70 

Urząd Miasta i gminy Zawichost 22 712 378,75 240 048,27 5 200 737,56 217 461,99 15 693 854,91 252 791,83 1 107 484,19 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 313 508,20 0 0 0 0 0 313 508,20 

Razem 40 169 954,64 260 905,21 9 039 983,42 564 250,25 26 137 217,72 537 435,83 3 630 162,21 
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Ośrodek Zdrowia w Zawichoście działa jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ). 
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście 
 
Poniża tabela obrazuje źródła przychodów MGOK w 2021r.: 
 
Wykonanie planu przychodów według źródeł przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Źródło przychodów Kwota 
planu w zł 

Kwota 
wykonania w zł 

% 

1 2 3 4 4/3 

1. Dotacja podmiotowa na działalność 
statutową od organizatora 

 
407.000,00 

 
407.000,00 

 
100 

2. Dotacja celowa od Gminy Zawichost 
 

 
    2.100,00 

 
     2.100,00 

 
100 

3. Dotacja celowa z PFDM  
     8.500,00 

 
      8.500,00 

 
100 

4. Przychody ze sprzedaży usług statutowych  
   16.200,00 

 
    16.200,00 

 
100 

5. Przychody pozostałe  
       400,00      

 
        400,00 

 
100 

6. Pozostałe przychody operacyjne 
 

 
     2.100,00 

 
       2.100,00 

 
100 

  
OGÓŁEM 

 
 436.300,00 

 
  436.300,00 

 
100 

 
 

Plan został wykonany na poziomie przychodów czyli 436.300,00zł.  
 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost 
 
W 99,80 % był wykonany plan przychodów Biblioteki w roku 2021 oraz w 99,84 % plan wydatków.  

L.p. Źródło przychodów Biblioteki za 2021r. Plan w zł. Wykonanie w zł. 

1. Przychody z dotacji od Organizatora 168.400,00 168.400,00 

2. 
Przychody z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup 
książek 

7.000,00 7.000,00 

4. Pozostałe przychody operacyjne 500,00 240,00 

5. Przychody finansowe (odsetki bankowe) 100,00 0,00 

  Razem 176.000,00 175.640,00 

 
Roczny plan wydatków za rok 2021 zamknął się kwotą 176.000,00 zł.   
Wykonane w roku 2021 wydatki biblioteki wyniosły 175.714,55 zł. 
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście, w 2021 roku stosując się do decyzji Wojewody 
Świętokrzyskiego dotyczącej pandemii Covid-19, realizował swoje zadania stacjonarnie oraz                           
z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość, w formie alternatywnych sposobów 
realizacji  zajęć. W dniach i godzinach działalności ŚDS prowadzone były indywidualne spotkania                         
z uczestnikami, podczas których pracownicy udzielali pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach 
życiowych.  Funkcjonowanie ośrodka opierało się na rekomendacjach Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.  
 
 Struktura organizacyjna ŚDS składa się: 
 

1. Dziennego Domu Pobytu, który zapewnia: 
- dzienny pobyt z możliwością spożycia posiłku, 
- opiekę podczas pobytu, 
- prowadzenie terapii zajęciowej w pracowniach, 
- realizację programu terapeutycznego, opracowanego przez zespół wspierająco – aktywizujący . 

 
2. Działu Poradnictwa. 

 
Ten dział prowadzi poradnictwo specjalistyczne: medyczne, psychologiczne, socjalne, pedagogiczne, 
prawne. W ramach Działu Poradnictwa mieści się również prowadzenie socjoterapii i psychoterapii 
indywidualnej i grupowej, ustalanie diagnozy społecznej i rodzinnej, celem wdrożenia stosowanej terapii, 
oraz inicjatywa w zakresie powstawania grup samopomocowych, zachęcanie do ich tworzenia. 
 
Wypełnieniem całodniowego pobytu mieszkańca Domu jest przede wszystkim terapia zajęciowa, którą 
prowadzi w/w pięciu pracowniach. Są to: Pracownia plastyczno - krawiecka, Pracownia wikliniarska, 
Pracownia środowiskowa, Pracownia dnia codziennego i Pracownia komputerowa. 
Praca rewalidacyjna w poszczególnych pracowniach prowadzona jest w oparciu o indywidualne 
programy rehabilitacji, ustalone przez zespół wspierająco- aktywizujący dla każdego z uczestników. 
Zespół odpowiada za przygotowanie i realizację indywidualnego programu rehabilitacji. W skład zespołu 
wchodzą: kierownik,  instruktorzy terapii zajęciowej i pracownik socjalny. W programach rehabilitacji 
indywidualnej przewidziano rewalidację poprzez terapię leczniczą, psychospołeczną i zajęciową. W ŚDS 
prowadzone są ponadto karty obserwacji uczestników. W poszczególnych pracowniach instruktorzy 
terapii zajęciowej prowadzą dzienniki zajęć,  w których codziennie wpisywane są tematy zajęć, ich 
przebieg i uwagi  o uczestnikach. Na podstawie tych zapisów, raz na pół roku, sporządzana jest ocena 
każdego mieszkańca Domu i dokonuje się ewentualnych korekt  w indywidualnych planach wspierająco- 
aktywizujących. 
 
Dużą wagę przywiązuje się do aktywizowania uczestników poprzez inspirowanie do działania.                            
W prowadzeniu zajęć w poszczególnych pracowniach wykorzystuje się następujące zasady: 
1) zasadę uczenia polisensorycznego,           
2) zasadę przystępności w uczeniu, 

- zasadę stopniowania trudności, 
- zasadę logicznej kolejności w podawaniu informacji, 
- zasadę właściwego doboru tematu do pracy, 

3) zasadę oszczędzania i wzmacniania systemu nerwowego (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, 
które mają trudności w koncentracji uwagi  przez dłuższy czas na jednym zajęciu, wprowadzono metodę 
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chroniącą układ nerwowy przed znużeniem - metoda czynnego odpoczynku). Metoda ta polega na 
zaplanowaniu dla jednej osoby dwóch, trzech prac równoczesnych, wykonywanych w ciągu jednych 
ćwiczeń. Tego rodzaju czynny odpoczynek chroni osobę niepełnosprawną  przed znużeniem, ale 
jednocześnie nie demobilizuje jej. 
4) zasadę indywidualizacji oddziaływań. 
 
Dla osiągnięcia wyznaczonych celów prowadzone były treningi : 
- trening umiejętności życia codziennego.  
- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,  
- trening zdrowotny. 
-trening umiejętności spędzania czasu wolnego. 
  
 Efektem prowadzonej terapii zajęciowej jest przede wszystkim rozwój społeczny uczestników, ich 
umiejętność współżycia w grupie, opanowanie umiejętności radzenia sobie  z negatywnymi emocjami, 
umiejętność nawiązywania kontaktów, akceptacji własnej niepełnosprawności, uzyskiwanie maksymalnej 
samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności. 
W 2021 roku udział w wystawach prac („Wianki”, „Dożynki”),   w turnusach rehabilitacyjnych, imprezach 
kulturalno – rozrywkowych i sportowych został zawieszony ze względu na obostrzenia związane                          
z pandemią Covid -19. Imprezy wewnętrzne były przeprowadzane zgodnie z wytycznymi GIS.  
   
W ŚDS zatrudnieni są : 
- kierownik 
-  terapeuta  zajęciowy 3 etaty 
- pracownik socjalny  
- kierowca 
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Zestawienie 

wykonanych 

wydatków i 

dochodów
 za 2021 rok dla wszystkich 

paragrafów  z jednostki "ŚDS"

Plan

493 462,50

493 462,50

968,00

289 398,50

23 543,00

54 977,00

6 245,00

8 300,00

24 841,00

19 343,00

11 088,00

3 000,00

130,00

36 779,00

1 517,00

176,00

2 297,00

9 560,00

1 300,0017  852-85203-4700-01 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00

Razem: 493 462,50 493 458,35

15  852-85203-4430-01 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 296,81

16  852-85203-4440-01 ZFŚS 9 559,94

13  852-85203-4360-01 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEFONII STACJONARNE 1 516,20

14  852-85203-4410-01 PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE 175,52

11  852-85203-4280-01 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNEYCH 130,00

12  852-85203-4300-01 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 36 778,19

9  852-85203-4260-01 ZAKUP ENERGII 11 087,97

10  852-85203-4270-01 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 3 000,00

7  852-85203-4210-01 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 24 841,00

8  852-85203-4220-01 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 19 342,91

5  852-85203-4120-01 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6 244,47

6  852-85203-4170-01 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 8 300,00

3  852-85203-4040-01 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 23 542,62

4  852-85203-4110-01 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 54 976,82

1  852-85203-3020-01 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ - BHP 967,82

2  852-85203-4010-01 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 289 398,08

852 Pomoc społeczna 493 458,35

85203 Ośrodki wsparcia 493 458,35

Środow iskow y Dom Samopomocy w  

Zaw ichoście
ZAWICHOST, 2022-05-18

Wydatki

Lp. Paragraf Nazwa
Wykonanie

[zł]

 
 
 
 
KLUB DZIECIĘCY ,,KRAINA MALUSZKA” W ZAWICHOŚCIE 
 
Funkcjonująca od 2020r. (16.11.2020r. - wpisana do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych) placówka 
o nazwie Klub Dziecięcy ,,Kraina Maluszka” dla której Gmina Zawichost jest Organem prowadzącym 
mieści się w bardzo dogodnej lokalizacji- budynku Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście na ulicy 
Szkolnej 15. 
Klub przystosowany jest do 8 osobowej grupy dzieci w wieku od 1 roku życia do lat 3.  Niewielkie grupy 
dzieci pozwalają w lepszy sposób sprawować nad nimi opiekę oraz pracować nad ich prawidłowym 
rozwojem. Każde dziecko dzięki temu ma zapewnione indywidualne podejście opiekunek, które mogą na 
bieżąco monitorować postępy dziecka oraz jego potrzeby. W klubie skupiamy się na zapewnieniu 
dzieciom warunków maksymalnie zbliżonych do warunków domowych, dlatego każdego dnia dokładamy 
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wszelkich starań, aby dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania, a także swobodnie spędzać wolny 
czas. 
Placówka czynna jest cały rok, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz miesiąca urlopowego 
od godz.6.30 do godz.15.30. 
W Klubie dziecięcym zatrudnionych jest 2 opiekunów: jeden opiekun zatrudniony jest na pełen etat, 
drugi natomiast na 7/8 etatu. Opiekun zatrudniony na 7/8 etatu, wykonuje również obowiązki 
kierownika klubu w wymiarze 1/8 etatu. Ponadto na umowę zlecenie zatrudniona jest osoba sprzątająca 
placówkę. 
W 2021r. do klubu dziecięcego uczęszczało 7 dzieci: ( w miesiącu: styczeń-2, luty-2, marzec-2, kwiecień-3, 
maj-3, czerwiec-1, lipiec- miesiąc urlopowy- klub nieczynny, sierpień-2, wrzesień-3, październik-4, 
listopad-5, grudzień-5). 
Wyżywienie dla dzieci zapewnia zewnętrzna firma cateringowa- podpisana umowa z PPHU MASPEK 
Grzegorz Siwek. 
,,Kraina Maluszka” oprócz w pełni wyposażonej sali zabaw, łazienki oraz szatni posiada również swój plac 
zabaw, który jest bezpieczny i dostosowany dla najmłodszej grupy dzieci. Wszystkie sprzęty oraz zabawki 
posiadają odpowiednie certyfikaty.  
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Zestawienie 

wykonanych 

wydatków i 

dochodów
 za 2021 rok dla wszystkich 

paragrafów  z jednostki "KLUB 

DZIECIĘCY"

Plan
Wykonanie

[zł]

20 000,00 15 844,00

20 000,00 15 844,00

20 000,00 15 844,00

Plan
Wykonanie

[zł]

111 821,00 108 303,58

111 821,00 108 303,58

275,00 262,54

62 385,00 62 385,00

14 770,00 14 770,00

13 888,00 13 887,59

1 899,00 1 897,67

6 311,00 6 310,97

1 500,00 1 496,13

7 344,00 3 846,00

1 551,00 1 550,52

1 550,00 1 550,00

348,00 347,16

Klub dziecięcy "Kraina Maluszka" ZAWICHOST, 2022-05-18

Dochody

Lp. Paragraf Nazwa
Wykonanie

[%]

855 Rodzina 79,22

85516 System opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3 79,22

1  855-85516-0830 Wpływy z usług 79,22

Razem: 20 000,00 15 844,00 79,22

Wydatki

Lp. Paragraf Nazwa
Wykonanie

[%]

855 Rodzina 96,85

85516 System opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3 96,85

2  855-85516-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 95,47

3  855-85516-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00

4  855-85516-4010-01 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja 100,00

5  855-85516-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00

6  855-85516-4120 Składki na Fundusz Pracy 99,93

7  855-85516-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00

8  855-85516-4210 Zakup materiałów 99,74

9  855-85516-4220 Zakup środków żywności 52,37

10  855-85516-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99,97

11  855-85516-4440-01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 

dotacja
100,00

12  855-85516-4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego
99,76

Razem: 111 821,00 108 303,58 96,85  
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Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście 
 
Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście został utworzony przez Gminę Zawichost dzięki środkom unijnym    
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Swoją działalność rozpoczął od kwietnia 2021 roku. 
Głównym celem placówki jest zwiększenie wydolności i zapobieganie pogłębiania się niesamodzielności 
osób starszych, z terenu gminy Zawichost poprzez kompleksowe usługi opiekuńcze świadczone w ramach 
działalności. Placówka została znakomicie wyposażona w sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt do 
aktywności ruchowej oraz niezbędne pomocne do działań plastycznych, czy rękodzielniczych, co daje 
możliwość nie tylko wypoczynku, ale również rozwoju zawichojskich seniorów. Placówka przeznaczona 
jest dla osiemnastu seniorów, którzy mogą z niej korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 
7:00 do 15:00. W ramach swojej działalności seniorzy mogą korzystać z porad i pomocy lekarskiej, 
prawnej, psychologicznej oraz pielęgniarskiej. Nad całością pracy czuwają dwie opiekunki zatrudnione na 
pełne etaty oraz kierownik Dziennego Domu. 
 
Informacja finansowa z wykonania budżetu za 2021 rok 
Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście 
 

Dział Rozdział Rodzaj zadania Plan Wydatki 

852  Pomoc społeczna   

85295 Pozostała działalność 253 225,47 169 878,89 

Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście: 
-środki wspólnotowe 
-budżet państwa 

 
237 515,05 
  15 710,42 

 
159 339,38 
10 539,51 

Razem 253 225,47 169 878,89 

 
 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście  
 
Do podstawowych zadań Zakładu należało: 

 produkcja i dostawa wody, 

 odbiór nieczystości stałych i płynnych, 

 oczyszczanie ścieków w miejskiej oczyszczalni ścieków, 

 budowa dróg gminnych, 

 utrzymanie czystości na wyznaczonych ulicach i placach, 

 zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych, 

 utrzymanie w stałej sprawności sieci wodociągowej, kanalizacyjnej  oraz hydroforni, 

 pielęgnacja terenu zieleni miejskiej 
 
Pozostała działalność to między innymi: 
- usługi transportowe i sprzętowe, 
- budowa przyłączy wodno -kanalizacyjnych, 
- drobne prace remontowo - budowlane. 
 
Zatrudnienie na dzień  31.12.2021 r. 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście zatrudnia na umowę o pracę 13 osób 
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LP.  Nazwa stanowiska Liczb 
osób 

Forma zatrudnieni Wymiar 
czasu 
pracy 

1 Kierownik zakładu 1 Umowa o  pracę 1 etat 

2 Starszy Mistrz Wodociągów 1 Umowa o pracę 1 etat 

3 Dyspozytor bazy transportowej 1 Umowa o pracę 1 etat 

4 Kierowca samochodu 
ciężarowego/ asenizacyjnego 

1 Umowa o pracę 1 etat 

5 Robotnik gospodarczy  kierowca 
ciągnika 

1 Umowa o pracę 1 etat 

6 Konserwator maszyn i urządzeń 
oczyszczalni 

1 Umowa o pracę  ½ etatu 

7 Konserwator maszyn i urządzeń 
wodociągowych 

4 Umowa o pracę  1 etat 

8 Pracownik prac prostych 3 Umowa o pracę  1 etat 

                 RAZEM 13  

 
Roczne koszty zatrudnienia pracowników w zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Zawichoście wyniosły 580 642,62 brutto są w tym: (wynagrodzenia, 13 – tka), odprawa, ekwiwalent 
urlopowy, nagroda jubileuszowa  56 897,76 zł 
Koszty po stronie pracodawcy( składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) w związku 
zatrudnieniem personelu wyniosły 113 799,16 zł. 
Razem koszt pracowników zatrudnionych w ZGKIM w Zawichoście za 2021 rok wyniósł 751 339,54 zł. 
 
 
W skład Zakładu wchodziły 3 działy: 
-  dział wodociągów, 
-  dział oczyszczalni i kanalizacji 
-  dział transportu   
 
Dział wodociągów zajmuje się: 
- utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej , 
- utrzymaniem i konserwacją 4 ujęć wody, 
- dokonywaniem wymiaru opłat, ich inkasowanie oraz rozliczanie z działem 
   księgowości 
- usuwanie awarii na ujęciu sieci i przyłączach 
 
Dział oczyszczalni i kanalizacji zajmuje się: 
- utrzymaniem  w ruchu ciągłym miejskiej oczyszczalni ścieków, 
- odbiór i wywóz nieczystości płynnych 
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Dział transportu zajmuje się: 
- obsługa koparko ładowarki 
- remont i utrzymanie dróg ulic, placów i chodników 
- prowadzenie ewidencji kart drogowych 
- obsługa ciągnika 
 
Dział rozliczeń i księgowości zajmuje się: 
- kierowanie rachunkowością zakładu 
- prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, 
- rozliczanie inkasentów z zebranych opłat 
- windykacją należności za usługi komunalne. 
 
Długość sieci wodociągowej, za którą odpowiadał wydział wodociągów wynosiła ogółem - 102 km. 
Z wodociągów naszego Zakładu na koniec 2021 r.  korzystało 1486 indywidualnych gospodarstw 
domowych 
Studnie głębinowe w ilości 5 sztuk znajdujące  się na hydroforniach w pełni zaspakajały zapotrzebowanie 
w wodę  tak w mieście jak i w poszczególnych sołectwach. 
W 2021 roku produkcja wody wynosiła  225 tys. m3 
Zakupiono także 4 225 tyś m3 wody z gminy Dwikozy i Ożarów celu zaopatrzenia w wodę  sołectwa 
Kolecin, Wyspa - Słomianka i Podgórze. 
Sprzedaż ogółem wynosiła 132,3 tys.m3 wody. 
 
Po uwzględnieniu ilości wody zużytej na cele technologiczne (awarie sieci, płukanie sieci wodociągowej 
na końcówkach, płukanie sieci kanalizacyjnej, WUKO, płukanie i czyszczenie układów na oczyszczalni 
ścieków itp.) i dla własnych potrzeb strata  wody w stosunku rocznym wynosiła 30%. 
 
Miejska oczyszczalnia ścieków  pracowała w ruchu ciągłym  przyjmując średnio na dobę około 111 m3 
ścieków socjalno-bytowych. 
Ścieki przyjmowano kolektorem doprowadzającym do oczyszczalni oraz dowożono samochodem 
asenizacyjnym. 
Ogólnie przyjęto i oczyszczono 40 tyś m3 ścieków, w tym 10,5 tyś m3 ścieków dowieziono. Oczyszczalnia 
pracowała w sposób bezawaryjny nie ponosząc żadnych kosztów związanych z przekroczeniem 
maksymalnych dopuszczeń zanieczyszczeń ( BZT5, CHZT, zawiesina ogólna).  
  
Dział transportu wykonywał w 2020 roku następujące zadania: 

 wywóz nieczystości płynnych (1 samochód asenizacyjny  o poj. 9 m3 ), 

 wywóz nieczystości płynnych ( beczka asenizacyjna o poj. 3 m3) 

 świadczenie usług transportowych i sprzętowych dla osób fizycznych i   jednostek, 

 zimowe utrzymanie dróg gminnych ( ciągnikiem C360 z zamontowanym pługiem oraz 
rozrzutnikiem piachu, koparko ładowarka KAT) 

 utrzymanie czystości na wyznaczonych ulicach i placach 

 remont dróg gminnych,   
 

Wywóz nieczystości płynnych samochodami asenizacyjnymi o poj. 9 m3 i 3m3 odbywa  się na podstawie 
zgłoszeń osób fizycznych lub zgodnie z zawartymi umowami z jednostek i instytucji. 
Ogółem w 2021 roku wywieziono i dostarczono do oczyszczalni 10,5 tyś m3 ścieków. 
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Przychody i koszty zakładu na dzień 31.12.2021 r. 
 
Przychody ZGKiM Zawichost w roku 2020 w kwocie   - 1 409 760,91 zł 
Koszty ZGKiM Zawichost za rok 2020. w kwocie          - 1 798 852,05 zł 
Przychody z działalności – usługi, transport w kwocie    -    398 206,64 zł 
Przychody z działalności – odbiór ścieków w kwocie     -    336 055,53 zł 
Przychody z działalności dostawy wody w kwocie          -    541 832,64 zł 
Przychody z działalności – dostawy ciepła w kwocie     -    132 395,84 zł 
Przychody z czynszu     -        1 270,26 zł 
 
 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście 

 
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie rodzinom trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera 
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia życie w warunkach 
odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie 
niekorzystnym sytuacjom życiowym oraz podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób 
i rodzin i ich integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej 
(minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie 
województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie/prezydenci miast na 
poziomie gmin).  
W szczególności pomoc społeczna polega na:  

• pracy socjalnej,  
• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,  
• przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,  
• realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,  
• prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 
• rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb. 
 

Podstawy działalności oraz struktura 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście 

 
Zgodnie z art. 110 ust 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U.  

z 2021r., poz. 2268 z późn. zm.), Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście przedkłada Radzie 
Gminy Zawichost roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2021 rok. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście jest jednostką organizacyjną Gminy Zawichost 
działającą na podstawie Uchwały Nr X/34/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Zawichoście z dnia 8 
kwietnia 1990 w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, a utworzony na mocy 
zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Miasta i Gminy Zawichost z dnia 25 kwietnia 1990 roku w sprawie 
utworzenia Ośrodka Pomocy społecznej oraz Statutu przyjętego Uchwałą Nr XIII/69/2016 Rady miejskiej 
Zawichost z dnia 30 marca 2016 roku. 

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zawichoście, jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z 
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późn. zm.). Ponadto w Ośrodku realizowane są zadania wynikające z innych aktów prawnych,                              
w szczególności:  

• Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (t. j. 
Dz. U. z 2021r. poz. 1285 ze zm.) 

• Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze 
zm.) 

• Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (t. j. Dz. U. z 
2021r. poz. 877 ze zm.) 

• Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r. (t. j. Dz. U. z 
2020r. poz. 1329) 

•  Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna z dnia 4 kwietnia 2014r. (t. j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 1297) 

• Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. (t. j. Dz. U. z 2019r. 
poz. 2407 ze zm.) 

• Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13.10.1998 (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 423 ze 
zm.) 

• Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (t. j. Dz. U. z 
2022r. poz.447) 

• Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 
1249 ze zm.) 

• Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.685) 
• Uchwała Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 z dnia 15 października 2018r. (M.P. z 2018r. 
poz.1007) 

• Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1744 ze zm.)  
 

Cele i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście dąży do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy i osób 
przebywających na jej terenie oraz zapewnienia warunków prawidłowego rozwoju i funkcjonowania 
rodziny, wspiera właściwy rozwój dzieci i młodzieży, dąży do zapewnienia optymalnych warunków życia 
osobom starszym oraz osobom z niepełnosprawnościami, podejmuje działania zapobiegające patologiom 
i wykluczaniu społecznemu różnych grup mieszkańców.  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście realizuje zadania własne Gminy oraz zadania zlecone                        
w ramach polityki społecznej państwa. 
 
ZADANIA WŁASNE:  
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym należy:  

1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych                                 
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka;  

2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy  w zakresie pomocy społecznej;  
3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym;  
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;  
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;  
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6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego;  

7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne 
osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania 
świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 
Zdrowia;  

8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;  
9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, 
ojcem lub rodzeństwem;  

10. praca socjalna;  
11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi;  

12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;  
13. dożywianie dzieci;  
14. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;  
15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy                 

w tym domu; 
16. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z ZK;  
17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również                      

w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;  
18. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków                             

na wynagrodzenia pracowników;  
19. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;  
20. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.   

 
Do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym należy:  

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;  
2. przyznawanie i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

pożyczek oraz pomocy w naturze;  
3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu 

gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 
4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb 

gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;  
5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa 
zawodowego i o szkoleniach.  
 

ZADANIA ZLECONE:  
Zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
realizowanych przez gminę należy:  

1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi;  

2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 
żywiołową lub ekologiczną;  
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3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi;  

4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;  

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku                                
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;  

6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku                                 
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium 
RP;  

7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.  
 

Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań gminy należy: 
1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;  
2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;  
3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz 

praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 
przez:  

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 
dostępu do specjalistycznego poradnictwa,  

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,  
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;  

4. finansowanie:  
a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,  
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych 

przez rodziny wspierające;  
5. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub 
interwencyjnym ośrodku adopcyjnym;  

6. sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;  

7. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.  
 

KADRA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJW ZAWICHOŚCIE: 
Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17 ust. 18 ustawy 
o pomocy społecznej.  

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Zawichoście zatrudnia pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej 
zatrudnia się pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden 
pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników lub proporcjonalnie 
do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku 1 pracownik 
socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie 
gospodarujących.  

W roku 2021 zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych świadczących pomoc w formie pracy 
socjalnej i przeprowadzających wywiad środowiskowy.   
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Na dzień 31 grudnia 2021 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście zatrudnionych było                    
18 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 15,5 etatu. 
 

Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście  

Kierownik         1 etat 

Główny księgowy 1 etat 

Pracownik socjalny   3 etaty 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego 

1 etat 

Inspektor ds. świadczenia wychowawczego    ½ etatu 

Pracownik administracyjno biurowy    ½ etatu 

Asystent rodziny  1 etat 

Opiekunka usług specjalistycznych 1 etat 

Informatyk 1 etat 

Sprzątaczka w OPS    ½ etatu 

Koordynator w Klubie Senior+ Czyżowie Szlacheckim    ½ etatu 

Opiekunka w Klubie Senior+ w Piotrowicach 1 etat 

Opiekunka w Dziennym Domu Senior+ w Liniowe  2 etaty 

Wychowawca w świetlicy środowiskowej w Chrapanowie   ½ etatu 

Wychowawca w świetlicy środowiskowej w Podszynie   ½ etatu 

Wychowawca w świetlicy środowiskowej w Dziurowie   ½ etatu 

 
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach, zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa. Ponadto, pracownicy podnosili swoje kwalifikacje, biorąc udział w wielu specjalistycznych 
szkoleniach, seminariach i konferencjach poświęconych pomocy społecznej, przemocy w rodzinie, 
świadczeniach rodzinnych, świadczeniach wychowawczych i pieczy zastępczej, księgowości i innych 
niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań, wynikających ze statutu Ośrodka. 
 

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście na rok 2021 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście w 2021 roku na realizację zadań własnych i zadań zleconych 
wydatkował kwotę 8 743 361,03 zł., z czego:  
- ze środków budżetu gminy: 1 184 570,37 zł. 
- ze środków budżetu państwa: 7 558 790,66 zł.  
Strukturę zrealizowanych wydatków w podziale szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia 
poniższa tabela. 
 

Dział Rozdział Rodzaj zadania Plan Wydatki 

851  Ochrona zdrowia   

85195 Pozostała działalność 32 210,00 4 685,67 

Organizacja transportu do punktów 
szczepień przeciwko Covid 

32 000,00 4 475,67 

852  Pomoc społeczna   

85202 Domy Pomocy Społecznej 133 739,00 133 430,74 

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

500,00 0 
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85213 Składki zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej 

32 643,00 30 799,72 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze,  
w tym:  
- zasiłki okresowe 
- zasiłki celowe  
w tym schroniska dla osób bezdomnych 

258 699,23 
 

221 165,00 
37 534,23 

 

249 746,93 
 

213 506,00 
36 240,93 
28 825,20 

85216 Zasiłki stałe 365 046,00 359 233,57 

85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 
w tym dotacja 

559 900,00 
71 967,00 

551 527,08 
71 477,23 

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione, i ośrodki interwencji 
kryzysowej 

500,00 0 

85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
zadanie zlecone 

77 580,00 77 151,32 

85228 Usługi opiekuńcze 5 042,77 4 946,34 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 
w tym dotacja 

167 464,00 
127 651,00 

164 866,20 
127 651,00 

85295 Pozostała działalność 
w tym: 

801 289,72 
 

667 242,64 

Klub Senior+ w Czyżowie Szlacheckim 
w tym dotacja 

65 710,36 
31 438,36 

50 722,47 
21 324,98 

Klub Senior+ w Piotrowicach 
w tym dotacja 

115 899,68 
32 040,00 

99 482,79 
19 970,38 

Dzienny Dom Senior+ w Linowie 
w tym dotacja 

216 836,52 
84 977,20 

186 673,07 
56 256,17 

Świetlice środowiskowe w Dziurowie i 
Podszynie 

97 808,00 90 625,77 

Projekt Kompleksowe Wsparcie Dzieci i 
Rodzin w Gminie Zawichost 
(Świetlica w Chrapanowie) 
w tym budżet gminy 

267 299,16 202 250,27 

Program „Wspieraj Seniora” 
w tym dotacja 

37 736,00 37 488,27 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 23 103,00 20 730,38 

855  Rodzina   

85501 Świadczenie wychowawcze 3 969 190,00 3 956 614,06 

85502 Świadczenia rodzinne 2 378 995,00 2 339 244,91 

85503 Karta Dużej Rodziny 42,00 42,00 

85504 Wspieranie rodziny  
w tym: 
asystent rodziny 

54 288,00 
 

53 789,00 

54 245,24 
 

53 746,24 
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program Dobry Start 499,00 499,00 

85508 Rodziny zastępcze 6 592,00 6 588,50 

85510 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 104 400,00 104 400,00 

85513 Składki zdrowotne 39 825,00 38 596,11 

Razem 8 987 949,72 8 743 361,03 

 
 

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE  
W ZAKRESIE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście jest jednostką organizacyjną realizującą zadania 
pomocy społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia 
Osoba/rodzina ubiegająca się o pomoc zgłasza się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu aktualnego 
zamieszkania. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń poprzedza przeprowadzenie 
przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Udzielenie pomocy w formie pracy 
socjalnej lub poradnictwa nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Rodzaj, forma i rozmiar 
świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby 
osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom                            
i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są 
obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej 

Na dzień 31 grudnia 2021 na terenie Gminy Zawichost zameldowanych było 4209 osób. 
Natomiast pomocą społeczną objęto 261 rodzin, liczba osób w rodzinach wyniosła 612. 

 
POWODY PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ: 

Katalog powodów umożliwiających korzystanie z pomocy społecznej został określony w art. 7 
ustawy o pomocy społecznej. W roku 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy z następujących 
powodów:  
 

Lp. Rodzaj powodu Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach 

1.  Bezdomność 3 3 

2.  Ubóstwo 73 180 

3.  Bezrobocie 63 160 

4.  Bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych w tym rodziny niepełne, 
wielodzietne oraz potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

11 55 

5.  Niepełnosprawność 57 104 

6.  Długotrwała lub ciężka choroba 49 105 

7.  Alkoholizm 5 5 

ogółem  261 612 

 
Z powyższej tabeli wynika, że największą grupą świadczeniobiorców stanowią rodziny objęte 

pomocą z powodu ubóstwa – 73 rodziny, bezrobocia - 63, niepełnosprawności – 57 oraz długotrwałej lub 
ciężkiej choroby – 49 rodziny.  
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REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, których dochód 

nie przekracza określonego w przepisach kryterium dochodowego. Warto jednak wiedzieć, że                          
w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest wsparcie finansowe, pomimo przekroczenia 
kryterium dochodowego.  
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: 

 osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł netto. 

 osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł netto. 

 dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł. 

 maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 645 zł; minimalna 30 zł. 

 minimalna kwota zasiłku okresowego wynosi 20 zł. 
kryterium dochodowe do pomocy w zakresie dożywiania wynosi: 

 dla osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł 

 dla osoby w rodzinie 792 zł. 
kryterium dochodowe do pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) Podprogram 
2021 wynosi: 

 dla osoby samotnie gospodarującej 1542,20 zł 

 dla osoby w rodzinie 1161,60 zł. 
 

ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ 
Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter obligatoryjny, a inne 
fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą ich 
przyznania. Wyodrębnić można świadczenia pieniężne pomocy społecznej oraz świadczenia niepieniężne 
pomocy społecznej, które udzielane są bezpłatnie, odpłatnie lub za częściową odpłatnością. 
 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 
Zasiłki stałe 

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie, niezdolnej do pracy z powodu wieku (kobiety 60 lat, 
mężczyźni 65 lat) lub osobie całkowicie niezdolnej do pracy na podstawie stosownego orzeczenia, 
wysokość zasiłku stałego stanowi różnicę między kryterium dochodowym na osobę, a dochodem osoby, 
nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 645 zł , 

W roku 2021 pomocą w formie zasiłku stałego objętych było 54 rodziny, wydatki na wypłatę 
zasiłków stałych wyniosły 359 233,57 zł. 
 
Zasiłki okresowe:  

Zasiłek okresowy przysługuje osobom, rodzinom w których dochód nie przekracza kryterium 
dochodowego, w szczególności z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, 
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 
społecznego. Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium 
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny 
a dochodem tej rodziny. 

W roku 2021 pomocą w formie zasiłku okresowego objętych było 69 rodzin, wydatki na wypłatę 
zasiłków stałych wyniosły 213 506,00 zł. 
 
Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe: 

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, 
w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 
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niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także 
kosztów pogrzebu. 

W 2021 roku pomocą w formie zasiłku celowego objętych było 12 rodzin  przyznano zasiłek 
celowy na zakup opału bądź leków. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium 
dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy. W 2021 roku taki zasiłek został przyznany dla       
2 rodzin głównie z przeznaczeniem na zakup leków oraz opału. 
 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE 
W roku 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście realizował następujące świadczenia 

niepieniężne:  
Domy pomocy społecznej: 

Prawo do pobytu w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej 
opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować                   
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Pobyt 
w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.               
Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązani są w kolejności: mieszkaniec 
domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, małżonek zstępni przed wstępnymi jeżeli dochód w 
ich rodzinach jest większy niż 300% kryterium dochodowego oraz pozostałą kwotę opłaca gmina, z której 
osoba została skierowana. W 2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 4 osoby. Wydatki 
poniesione przez gminę za pobyt tych osób w domach pomocy społecznej w roku 2021 wyniosły 
133 430,74 zł.  
 
Udzielenie schronienia  

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia 
następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych 
albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W roku 2021 w schronisku dla osób 
bezdomnych przebywało 4 mieszkańców gminy Zawichost. Łączny koszt zrealizowanych świadczeń na 
schronienie w schronisku wyniósł 28 825,20 zł.  
Usługi opiekuńcze 
W 2021 roku usługi opiekuńcze były realizowane u jednej osoby, która ze względu na wiek i chorobę 
wymagała zabezpieczenia takiej formy pomocy.  
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.   

Z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2021 korzystało 8 osób/rodzin. 
Pomocą objęte były osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi należą do zadań zleconych 
 
Pomoc żywnościowa.   

W roku 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz 
Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki realizował pomoc w postaci żywności w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021. Celem programu było wsparcie najuboższych 
mieszkańców dodatkową formą pomocy w postaci paczek żywnościowych co przyczyniło się do poprawy 
ich sytuacji. Wsparciem w postaci paczek żywnościowych zostało objętych 482 osoby z terenu Gminy 
Zawichost znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 
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Praca socjalna 
Jednym bardzo istotnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Zawichoście jest świadczenie usług w formie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodową, 
skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania 
w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 
sprzyjających temu celowi. Praca socjalna dotyczy niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc do 
Ośrodka. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób i rodzin, służą pomocą        
w przypadkach nagłych, sytuacji kryzysowych, jak również rozwiązują codzienne, osobiste problemy. 
Wśród usług świadczonych przez pracowników socjalnych do najważniejszych i najczęstszych należą: 
praca socjalna na rzez poprawy stanu zdrowia, praca socjalna na rzecz zapewnienia godziwych warunków 
mieszkaniowych, praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym czy niepełnosprawnym, 
praca socjalna na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, praca 
socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania 
osób z problemem alkoholowym. Rozwiązanie problemów socjalnych klientów Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zawichoście wymaga szerokiej współpracy z licznymi instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi funkcjonującymi na terenie Gminy. Do najważniejszych naszych partnerów należą: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
w Sandomierzu, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, pielęgniarki środowiskowe, Powiatowy Urząd 
Pracy w Sandomierzu, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sandomierzu, Policja, 
Ośrodki zdrowia znajdujące się na terenie Gminy.  
 
Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście w roku 2020 przyznał pomoc w postaci uprawnień do 
świadczeń zdrowotnych na 90 dni dla 4 osób. Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mają osoby, 
które spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej i nie posiadają 
uprawnień zdrowotnych z innego tytułu.  
 

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE 
Program „Posiłek w szkole i w domu”  
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, jest programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 
17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz organów prowadzących 
publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo oświatowe. Program skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. Składa się             
z trzech modułów. Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to 
posiłek adresowany do osób starszych. Trzeci moduł zakłada doposażenie i poprawę standardu 
działających stołówek lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione a także 
wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków. Program 
zapewnia wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w 
postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych. Pomoc trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających 
warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz o dochodach 
nieprzekraczających 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 
Ze środków przekazanych Gminie dofinansowane zostały posiłki wydawane w stołówkach szkolnych dla 
dzieci i młodzieży oraz były przyznawane zasiłki celowe na zakup żywności.  
Rzeczywista liczba osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021 to 70 osób,                 
w tym: 
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•  29 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
• 41 osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności 
Całkowity koszt realizacji programu wyniósł  164 866,20 zł. 

 
Program ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 
pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy asystenta w:  

• wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, 
praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, 
gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia 
kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);  

• wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;  
• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;  
• załatwieniu spraw urzędowych;  
• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;  
• korzystaniu z dóbr kultury (muzea, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).  

Program finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W wyniku 
realizacji programu usługami asystenta w 2021 roku objęto 3 osoby niepełnosprawne. Koszt realizacji 
programu w roku 2021 wyniósł 20 730,38 zł .  
 
Program „Wspieraj Seniora”  
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy                                
w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała                  
w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły 
spożywcze, środki higieny osobistej. W roku 2021 wsparciem zostało objętych 71 seniorów Zakupy 
dostarczali pracownicy socjalni Ośrodka. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 37 488,27 zł. 
 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” 
Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem, realizowany jest 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach można 
przeprowadzić termomodernizację budynków, np. wykonać termoizolację lub wymienić stolarkę okienną 
i drzwiową na bardziej energooszczędną. Z dofinansowania można skorzystać w celu wymiany starych, 
wysokoemisyjnych kotłów węglowych na ekologiczne źródła energii, np. pompę ciepła, instalację 
fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, rekuperację czy wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 
Dodatkowo można przeprowadzić kompletny audyt energetyczny wykazujący rzeczywiste 
zapotrzebowanie budynku na energię cieplną. W dniu 01.10.2020 r. w życie weszły zmiany w ustawie               
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1973, z późn. zm.), które 
nakładają na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie 
Czyste Powietrze. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze 
zm./. Zaświadczenia wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście po uprzednim 
złożeniu wniosku. W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście wydał 23 zaświadczenia o 
wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 
domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. 
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REALIZACJA ZADAŃ  Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
Pojęcie przemocy w rodzinie obejmuje wszelkie odmiany złego traktowania tych członków 

rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić. Przemoc w rodzinie to nie tylko znęcanie się fizyczne 
nad członkiem rodziny, ale także dręczenie psychiczne, wykorzystywanie seksualne i ekonomiczne.                      
W celu realizacji powyższego zadania Zarządzeniem Burmistrza Zawichostu został powołany Zespół 
Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Zawichoście. W skład jego wchodzą: pracownicy socjalni, przedstawiciele Policji, pedagodzy 
szkolni, lekarz, kuratorzy sądowi oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. W ramach Zespołu działają grupy robocze, których przedstawiciele pracują z rodziną, 
zapewniając kompleksową pomoc, wspólnie opracowują, wdrażają i monitorują realizację planu pomocy 
w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Jednym z zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście jest 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/111/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2016 
obejmującego swoim zakresem zadania mające na celu przede wszystkim ochronę osób doznających 
przemocy w rodzinie. Uchwałą NR XVIII/114/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 maja 2020 r  
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ( Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2020 r poz. 2046) oraz Zarządzeniem  Nr 96/2020 Burmistrza 
Zawichostu  z dnia 18.06.2020 powołano skład Zespołu Interdyscyplinarnego. W dniu 25.02.2021 
zarządzeniem Nr 34/2021 Burmistrza Zawichostu do składu Zespołu Interdyscyplinarnego została 
powołana przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Aktualnie liczba członków Zespołu wynosi 10 osób.  

W 2021 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ( 16.03.2021, 08.06.2021, 
28.09.2021, 07.12.2021), jak również w ramach realizacji procedury Niebieska Karta zostało zwołanych 
46 grup roboczych. Podczas posiedzeń Zespołu poruszane były m. in. kwestie związane                                           
z funkcjonowaniem zespołu, propozycje szkoleń dla członków, napotykane trudności w realizacji 
procedury NK. 
Na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 16.03.2021 wprowadzono 2 nowe osoby: 
-Edyta Wójcik pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w  Zawichoście 
-Katarzyna Lubelczyk Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                           
w Zawichoście. 
W kwietniu 2021 r zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu procedury Niebieskiej Karty ’”Krok po 
kroku”. 

Od początku roku 2021 wpłynęło do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 19 formularzy Niebieska Karta, wszystkie założone przez  
Komisariat Policji w Dwikozach. Łącznie w 2021 roku realizowano 22 Niebieskie Karty z czego 3 przeszły                      
z 2020 roku. W roku 2021 zakończono procedury NK w przypadku 16 kart. 
W ramach realizacji procedury NK został złożony 1 wniosek do Gminnej Komisji Profilaktyki                                      
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście o podjęcie działań zgodnych z kompetencjami 
oraz 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Sandomierzu o wgląd w sytuację rodziny. 
Realizacja procedury Niebieskiej Karty wiąże się z dużym zaangażowaniem czasu i nakładu pracy 
szczególnie u przedstawicieli instytucji mających kluczowe znaczenie: pracowników socjalnych, kuratora 
sądowego, członka GKRPA czy funkcjonariuszy policji. Wszystkie działania są zbiurokratyzowane                           
i czasochłonne (organizacja posiedzeń, prowadzenie dokumentacji, monitoring zaplanowanych działań). 
Członkowie zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub 
zawodowych, co wiąże się z trudnością zebrania ich w jednym czasie, zaś większość obowiązków                          
z funkcjonowaniem Zespołu spoczywa na kadrze Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście. 
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REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 
Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązkiem gminy jest 

podejmowanie działań, które będą wspierały rodziny przeżywające trudności opiekuńczo – 
wychowawcze i które umożliwią zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy 
zastępczej oraz przyspieszą powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w tej pieczy. Wypełnienie 
obowiązków nałożonych na Gminę zgodnie z ww. ustawą odbywało się przez kierowanie do rodzin 
mających trudności w zapewnieniu prawidłowej opieki nad małoletnimi dziećmi asystenta rodziny.                     
W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony był 1 asystent w ramach zadaniowego czasu pracy.  

Asystent podejmuje kompleksowe działania, których celem jest uzyskanie poprawy 
funkcjonowania rodziny i wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie dysfunkcji w sprawowaniu opieki 
nad dziećmi. Do zadań asystenta należy:  

• diagnozowanie problemów rodziny i określenie jej podstawowych potrzeb, 
• sporządzenie i realizacja indywidualnych planów pracy z rodziną,  
• pomoc w uzyskaniu poprawy sytuacji rodziny, w szczególności w eliminowaniu czynników 

negatywnie wpływających na sytuację dzieci, takich jak: brak stałych źródeł dochodów, złe 
warunki mieszkaniowe, alkoholizm, przemoc w rodzinie,  

• motywowanie rodziców do udziału w zajęciach mających na celu kształtowanie prawidłowych 
postaw rodzicielskich,  

• pomoc w zapewnieniu dzieciom udziału w zajęciach dodatkowych, wyrównawczych lub terapii,  
• pomoc w organizowaniu czasu wolnego dzieci (w tym świetlicach środowiskowych) oraz 

wypoczynku letniego i zimowego, 
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,  
• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż co pół roku,  
• sporządzanie opinii o rodzinie na wniosek sądu, PCPR 
• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci 

i rodzin.  
Decyzję o przydziale asystenta do danej rodziny podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na 
podstawie wniosku pracownika socjalnego lub na wniosek sądu. Asystent rodziny realizuje plan pracy                  
z rodziną za jej zgodą i przy aktywnym udziale członków rodziny, w miejscu jej zamieszkania lub miejscu 
przez nią wskazanym. W 2021 roku asystent rodziny pracował z 9 rodzinami. Wszystkie rodziny, do 
których skierowano asystenta przeżywały trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Zakres 
działań asystenta był dostosowany do potrzeb każdej rodziny na podstawie diagnozy problemów oraz 
zasobów rodziny. Rodziny objęte wsparciem w większości zmagały się obok niskich kompetencji 
opiekuńczo-wychowawczych także z innymi problemami, takimi jak: - uzależnienie od alkoholu, brak 
stałego źródła utrzymania, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego,  niezaradność                           
w sprawach urzędowych.  
Efektem pracy asystenta rodziny w zakresie wspierania rodziny i zapewnienia dzieciom właściwych 
warunków życia i rozwoju jest:  

• stopniowe podnoszenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców,  
• zwiększenie zaangażowania rodziców w proces edukacyjny dzieci, 
• utrzymywanie stałego kontaktu rodziców z wychowawcami i nauczycielami,  
• poprawa umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania budżetem 

domowym,  
• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa socjalnego w rodzinach i uzyskanie stabilizacji życiowej,              

w tym podjęcie pracy,  
• korzystanie z pomocy specjalistów w razie potrzeby,  
• odbudowanie więzi rodzinnych i złagodzenie konfliktów w rodzinach, 
• integracja rodzin ze środowiskiem lokalnym. 
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W 2021 roku asystent rodziny zakończył współpracę z 3 rodzinami., w których współpraca została 
zakończona w związku ze zrealizowanym planem pracy z rodziną. Rodziny te doskonale radzą sobie                          
z gospodarowaniem środkami finansowymi oraz właściwie planują budżet domowy. Sytuacja finansowa 
jak również relacje panujące pomiędzy małżonkami oraz wzajemna komunikacja domowników znacząco 
się poprawiła, zaczęli podejmować wspólne oraz przemyślane decyzje. Rodziny zaczęły spędzać czas 
wolny z dziećmi na zabawie oraz poznawaniu nowych miejsc. Rodziny te dobrze radzą sobie w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Widać poprawę funkcjonowania tych rodziny co przemawiało                  
za zakończeniem asystentury. 
Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gmina Zawichost partycypuje                     
w kosztach utrzymania dzieci będących w pieczy zastępczej w wysokości: w pierwszym roku 10% 
wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w drugim roku pobytu 30%, w trzecim i następnych 50% 
kosztów.  

W roku 2021 Gmina Zawichost dofinansowała koszt pobytu 1 dziecka w rodzinnej pieczy 
zastępczej na łączną kwotę 2 400,00zł. Natomiast w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
przebywało 4 dzieci, a wydatki z tym związane wyniosły 102 000,00zł.  

 
REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O KRACIE DUŻEJ RODZINY 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście realizuje ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek, stworzony z myślą o rodzinach 
wielodzietnych, które oferowane są zarówno przez instytucje publiczne, jak i firmy prywatne. Posiadacze 
KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, 
bankowej czy rekreacyjnej. Karta Dużej Rodziny wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia 
dostęp do dóbr i usług. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie i co równie ważne, 
wydawana jest bezpłatnie, a jedynie wydanie duplikatu bądź domówienie tradycyjnej formy karty 
podlega opłacie. Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny składane są w formie papierowej lub w formie 
elektronicznej. W 2021 roku zarejestrowano 16 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym                         
2 wnioski w formie elektronicznej natomiast pozostałe w wersji papierowej. Wydano 14 kart, w tym 11 
dla rodziców i 3 karty dla dzieci.  

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ 
Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

bez względu na dochód w rodzinie. Wysokość świadczenia wychowawczego na jedno dziecko wynosi 
500,00 zł. W roku 2021 w związku z realizacją pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 500+ 
wypłacono 7889 świadczeń na kwotę 3 924 043,35 zł. Wydatki związane z realizacją zadania w 2021 roku 
wyniosły ogółem 3 956 614,06 zł. 

PROGRAM „DOBRY START” 
Program „Dobry Start” to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających 
rok szkolny, niezależnie od wysokości osiąganego dochodu w rodzinie. Świadczenie „Dobry Start” zostało 
w 2021 roku przekazane do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Ośrodek Pomocy Społecznej 
podejmował działania mające na celu ułatwienie składania wniosków o świadczenie „Dobry Start”                       
w formie elektronicznej. Były to działania polegające na organizowaniu spotkań z pracownikami Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i mieszkańcami Gminy Zawichost 
 

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 
1. Zasiłki rodzinne z dodatkami  

Zasiłek rodzinny to świadczenie mające na celu częściowe pokrycie kosztów wynikających                              
z utrzymania dziecka. Otrzymuje się go do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, ukończenia przez 
dziecko nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia), lub do 24 roku życia dziecka, 
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jeśli kontynuuję naukę w szkole lub na uczelni wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym 
bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.  
Wysokość zasiłku wynosi miesięcznie:  

 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,  

 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia,  

 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 rok życia. 
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:  

 dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1 000,00 zł  

 dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego                           
w wysokości 400 zł, 

 dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który wynosi 193 zł, nie więcej jednak niż 
386 zł na wszystkie dzieci, 

 dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, do 5 roku życia dziecka 
wynosi 90 zł, zaś powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 110 zł, 

 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, który wynosi 95 zł na trzecie                  
i następne dzieci uprawnione do zasiłku, 

 dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie 
wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113 zł, zaś 
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła               
- 69 zł, 

 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł. 
 
Prawo do zasiłku przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka, opiekunowi faktycznemu 
dziecka (jeśli wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobieniu dziecka), osobie uczącej się (jeśli jest osobą 
pełnoletnią, niepozostającą pod opieką rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem 
wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony), jeżeli dochód rodziny                        
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, 
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe 
jest podwyższone do kwoty 764,00 zł. 
 
Poniższa tabela przedstawia dane liczbowe na temat wypłaconych zasiłków rodzinnych z dodatkami                   
w 2021 roku. 
 

Lp. Świadczenie Liczba świadczeń Kwota 

1.  Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 4648 512 750,76 

 
Poniższa tabela przedstawia dane liczbowe na temat wypłaconych dodatków do zasiłków rodzinnych           
w 2021 roku. 
 

Lp. Świadczenie Liczba świadczeń Kwota 

1.  Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka 8 8 000,00 

2.  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w 
okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

1 232,30 

3.  Dodatek z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka 

158 38 814,00 
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4.  Dodatek z tytułu kształcenia i 
rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

324 23 894,32 

5.  Dodatek z tytułu wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej 

491 45 274,67 

6.  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania 

530 34 985,44 

7.  Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego 

192 18 287,36 

ogółem 1 614 169 488,09 

 
Patrząc na przedstawione powyżej dane liczbowe zauważyć należy, że do najczęściej wypłacanych 
dodatków do zasiłku rodzinnego zaliczamy dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania. Drugim najczęściej udzielanym dodatkiem jest dodatek z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej, zaś na trzecim miejscu znajduje się dodatek z tytułu kształcenia                        
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Analizując powyższe dane pod kątem kwot wypłaconych 
dodatków zauważyć należy, że największą wartość wypłaty wskazuje dodatek z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej. Na drugim miejscu znajduje się dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania zaś na trzecim, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego.  
Nienależnie pobrane zasiłki rodzinne wraz z dodatkami podlegają zwrotowi. W 2021 roku osoby, które 
nienależnie pobrały w/w świadczenia dokonały ich zwrotu na kwotę 3 941,00 zł. 
 
2. Świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna  

Wśród świadczeń opiekuńczych wyróżniamy: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy                           
i świadczenie pielęgnacyjne.  
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

 niepełnosprawnemu dziecku, 

 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem                     
o znacznym stopniu niepełnosprawności,  

 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem                           
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 
ukończenia 21 roku życia, 

 osobie, która ukończyła 75 lat.  
Wysokość zasiłku wynosi 215,84 zł miesięcznie. 
 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z kodeksem rodzinnym                              
i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny oraz małżonkom, jeśli nie podejmują zatrudnienia lub 
rezygnują z zatrudnienia i podjęcia się pracy zarobkowej. Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego 
wynosi 620 zł miesięcznie. Jest on przyznawany, jeśli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę 
oraz rodziny osoby wymagającej opieki, w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł netto. 
 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:  

 matce lub ojcu,  

 opiekunowi faktycznemu dziecka, 

 osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,  
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 innym osobom, na których Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada obowiązek alimentacyjny, z 
wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Świadczenie przysługuje tylko, jeśli opiekunowie nie podejmują lub rezygnują z pracy zarobkowej w celu 
sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności. W 2021 roku wysokość 
świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1971,00 zł miesięcznie. 
 
Zasiłek dla opiekuna  
Zasiłek dla opiekuna dotyczy osób opiekujących się dorosłymi osobami ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności i przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 
1 lipca 2013 roku, w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego. Wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi 620 zł miesięcznie. Prawo do zasiłku dla 
opiekuna ustalone jest na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. 
Poniższa tabela przedstawia dane liczbowe na temat wypłaconych świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku 
dla opiekuna w 2021 roku. 
 

Lp. Świadczenie Liczba świadczeń Kwota 

1.  Zasiłek pielęgnacyjny 2529 545 860,00 

2.  Świadczenie pielęgnacyjne 326 559 989,00 

3.  Specjalny zasiłek opiekuńczy 299 184 680,00 

4.  Zasiłek dla opiekuna 94 58 280,00 

ogółem 3248 1 348 809,00 

 
Poddając analizie powyższe dane zauważyć należy, iż świadczenie pielęgnacyjne stanowi największą 
wartość wypłaty wśród świadczeń związanych z niepełnosprawnością. Na drugim miejscu znajduje się 
zasiłek pielęgnacyjny, a na trzecim specjalny zasiłek opiekuńczy, zaś na ostatnim zasiłek dla opiekuna.  
Nienależnie pobrane świadczenia opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna podlegają zwrotowi. W 2021 roku 
osoby, które nienależnie pobrały w/w świadczenia dokonały ich zwrotu na kwotę 22 411,00 zł. 
 
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przyznawana jest matce lub ojcu dziecka, 
opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza 1922,00 zł netto. Wysokość świadczenia wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko.  
W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście wypłacił jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka dla 18 rodzin w łącznej wysokości 18 000,00 zł. 
 
 
4. Świadczenie rodzicielskie  

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, na które nie otrzymują 
zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Wysokość świadczenia wynosi 1 000,00 zł. 
Świadczenie przysługuje przez okres : -  

 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia 
jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,  

 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga 
dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,  

 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga 
dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,  
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 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga 
dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,  

 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 
pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 

W 2021 roku świadczenie rodzicielskie pobrało 9 osób w łącznej wysokości 57 004,00 zł. 
 
5. Świadczenie „Za życiem”  

Program „Za życiem” ma na celu udzielenie wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci,                         
u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich 
życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jednym z elementów 
Programu „Za Życiem” jest wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 4 000,00 zł                  
z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 
w czasie porodu.  
W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście nie wypłacał świadczenia „Za życiem”. 
 
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia                
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 877 ze 
zm.). Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych, 
które na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd mają zasądzone 
alimenty, jednak nie otrzymują ich z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest 
poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe.  
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:  

 do ukończenia 18 roku życia,  

 w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,  

 w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.  
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 

w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę                    
w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł. o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest 
ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości 
różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie 
uprawnionej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.  

W/w świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 
500,00 zł. Świadczenia te przyznawane są na okres świadczeniowy, który trwa od października danego 
roku do końca września roku następnego.  

W Gminie Zawichost ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystają przedstawiciele ustawowi 
małoletnich osób uprawnionych jak również pełnoletnie uczące się osoby uprawnione do alimentów. 

 

Świadczenie Liczba rodzin Liczba 
świadczeniobiorców 

Liczba 
wypłaconych 

świadczeń 

Kwota 

Fundusz 
alimentacyjny 

24 29 335 141 262,38 
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W 2021 roku ogólna suma wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 141 262,38 zł. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 34 alimentów (t. j. Dz. U. 
z 2021 roku, poz. 877 ze zm.) gmina zobowiązana jest do prowadzenia działań wobec dłużników 
alimentacyjnych.  
Na terenie Gminy Zawichost prowadzono działania wobec 72 dłużników, z tego 47 dłużników z terenu 
Gminy Zawichost i 25 dłużników spoza terenu naszej gminy.  
Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych w 2021 roku dotyczyły w szczególności:  
1. Ścisłej współpracy gminy wierzyciela z gminą dłużnika:  

 wysłano informacje dotyczące dłużników alimentacyjnych opisujących ich sytuację rodzinną, 
dochodową, zawodową i zdrowotną oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, 
pozyskanych poprzez przeprowadzone wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe; 

 wezwano dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego; 

 wysyłano wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego na podstawie art. 3 ust.                   
5 pkt. 2 

2. Ścisłej współpracy gmin z komornikami:  

 wysłano informacje do Komorników Sądowych mających wpływ na egzekucję zasądzonych 
świadczeń alimentacyjnych,  

 kierowano do komorników sądowych wnioski dotyczące przyłączenia się do trwającego 
postępowania egzekucyjnego;  

3. Aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych:  

 zobowiązano dłużników do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako osoby 
bezrobotne lub poszukujące zatrudnienia; 

4. Złożenia przez gminę dłużnika do właściwej komendy policji zawiadomień o możliwości popełnienia 
przestępstwa (określone w art. 209 § 1 i 3 kodeksu karnego) przez dłużnika za uporczywego uchylania 
się od alimentacji: 

5. Wydanie decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych (art. 5 ust. 3 ww. ustawy): 

 wydano decyzje,  

 skierowano wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo nie alimentacji określone w art. 209 
§ 1 kodeksu karnego (art. 5 ust. 3b pkt 1 ustawy) 

6. Przekazywania do wszystkich biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu dłużnika 
alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy:  

 co miesiąc przekazywane są informacje o wysokości zobowiązań do pięciu biur informacji;  
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego mają charakter zwrotny. Dłużnik alimentacyjny jest 
zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Ogólna kwota 
zadłużenia na dzień 31.12.2021r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 
1 349 543,00 zł + odsetki w wysokości 611 723,92 zł, z czego w 2021r. odzyskano kwotę 75 328,16 zł. (w 
tym odsetki 46 934,64 zł.). Stan zadłużenia z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej na dzień 
31.12.2021r. wynosi 243 506,23 zł. 
Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi.  
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INNA DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE 

Dzienny Dom „Senior+” w Linowie 

Dzienny Dom Senior+ w Liniowe został utworzony w 2020 roku w ramach rządowego programu 
Senior+. Całkowity koszt remontu budynku i wyposażenia wyniósł 210,000.  W  ramach otrzymanego 
dofinansowania gmina wyremontowała i doposażyła budynek w Linowie zgodnie ze standardami 
przewidzianymi w programie Senior+. Z myślą o osobach starszych i uczestnikach dziennego domu, w 
obiekcie dodatkowe pomieszczenia: szatnię, aneks kuchenny, pokój dla pielęgniarki oraz pomieszczenie 
służące do zajęć ruchowych. W roku 2021 gmina Zawichost otrzymała dofinansowanie na działalność 
Dziennego Domu Senior+ w Linowie  w wysokości 84 977,20 zł.  

Dzienny Dom Senior+ w Linowie został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz 
zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w gminie Zawichost. Funkcjonuje od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 i dysponuje 20 miejscami. Korzystanie ze świadczeń 
Dziennego Domu ,,Senior+” w Linowie jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr 
XXVI/165/20 Rady Miejskiej Zawichost  z dnia 21 grudnia 2020. 
Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” obejmuje: 
dostęp do zajęć przez 8 godzin dzienne, od poniedziałku do piątku, 

 usługi socjalne w tym jeden ciepły posiłek w formie obiadu, 

 aneks kuchenny umożliwiający seniorom samodzielne przygotowanie kawy lub herbaty, 

 zajęcia psychologiczne, które skierowane są na rozwijanie nowych perspektyw własnych możliwości 
oraz talentów, 

 poradnictwo specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej 

 usługi sportowo – rekreacyjne polegające m. in. na zajęciach ruchowych, nordic walking, 
kinezyerapia, zajęcia z fizjoterapeutą. 

 usługi kulturalno – oświatowe realizowane m.in. poprzez warsztaty plastyczne, rękodzieło, śpiew 
oraz organizację spotkań tematycznych i zabaw; 

 usługi aktywizujące społecznie, m.in. spotkania z dziećmi i młodzieżą. 
Uczestnicy zajęć, to osoby które ukończyły 60 roku życia, nieaktywne zawodowo oraz zamieszkujące 
na terenie gminy Zawichost. 
Wszystkie zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,  z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb uczestników, w przyjaznej atmosferze. 
 

Klub „Senior+” w Piotrowicach 
Klub Senior+ w Piotrowicach został utworzony w 2020 roku w ramach rządowego programu Senior+. 
Całkowity koszt remontu budynku i wyposażenia wyniósł 150,000.  W  ramach otrzymanego 
dofinansowania gmina wyremontowała i doposażyła budynek w Piotrowicach zgodnie ze standardami 
przewidzianymi w programie Senior+. głównie skupiono się na remoncie zewnętrznym budynku, który 
wymagał wykonania nowej elewacji, odwodnienia, schodów prowadzących do obiektu. Wybudowany 
został również taras. Wewnątrz zostały wykonane prace malarskie i naprawcze. Obiekt został 
doposażony w sprzęt niezbędny do uczestniczenia seniorów w zajęciach. W roku 2021 gmina Zawichost 
otrzymała dofinansowanie na działalność Klubu Senior+ w Piotrowicach  w wysokości 32 040,00 zł.  
Klub Senior+ w Piotrowicach został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania 
potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w gminie Zawichost. 
Klub Senior+ funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 i dysponuje 15 
miejscami. Korzystanie ze świadczeń Klubu jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr 
XXVI/164/20 Rady Miejskiej Zawichost  z dnia 21 grudnia 2020. 
Zakres usług świadczonych przez Klub Senior+ obejmuje: 

 dostęp do zajęć przez 8 godzin dzienne, od poniedziałku do piątku, 
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 usługi socjalne w tym jeden ciepły posiłek w formie obiadu, 

 aneks kuchenny umożliwiający seniorom samodzielne przygotowanie kawy lub herbaty, 

 zajęcia psychologiczne, które skierowane są na rozwijanie nowych perspektyw własnych 
możliwości oraz talentów, 

 poradnictwo specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej 

 usługi sportowo – rekreacyjne polegające m. in. na zajęciach ruchowych, nordic walking, 
kinezyterapia, zajęcia z fizjoterapeutą. 

 usługi kulturalno – oświatowe realizowane m.in. poprzez warsztaty plastyczne, rękodzieło, śpiew 
oraz organizację spotkań tematycznych i zabaw; 

 usługi aktywizujące społecznie, m.in. spotkania z dziećmi i młodzieżą. 
Uczestnicy zajęć, to osoby które ukończyły 60 roku życia, nieaktywne zawodowo oraz zamieszkujące 
na terenie gminy Zawichost. 

 
Klub „Senior+” w Czyżowie Szlacheckim 

Klub Senior+ w Czyżowie Szlacheckim został utworzony w 2017 w ramach rządowego programu 
Senior+ łączna kwota dofinansowania na utworzenie i wyposażenie placówki wyniosła: 145 588,94zł. W 
roku 2021 całkowity koszt zadania publicznego: ”Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”  w 
Czyżowie Szlacheckim wynosi 74.488,00 zł. Kwota 31 438,36 zł pochodzi ze środków budżetu państwa, 
pozostałe środki stanowią wkład własny gminy Zawichost. 

Klub Senior + w Czyżowie Szlacheckim jest ośrodkiem wsparcia dla mieszkańców gminy 
Zawichost powyżej 60 roku życia, działający w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście. 
Klub Senior+ w Czyżowie Szlacheckim funkcjonuje od wtorku do piątku w następujących godzinach: 
wtorek od 8:00 do13:00 
środa od 13:00 do 18:00 
czwartek od 13:00 do 18:00 
piątek od 8:00 do13:00 

Placówka dysponuje 15 miejscami, korzystanie ze świadczeń Klubu ,,Senior+” w Czyżowie 
Szlacheckim jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XV/96/20 Rady Miejskiej Zawichost  z 
dnia 24 stycznia 2020. 
Zakres usług świadczonych przez Klub „Senior+” obejmuje: 

 usługi socjalne, 

 aneks kuchenny umożliwiający seniorom samodzielne przygotowanie kawy lub herbaty, 

 poradnictwo specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej 

 usługi sportowo – rekreacyjne polegające m. in. na zajęciach ruchowych, nordic walking, 
kinezyterapia, zajęcia z fizjoterapeutą. 

 usługi kulturalno – oświatowe realizowane m.in. poprzez warsztaty plastyczne, rękodzieło, 
krawiectwo, śpiew oraz organizację spotkań tematycznych i zabaw; 

 usługi aktywizujące społecznie, m.in. spotkania z dziećmi i młodzieżą. 
Uczestnicy zajęć, to osoby które ukończyły 60 roku życia, nieaktywne zawodowo oraz zamieszkujące 
na terenie gminy Zawichost. 

 
Świetlice środowiskowe 
Na terenie Gminy Zawichost funkcjonują trzy świetlice środowiskowe w Dziurowie, Podszynie 

oraz w Chrapanowie. Do świetlic uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie. 
Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony wychowawców. W okresie od 01.01.2021r. do 
31.12.2021. z zajęć w świetlicy korzystało około 40 dzieci. 
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PODSUMOWANIE 

Głównym celem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście jest umożliwienie osobom oraz rodzinom 
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując przy 
tym własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W wyniku dokonujących się zmian gospodarczych oraz 
zmian w przepisach prawnych, zmienia się również struktura klientów pomocy społecznej, ich 
oczekiwania i potrzeby, z których wynika, iż pomoc finansowa, choć nadal ważna, nie może stanowić 
jedynej formy wsparcia. Działania muszą być wielokierunkowe, zabezpieczające nie tylko sferę 
materialną, ale przede wszystkim mające działać aktywizująco na lokalną społeczność.  
Rok 2022 będzie dla Ośrodka Pomocy Społecznej kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych 
działań wynikających z ustaw, przyjętych gminnych programów, a także podejmowaniem nowych 
inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne, aby instytucja pomocy 
społecznej była efektywna i odpowiadała aktualnym problemom. 
 

1.3 Partnerstwo międzygminne 

Gmina nie ma oficjalnej umowy o współpracy z innymi gminami w Polsce i na świecie.  
 

1.4. Ludność i dynamika zmian 

 
Gminę Zawichost, według danych Urzędu Miasta i Gminy, zamieszkuje na 31.12.2020r. 4209 osób,  

z czego 39% mieszka w mieście Zawichost. Szczegółowy podział liczby mieszkańców na sołectwa 
przedstawia poniższa tabela: 

 

Nazwa miejscowości Stan ludności na dzień 31.12.2021r. zameldowanych na pobyt stały 

Zawichost 1637 

Chrapanów  214 

Czyżów Plebański i Czyżów 
Szlachecki 

563 

Dąbie 92 

Dziurów 132 

Józefków 51 

Kolecin 34 

Linów i Linów- Kolonia 766 

Pawłów 148 

Piotrowice 126 

Podszyn 227 

Wygoda 88 

Wyspa 131 

RAZEM 4209 

 
Dynamika demograficzna w gminie 
Na przestrzeni 11 lat (od 2010r.) ubyło w gminie 495 osób, z czego najwięcej w: mieście Zawichost 214 
osób, Czyżów Plebański i Szlachecki (58), Piotrowice(48).  
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Sołectwo na 31.12.2021r. na 31.12.2020r.
na 31.12.2019r. na 31.12.2010r.

Wzrost/spadek 

(2021/2010)

1. Zawichost 1637 1668 1695 1851 -214

2. Czyżów Pl. i Szl. 563 583 589 621 -58

3. Podszyn 227 233 235 270 -43

4. Kolecin 34 34 34 35 -1

5. Chrapanów 214 214 218 233 -19

6. Dąbie 92 92 95 93 -1

7. Piotrowice 126 130 132 174 -48

8. Dziurów 132 135 138 149 -17

9. Wygoda 88 91 92 96 -8

10. Pawłów 148 145 146 147 1

11. Wyspa 131 138 140 135 -4

12. Józefków 51 54 54 69 -18

13. Linów i Linów-Kolonia 766 776 775 831 -65

Razem 4209 4293 4343 4704 -495

Liczba mieszkańców Gminy Zawichost

 
 

 
Wpływ na liczbę ludności w gminie ma przyrost naturalny.  
Jeżeli chodzi o liczbę urodzeń to w ciągu ostatnich 6 lat średnio rodziło się ok. 34 dzieci. W podziale na 
sołectwa tak to wyglądało:  
 
 
 

Miejscowość 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Zawichost 7 9 18 12 11 8 

 Czyżów Pl. i Sz. 3 2 5 3 11 7 

Podszyn 2 1 2 2 1 2 

Kolecin  0 1 1 0 2 1 

Chrapanów 4 1 0 5 3 1 

Dąbie 0 1 1 0 3 0 

Piotrowice 0 0 0 1 1 1 

Dziurów 1 0 0 0 0 1 

Wygoda 0 0 0 2 1 0 

Pawłów 1 1 3 1 1 5 

Wyspa 2 2 1 2 2 1 

Józefków 0 1 0 0 0 0 

Linów i Linów-Kolonia 7 8 4 10 8 7 

Razem 27 27 35 38 44 34 

 
Z czego najwięcej urodzonych dzieci w 2021 roku jest mieszkańcami miasta Zawichost (7), kolejne                      
są Linów (7) i Chrapanów (4). 
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1.7. Podmioty gospodarcze 

 
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu na dzień 
18 maja 2022 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce 
prowadzenia działalności w gminie Zawichost obejmowała 146 pozycji, z czego najwięcej w mieście 
Zawichost ponad 53% wszystkich podmiotów (73 firmy) oraz w Linowie (29 firm).  
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim mikro, małe i średnie 
zakłady rodzinne. 
 
Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, przetwórstwo przemysłowe, 
przetwórstwo owoców i warzyw, handel i naprawy pojazdów samochodowych.  
 

1.8. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 

 
Na terenie Miasta i Gminy Zawichost zarejestrowanych jest 18 organizacji pozarządowych z czego                      
11 w KRSie. Szczegółowy wykaz wszystkich organizacji prezentuje poniższa tabela: 
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Lp. Nazwa 
Nr 

KRS 
Cel Adres siedziby 

Miejsce 
prowadzenia 
działalności 

Zasięg 
oddziaływani

a 

 
Adres placówki 

1 Stowarzyszenie 
Człowiek 

Człowiekowi 

KRS 0000013683 
NIP 8641857885 

REGON 292382860 

Ochrona interesów i 
praw osób 

niepełnosprawnych  
oraz rodzin i osób 
znajdujących się w 

trudnej sytuacji 
życiowej oraz  

równości ich szans w 
każdej  dziedzinie życia 

ul. Świętokrzyska 
15, 

27-630 Zawichost 

ul. Świętokrzyska 
15, 

27-630 Zawichost 

ogólnopolski ul. Świętokrzyska 15, 
27-630 Zawichost  

powiat Sandomierz  
gmina Zawichost 

 

2 Ochotnicza straż 
pożarna w 
Dziurowie 

KRS 0000147161 
NIP 8641764586 

Regon 292410510 
 
 

Ratownictwo i 
ochrona ludności 

Dziurów 41 27-
630 Zawichost 

Dziurów 41 wojewódzki Dziurów 41 
powiat Sandomierz 
 gmina Zawichost 

3 Ochotnicza straż 
pożarna w 

Chrapanowie 

KRS 0000147176 
NIP 8641755564 

Regon 
292454460 

Ratownictwo i 
ochrona  ludności 

Chrapanów 88 
27-630 Zawichost 

Chrapanów 88 gminny Chrapanów 88 
powiat Sandomierz  

gmina Zawichost 

4 Ochotnicza straż 
pożarna w 

Linowie 
 

KRS 0000147334 
NIP 8641747659 

REGON 292410600 

Ratownictwo i 
ochrona  ludności 

Linów  217 
27-630 Zawichost 

Linów 217 gminny Linów  33 
powiat Sandomierz 

gmina Zawichost 

5 Ochotnicza straż 
pożarna  w 

Piotrowicach 

KRS 0000147716 
NIP 8641743561 

REGON 
292410540 

Ratownictwo i 
ochrona ludności 

Piotrowice  96 
27-630 Zawichost 

Piotrowice 96 gminny Piotrowice 96  powiat 
Sandomierz 

gmina Zawichost 
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6 Ochotnicza 
straż pożarna  
w Podszynie 

KRS 0000156943 
NIP 8641743704 

REGON 292408068 

Ratownictwo i 
ochrona ludności 

Podszyn 33 
27-630 Zawichost 

Podszyn 33 gminny Podszyn 92     
  powiat Sandomierz 

gmina  Zawichost 

7 Ochotnicza straż 
pożarna w 
Czyżowie 

Szlacheckim 

KRS 0000187247 
NIP 8641789468 

REGON 292462211 

Ratownictwo i 
ochrona  ludności 

Czyżów Szlachecki 
73 

27-630 Zawichost 

Czyżów Szlachecki 
73 

gminny Czyżów Szlachecki 73 
powiat Sandomierz 

gmina Zawichost 

8 Ochotnicza straż 
pożarna w 

Zawichoście 

KRS 0000160225 
NIP 8641714157 

REGON  291218940 

Ratownictwo i 
ochrona ludności 

Zawichost ul   
Żeromskiego 12 

27-630 Zawichost 

Zawichost 
ul. Żeromskiego 

12 

ogólnopolski Zawichost 
powiat Sandomierz 

gmina Zawichost 

9 Koło 
Wędkarskie 

Nr 21 w 
Zawichoście 

 
- 

rekreacja Zawichost ul 
Słoneczna 

27-630 Zawichost 

ul .Słoneczna gminny Zawichost 
powiat Sandomierz 

gmina Zawichost 

10 
 

Klub Sportowy    
„ Powiśle”  
Zawichost 

 
 

ewidencja klubów 
sportowych 

Starosty 
Nr ewidencji 
5/SKF/2007 

NIP 8641751945 
REGON 292450679 

 

upowszechnianie 
sportu i rekreacji 

 
 
 
 
 

Zawichost ul. 
Nadwiślańska 1 

27-630 Zawichost 

Zawichost 
Nadwiślańska 

 

Wojewódzki 
 

Zawichost  ul. 
Nadwiślańska  1 

powiat  Sandomierz 
gmina Zawichost 

 

11 
 
 

Stowarzyszenie 
„Wspólne 

Dąbie” 
 

KRS 0000575213 
NIP 695092303 

REGON 
36266892100000 

 

Organizacja życia 
kulturalno-

społecznego 
mieszkańców 

Dąbie 43 
27-630 Zawichost 

Dąbie 43 gminny Dąbie 43 
powiat Sandomierz 

gmina Zawichost 
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12 
 
 
 

Stowarzyszenie 
„Spełnić 

marzenia” 

KRS 0000555678 
NIP 506142586 

REGON 361394893 

Działalność publiczna 
na rzecz poprawy 
warunków życia 

społeczności lokalnych 

Zawichost ul. 
Żeromskiego 

35/11 
27-630 

Zawichost 

Zawichost 
ul. Żeromskiego 

35/11 

ogólnopolski Zawichost 
powiat Sandomierz 
gmina  Zawichost 

 

13 Stowarzyszenie 
Na Rzecz 

Rozwoju Wsi 
Czyżów 

Szlachecki  

KRS 0000604891 
NIP 8641952448 

REGON 363835114 

Działalność publiczna 
na rzecz poprawy 
warunków życia 

społeczności lokalnych 

Czyżów Szlachecki 
47 27-630 
Zawichost 

Czyżów Szlachecki 
47 

gminny Czyżów Szlachecki 
Powiat Sandomierz 
Gmina Zawichost 

14 Koło Gospodyń 
Wiejskich 

„Wygodzianki” 
w Wygodzie 

NIP 8641958391 
REGON 383557993 

 

Organizacja zycia 
kulturalno-

społecznego 
mieszkańców 

Wygoda1, 
27-630 Zawichost 

Wygoda1, 
27-630 Zawichost 

gminny Wygoda 
powiat Sandomierz 
gmina  Zawichost 

 

15 Koło Gospodyń 
Wiejskich „Sami 

Swoi” w 
Podszynie 

NIP 8641961743 
REGON 389647250 

Organizacja zycia 
kulturalno-
społecznego 
mieszkańców 

Podszyn 33 
27-630 Zawichost  

Podszyn 33 
27-630 Zawichost 

gminny Podszyn  
27-630 Zawichost 

16 Koło Gospodyń 
Wiejskich  w 

Czyżowie 
Plebańskim 

NIP 8641960347 
REGON 387154016 

Organizacja zycia 
kulturalno-
społecznego 
mieszkańców 

Czyżów Plebański 
3 

27-630 Zawichost 

Czyżów Plabański 
3 

27-630 Zawichost 

gminny Czyżów Plebański  
27-630 Zawichost 

17 Koło Gospodyń 
Wiejskich  w 

Czyżowie 
Szlacheckim 

NIP 8641956989 
REGON 382099867 

Organizacja zycia 
kulturalno-
społecznego 
mieszkańców 

Czyżów Szlachecki 
47 

27-630 Zawichost 

Czyżów Szlachecki 
47 

27-630 Zawichost 

gminny Czyżów Szlachecki  
27-630 Zawichost 

18 Koło Gospodyń 
Wiejskich  

„Linowianki”  
w Linowie 

NIP 8641958439 
REGON 383645071 

Organizacja zycia 
kulturalno-
społecznego 
mieszkańców 

Linów 217 
27-630 Zawichost 

Linów 217 
27-630 Zawichost 

gminny Linów  
27-630 Zawichost 
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Sprawozdanie z realizacji ”Programu współpracy Gminy Zawichost 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok 2021.” 
 
 

w zakresie upowszechniania sportu i  rekreacji : 
 

W roku 2021 został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  
w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji . 
Do konkursu mogły przystąpić organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tj. Dz.U. z 2020 poz.1057 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy , prowadzące 
działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,  które zamierzały realizować zadanie na rzecz 
mieszkańców Gminy Zawichost . 
Do ogłoszonego konkursu przystąpiła jedna organizacja pozarządowa. Był to Klub Sportowy „Powiśle” 
Zawichost . Złożona  oferta spełniała wszystkie kryteria określone w ogłoszeniu. 
Celem konkursu było wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadania publicznego  
w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2021 r. Na ten cel Gmina przyznała środki w wysokości 
14 000,00 zł. W miesiącu kwietniu  została podpisana umowa z Klubem. 
Celem realizacji  zadania było podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Zawichost. 
W ramach przyznanej dotacji Klub prowadził treningi sportowe z piłki nożnej przez trenerów z licencją dla  
dzieci i młodzieży. Przeszkolono około 40  zawodników  w dwóch grupach wiekowych. Treningi   
odbywały się  trzy razy w tygodniu na hali sportowej przy Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichoście oraz 
na stadionie miejskim.  
Z powodu obostrzeń związanych z pandemią nie rozgrywano zaplanowanych meczów oraz turniejów. 
Przyznana dotacja nie została wydatkowana w całości. Niewykorzystane środki w wysokości 258,31zł 
zostały zwrócone na konto Gminy Zawichost. 

 
w zakresie pomocy społecznej : 

 
 

Celem konkursu było wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację dwóch zadań : 
- pozyskiwanie artkułów żywnościowych oraz przywóz  i dystrybucja artykułów żywnościowych dla 
najuboższych mieszkańców Gminy Zawichost w 2021 r.  
Do konkursu przystąpiły dwie organizacje pozarządowe .  
Na realizację zadania z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych ofertę  złożyło Stowarzyszenie 
Świętokrzyski Bank Żywności  Ostrowiec Świętokrzyski , natomiast na realizację zadania w zakresie 
przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych ofertę złożyło Stowarzyszenie  Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Czyżów Szlachecki  . 
Złożone oferty spełniały wszystkie kryteria określone w ogłoszeniu . 
Celem zadania było wsparcie najuboższych mieszkańców dodatkową formą pomocy. 
Na ten cel Gmina przyznała środki w wysokości 10 000,00 zł. 
W ramach realizowanych projektów pozyskano i rozdano 26009,35 kg artykułów żywnościowych na 
wartość 131186,44zł.  
Wsparciem w postaci paczek żywnościowych objęto 600 osób z terenu Gminy znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej, zakwalifikowani do pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Produkty 
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otrzymane przez podopiecznych znacznie ułatwiły im codzienne funkcjonowanie, były to produkty 
bardzo przydatne w gospodarstwach domowych. 
Wsparcie to wpłynęło na poprawę jakości życia mieszkańców i zapobiegło niedożywieniu wielu osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Najubożsi mieszkańcy poczuli się dowartościowani oraz 
zaopiekowani. W znaczący sposób odciążony został ich domowy budżet przeznaczony na zakup żywności. 
Przyznana dotacja została wykorzystana w całości . 

 
w obszarze kultury i sztuki : 

 
W roku 2021 została przyznana dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury                
i sztuki – upowszechniania wiedzy o dziejach  i kulturze naszego regionu .  
Na ten cel Gmina przyznała środki w wysokości 1 100,00 zł.  
Projekt pod tytułem „ Wygoda tradycji Ci doda” w ramach programu EtnoPolska 2021 - był realizowany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich „ Wygodzianki”  .  
Dzieci biorące udział w projekcie  nagrywały „ wywiady” z dziadkami, w których opowiadali o historii                   
i tradycjach Wygody i okolic na temat zapomnianych tradycji oraz codziennych zwyczajów , których się 
już nie praktykuje, a także obrzędowości dorocznej swojej małej ojczyzny. Każdy z małych badaczy nagrał 
wywiad/film na w/w temat. Montażysta po otrzymaniu filmików od dzieci zmontował jeden film pt. 
„Moje miejsce”. Film został wyemitowany podczas spotkania w remizie OSP , w którym wzięli udział mali 
etnobadacze wraz z rodzicami oraz jest on dostępny dla wszystkich na facebooku KGW Wygodzianki. 
Otrzymana dotacja w całości pokryła koszty montażu filmu, który jest wkładem własnym projektu 
„Wygoda tradycji Ci doda” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu Etnopolska 2021 . 
 
 Po zapoznaniu się ze złożonymi sprawozdaniami z wykonania zadania publicznego w roku 2021 
stwierdzam, że zadania te zostały  zrealizowane  a przekazane dotacje zostały prawidłowo wykorzystane . 

 
 

1.9 Oświata na terenie gminy 

 
I. Stan organizacji placówek oświatowych w roku 2020/2021 
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Zawichost była organem prowadzącym dla:          
- Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa  
im. Orła Białego w Czyżowie Szlacheckim oraz Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim 
- Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Ziemi 
Zawichojskiej w Zawichoście, Przedszkole Samorządowe w Zawichoście oraz Przedszkole Samorządowe  
w Linowie. 
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Stan organizacji szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 obrazuje poniższa 
tabela: 
 
 

Jednostka Liczba uczniów 
Stan na 30 września 2020r. 
r. szk. 2020/2021 

ZSiP w Czyżowie 
Szlacheckim 

szkoła podstaw. 117 

przedszkole 39 

ZSiP w Zawichoście szkoła podstaw. 160 

przedszkole 41 

Przedszkole Linów 25 

Łącznie 384 

 
 
 
Przeciętne zatrudnienie w roku szkolnym 2020/2021 w poszczególnych jednostkach wynosiło : 
 

     Jednostka Przeciętna liczba 
etatów nauczycieli  

Przeciętna liczba etatów 
obsługi 

Razem 

Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie 
Szlacheckim 

15,94 7,25 23,19 

Zespół Szkoły i Przedszkoli w 
Zawichoście 

26,77 12,58 39,35 

Łącznie 42,71 19,83 62,54 

 
 
 
 
Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021 
 

Stopień  awansu liczba   nauczycieli 

nauczyciel stażysta 0 

nauczyciel kontraktowy 7 

nauczyciel mianowany 5 

nauczyciel dyplomowany 39 

          Razem 51 
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Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021  w etatach 
 

Stopień awansu ZSiP Czyżów ZSiP Zawichost Razem 

stażysta 0 0,00 0,00 

kontraktowy 3,22 2,68 5,90 

mianowany 3,00 1,05 4,05 

dyplomowany 9,75 23,04 32,79 

Razem 15,97 26,77 42,74 

 
Kadra niepedagogiczna 
 

Jednostka  Liczba etatów 

ZSiP  Czyżów Szlachecki 7,25 

ZSiP Zawichost 11,50 

Razem 18,75 

 
 
II. Charakterystyka poszczególnych jednostek oświatowych z terenu Gminy Zawichost 
1. Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim 
a) W skład ZSiP wchodzi Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czyżowie Szlacheckim oraz Przedszkole 
Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim. Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim mieści się w 
dwukondygnacyjnym budynku, w którym na piętrze znajduje się: 
- 6 klasopracowni ( 3 klas młodszych, matematyczna, przyrodnicza, informatyczna) 
- gabinet dyrektora i wicedyrektora, 
- pokój nauczycielski, 
- magazynek szkolny, 
- 3 łazienki. 
Na parterze budynku szkolnego mieszczą się następujące pomieszczenia: 
- 1 sala polonistyczna – historyczna, 
- 1 sala katechetyczno – językowa, 
- sala gimnastyczna, 
- 2 łazienki dla dziewcząt i chłopców,   
- 1 sala przedszkolna grupy ”Zero”, 
- 1 sala przedszkolna grupy „Maluszki”, 
- szatnia przedszkolna, 
- 2 szatnie szkolne klas I-IV oraz kl. V- VIII, 
- kuchnia szkolno – przedszkolna, 
- świetlico-stołówka, 
- biblioteka szkolna. 
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W roku szkolnym 2020/2021 w szkole zajęcia odbywały się w: 8 klasach ogólnodostępnych, do szkoły 
uczęszczało - 118 uczniów w tym 4 dzieci z orzeczeniami: 1 z niepełnosprawnością intelektualną                        
w stopniu umiarkowanym, 2 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  
1 słabowidzący. 
 Klasopracownia informatyczna wyposażona jest w komputery z 2008r. Szkoła posiada 35 tabletów, które 
otrzymała z programu Zdalna Szkoła oraz Zdalna +. Pracownia dysponuje 16 laptopami z 2012 roku                      
z projektu Cyfrowa Szkoła. Szkoła posiada bardzo dobre wyposażenie w sprzęt multimedialny do 
prowadzenia zajęć lekcyjnych w formie TIK, 6 tablic interaktywnych z rzutnikami, 2 monitory 
interaktywne.  
W szkole pracuje 18 nauczycieli, w tym 11 na pełnym etacie oraz 7 na niepełnych etatach. 
W podziale na stopień awansu zawodowego pracuje 2 nauczycieli kontraktowych, 5 mianowanych oraz 
11 dyplomowanych. Wszyscy nauczyciele mają pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów. 
Nauczyciele korzystali w minionym roku szkolnym z programu dla nauczycieli 500+. 
 
Do szkoły dowożonych było 83 uczniów. Dożywiało się 63 dzieci, w tym 9 dzieci korzystało z posiłku 
refundowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście i 2 dzieci korzystało z posiłku 
refundowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie. W szkole działa Samorząd Uczniowski 
oraz Koło Wolontariatu. W ramach działalności tych organizacji odbyły się: zbiórki zakrętek dla Bartusia; 
WOŚP; Góra Grosza; wymiana kartek pocztowych w ramach Wielka Mapa Polski; Dla Niepodległej; 
Poczta Walentynkowa; Dzień Życzliwości; porządkowanie grobów zmarłych nauczycieli oraz grobów 
Nieznanego Żołnierza. Uczniowie uczestniczyli w następujących konkursach: Poezjon 
 i poezjonik organizowany przez DK w Zawichoście zdobywając wyróżnienie i zajmując II oraz III miejsce; 
Orzeł Matematyczny; Konkurs Orzeł Informatyczny o zasięgu ogólnopolskim; konkurs  
o tematyce ekologicznej organizowany przez  Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki; konkurs 
na najładniejszą Palmę Wielkanocną oraz Marzannę; Konkurs „Zdrowo jem więcej wiem”; „Czyste 
powietrze wokół nas” organizowane przez SANEPID. W szkole dla dzieci uzdolnionych organizowane były 
kółka zainteresowań a dla dzieci z orzeczeniami i opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej 
zajęcia wyrównujące wiedzę. Szkoła współpracuje z policją, OPS, Strażą Pożarną, pielęgniarką szkolną, 
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
 
W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły uczęszczało: 
- w klasie I: 10 uczniów 
- w klasie II: 18 uczniów 
- w klasie III: 14 uczniów 
- w klasie IV: 10 uczniów 
- w klasie V: 13 uczniów 
- w klasie VI: 17 uczniów 
- w klasie VII: 22 uczniów 
- w klasie VIII: 14 uczniów 
 
W dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. uczniowie klasy VIII przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. 
Pierwszego dnia przeprowadzany był egzamin z języka polskiego, który trwał 120 minut. 
Drugiego dnia przeprowadzany był egzamin z matematyki, który trwał 100 minut. 
Trzeciego dnia był przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwał 90 minut.                       
W szkole wszyscy uczniowie pisali egzamin z języka angielskiego. 
Liczba uczniów piszących egzamin: 14 
Liczba uczniów piszących standardowych arkusz: 13 
Liczba uczniów piszących arkusz dostosowany: 1 
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Liczba dyslektyków: 0 
Uczniowie z wydłużonym czasem: 1 
Wyniki egzaminów: 
 
Język polski 
 
 

 
 
 
 
Matematyka 
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Język angielski 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
b) Przedszkole 
 Usytuowane jest na parterze w budynku szkolnym. Zajmuje ono 2 sale dydaktyczne. Do przedszkola 
uczęszczało w roku szkolnym 2020/2021 42 dzieci w tym: 

 Grupa Zerowa - 18 dzieci 

 Grupa Maluszków - 24 dzieci  
 
Przedszkole pracowało na jedną zmianę od godziny 7.00 do 15.00.  Dożywiało się 41 dzieci w tym  2 
dzieci korzystało z posiłku refundowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. 
Z dowożenia korzystało 11 dzieci. 
Przedszkole funkcjonowało przez cały rok szkolny z miesięczną przerwą w okresie zimowym.  
W grupie zerowej zrealizowana została podstawa programowa.  
 Przedszkolny plac zabaw, który służy dzieciom od 2008 roku wymaga remontu.  
 
W roku szkolnym 2020/2021 w szkole w formie on-line odbyła się kontrola kuratoryjna celem dokonania 
oceny pracy dyrektora szkoły. Odbyły się 4 kontrole Sanepid dotyczące przygotowania szkoły                                 
i przedszkola do pracy w okresie pandemii Cowid 19. Kontrolowany był również blok żywieniowy. 
Analizowane były warunki przygotowywania posiłków dla dzieci, normy żywieniowe, składy posiłków.               
Nie wydano żadnych zaleceń. 
 Wyremontowano łazienki na parterze szkolnym oraz w przedszkolu. Koszt remontu to wartość 
39.000,00zł.  Położono podłogę w przedszkolu w sali Maluszków. Odnowiono meble, pomalowano ściany 
i lamperie w salach przedszkolnych oraz szatni.  Pomalowane zostały barierki przy wejściu do szkoły                      
i przedszkola, plac zabaw, urządzenia na boisku szkolnym oraz ławeczki. Wymieniono gniazda                              
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w magazynkach kuchennych. Dokonano rozbudowy oświetlenia w sali przyrodniczo-ekologicznej. 
Doposażono w kompleksowe urządzenia kuchnię szkolno-przedszkolną w ramach projektu „Posiłek  
w Szkole i w Domu”. Do najważniejszych urządzeń zaliczyć należy: Piec konwekcyjno-parowy,  
rozdrabniacz do warzyw, zmywarkę, naświetlacz do jaj, robot planetarny, okap przyścienny, stół ze 
zlewem, stół roboczy, regał magazynowy, a także dużo sprzętu drobnego potrzebnego w kuchni łącznie               
z zastawą stołową.  
Dokonano stosownych przeglądów w budynku, boiska oraz placu zabaw, a także konserwacji 
 gaśnic, hydrantów, kotłów CO, kominów oraz wentylacji. W wyniku przeglądu pieców CO wydano 
zalecenie zamontowania stacji uzdatniania wody, która poprawiłaby jej jakość. 
 
2. Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście 
 
a) Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście zajmuje budynek przy ul. Szkolnej 15 w Zawichoście. W skład 
ZSiP wchodzi Szkoła Podstawowa im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście Przedszkole Samorządowe                    
w Zawichoście i Przedszkole Samorządowe w Linowie. Zespół Szkoły  
i Przedszkoli w Zawichoście ma do dyspozycji pomieszczenia w budynku: 

- 15 sal lekcyjnych, w tym dwie pracownie komputerowe ( 10 – cio stanowiskowe), pracownia 
językowa, pracownia przyrodnicza, pracownie klas młodszych, matematyczne, języka polskiego, 
niemieckiego, angielskiego, historyczna.  

- sala gimnastyczna i salka sportowo rekreacyjna. 
 Ponadto w budynku szkolnym znajdują się następujące pomieszczenia: 

- sekretariat – na parterze, 
- gabinet dyrektora ZSiP – na parterze oraz wicedyrektora na I piętrze, 
- pokój nauczycielski na I piętrze,  
- gabinet pedagoga szkolnego – na I piętrze, 
- gabinet profilaktyki zdrowotnej – na łączniku, 
- Pokój do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kompensacyjnych itp. – na II piętrze,  
- biblioteka – na I piętrze, 
- świetlica – na parterze, 
- kuchnia na parterze, obsługująca Szkołę oraz Przedszkole w Zawichoście, 
- pomieszczenie dla działalności szkolnego samorządu uczniowskiego – na II piętrze,  
- szatnie – w suterenach,  
- plac zabaw, 
- boisko wielofunkcyjne. 

 
Nauka odbywa się na jedną zmianę. 
Szkoła wyposażona jest w pomoce naukowe w stopniu dostatecznym, ale potrzeby nadal istnieją. 
Wszystkie klasy wyposażone są w nowe ławki. Istnieje pilna wymiana starych mebli w klasach.  
Pracownie komputerowe są wyposażone w stare komputery, które często ulegają awarii. Wymiany 
wymagają również lampy w większości klas. Szkoła dysponuje dobrymi warunkami pracy i nauki. Szkoła 
jest wyposażona w 7 tablic interaktywnych, rzutnik z laptopem i tablicą oraz  2 monitory interaktywne.  
Dokonane zostały wymagane przeglądy. Szkoła posiada protokoły okresowych kontroli obiektu szkolnego 
(instalacja gazowa, gaśnice, hydranty, przewody kominowe itp.) 
 
b) Przedszkole Samorządowe w Zawichoście zajmuje pomieszczenia na parterze budynku   
z osobnym wejściem od strony placu zabaw. 
Znajdują się w nim 2 sale z łazienkami, sala zabaw i szatnia. Posiłki do przedszkola transportowane są 
specjalnymi wózkami z kuchni wspólnej dla przedszkola i szkoły podstawowej. 
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Przedszkole czynne było od godziny 6:30 do 15:30. 
Zajęcia odbywały się w 2 grupach: 
- 3,4-latki 
- 5,6-latki 
W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu w Zawichoście funkcjonowały 2 oddziały. W sumie  do dwóch 
grup uczęszczało 41 dzieci. W przedszkolu prowadzone były dla dzieci zajęcia z języka angielskiego, 
gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia logopedyczne. 
Dowożone było 1 dziecko. 3 dzieci miało refundowane posiłki przez OPS Zawichost. 
Przedszkole wyposażone jest w podstawowe meble, pomoce i zabawki niezbędne do realizacji zajęć. Sala 
zabaw przeznaczona jest na zajęcia dodatkowe, gimnastykę, rytmikę oglądanie bajek. 
 
c) Przedszkole Samorządowe w Linowie posiada dwie sale dydaktyczne, łazienki, kuchnię. Przedszkole 
wyposażone jest w podstawowe meble, pomoce i zabawki niezbędne do realizacji zajęć.  
Przy przedszkolu znajduje się plac zabaw wymagający doposażenia w huśtawki, zjeżdżalnię, piaskownicę 
itp. 
W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu w Linowie funkcjonował 1 oddział. Zajęcia dodatkowe to: 
język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne. 
Przedszkole było czynne od godziny 7:30 – 15:30.  Do przedszkola uczęszczało 24 dzieci. Troje dzieci 
korzystało z posiłku refundowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. Z dowożenia 
korzystało 11 dzieci. 
 
 W roku szkolnym 2020/2021 szkoła liczyła 10 oddziałów. Ogólnie uczyło się w niej 161      
    uczniów w tym  54 uczniów w klasach I-III .  
- w klasie I: 15 uczniów 
- w klasie II: 15 uczniów 
- w klasie III: 24 uczniów 
- w klasie IV: 17 uczniów 
- w klasie V: 8  uczniów 
- w klasie VIa: 18  uczniów 
- w klasie VIb: 17 uczniów 
- w klasie VIIa: 12 uczniów 
- w klasie VIIb: 15 uczniów 
- w klasie VIII: 20 uczniów 
 
Do szkoły dowożonych było 85 uczniów. Ze stołówki szkolnej korzystało 96 uczniów,  w tym 9 miało 
obiady refundowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. Od września 2020r. w szkole 
uczyła się 1 uczennica z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (kl. V), 
 1 uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (kl. III) oraz 1 uczeń ze spektrum autyzmu 
(kl.I). 
Uczniowie wszystkich klas korzystali z bezpłatnych podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej 
zakupionych w ramach dotacji celowej MEN.  
W roku szkolnym 2020/21 w Zespole Szkoły i Przedszkoli zatrudnionych było 30 nauczycieli  
(23 pełnozatrudnionych i 7 na część etatu) oraz 13 osób z obsługi. Wszyscy nauczyciele posiadają 
wykształcenie wyższe magisterskie. Zdecydowana większość nauczycieli ukończyła studia podyplomowe 
dające uprawnienia do nauczania dodatkowych przedmiotów. 
25 zatrudnionych w szkole nauczycieli to nauczyciele posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego,              
2 nauczycieli – mianowanego, 3 – kontraktowego. 
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Kadra nauczycielska systematycznie dokształca się uzyskując dodatkowe umiejętności  
i systematycznie pogłębia swoja wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach, kursach doskonalących, studiach 
podyplomowych. 
Nauczyciele na swoich zajęciach realizują programy nauczania zatwierdzone przez dyrektora szkoły                      
i dostosowane do poziomów nauczania. Starannie planują lekcje. Stosują różnorodne metody 
prowadzenia lekcji, czas lekcji jest zagospodarowany efektywnie, a uczniowie biorą aktywny udział                     
w zajęciach. Są oni wdrażani do pracy zespołowej i zachęcani do zadawania pytań i prezentowania 
własnych poglądów. Wymagania stawiane uczniom są realne, choć wysokie. Nauczyciele planując zajęcia 
z uczniami uwzględniają różne formy oceniania, oceniając indywidualny postęp wiedzy każdego ucznia. 
Wszyscy nauczyciele oceniają uczniów zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz 
programem nauczania. 
Treści realizowane na zajęciach są zgodne ze statutem szkoły, programem rozwoju szkoły, planem 
profilaktyczno - wychowawczym. Pozwalają uczniom rozwijać zdolności dostrzegania różnego rodzaju 
związków i zależności, poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego oraz przyswajania 
dziedzictwa kultury narodowej. Uwzględniają potrzeby rozwojowe uczniów, poszerzają podstawowy 
materiał nauczany w szkole, rozwijają uzdolnienia. Frekwencja na tych zajęciach jest zadawalająca.  
Nauczyciele dokonują interpretacji i analizy wyników nauczania w celu ulepszania własnej pracy. Przy 
ocenianiu wychodzą od tego, co uczeń umie i potrafi, a nie jakie ma braki. Uczniowie oceniani są 
systematycznie i na bieżąco informowani o postępach. Dla uczniów uzdolnionych i chętnych prowadzone 
są w szkole koła przedmiotowe i koła zainteresowań. Specjalną opieką nauczyciele obejmują uczniów 
mających trudności w nauce organizując zajęcia dodatkowe w celu wyrównania zaległości 
spowodowanych nieobecnością w szkole lub pomocy w zrozumieniu trudnych zagadnień. Uczniowie 
mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach wyrównawczych indywidualnych i grupowych. 
Mimo trwania pandemii i nauczania zdalnego uczniowie mieli wiele możliwości sprawdzenia swojej 
wiedzy i umiejętności w różnorodnych konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych jak  
i ogólnopolskich oraz projektach edukacyjnych, takich jak:  

 Szkolne konkursy:  
-ortograficzny,  
-”Mistrz tabliczki mnożenia”, 
- recytatorski,  

 Udział w ogólnopolskiej akcji „Dzień Głośnego czytania”; 

  Aktywny udział uczniów w spotkaniu autorskim online z pisarzem, autorem książek dla dzieci – 
Grzegorzem Kasdepke; 

 Wychowanie przez czytanie- cykliczne spotkania czytelnicze z uczniami klas I-III; 

 Wirtualna wystawa nowości wydawniczych zakupionych w ramach NRPC; 
 IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny organizowany przez Starostwo Powiatowe i KO - oddział 

zamiejscowy w Sandomierzu; 
 Uczniowie uczestniczyli w akcji „WIELKA MAPA POLSKI” – Ogólnopolska wymiana pocztówkowa 

klas 1-3; 
 I Konkurs Plastyczny „Gwiazdka dla przyjaciela” organizowany przez UMiG Zawichost pod 

patronatem Pani Burmistrz Katarzyny Kondziołki; 
 Udział w XIV edycji programu edukacyjnego organizowanego przez Ekologiczny Związek Dorzecza 

Koprzywianki „Zbieramy, segregujemy przetwarzamy odpady” - konkursy plastyczne; 
 Konkursy plastyczne m.in. „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom 

zapobiegamy” organizowany przez KRUS; 
 Konkursy: Poezjon i Poezjonik organizowany przez MGOK; 
 Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej; 
 Międzynarodowy Dzień Matematyki na lekcji języka angielskiego w klasie 1; 
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 Program naukowy „Bądź jak Ignacy” pod hasłem „Nauka to przyszłość” w klasie 7a; 
 W klasie 3 realizowano projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” ; 
 Każda klasa realizowała projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej; 
 Udział uczniów w szkoleniu „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które  

w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy 
prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia przeprowadzonym przez KRUS 
w Sandomierzu. 

W szkole i przedszkolu organizowano dla dzieci i młodzieży wiele imprez, zabaw ( większość on-line), 
których głównym celem dydaktyczno – wychowawczym było: organizacja czasu wolnego, zaznajomienie      
z osiągnięciami kultury polskiej, profilaktyka wychowawcza, współpraca ze środowiskiem, rozwijanie 
zainteresowań i zdolności, współżycie w grupie. 
 
Uczniowie szkoły brali udział w akcjach i imprezach o charakterze kulturalnym takich jak: 
Ogólnopolski Dzień Życzliwości,  

- Szkolne Koło Wolontariatu włączyło się m.in. do akcji POMOC DLA JEMENU organizowanej przez 
UNICEF, do ogólnopolskiej akcji przebiegającej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej 
„Razem na Święta” , Walentynki 2021, zbiórki nakrętek w akcji „Serce dla Bartusia” oraz do 
zbiórki karmy dla „Przytuliska” w Zawichoście „Wakacyjna paka dla psiaka” 

- Akcja „Zapal znicz”, 
- Włączenie się w obchody odzyskania przez Polskę niepodległości, 
- Szkoła brała udział w WOŚP i akcji „Góra Grosza” 
- Wystawa zabawek połączona z warsztatami dla uczniów organizowana przez MGOK  

w Zawichoście  
 
Uczniowie brali udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” organizowany przez Wojewódzki Szkolny 
Klub Sportowy w Kielcach. 
 
Szkoła i przedszkola współpracują z MGOK w Zawichoście, biorąc udział, współorganizując akcje                           
i uroczystości gminne. W przedszkolu organizowane były: pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci                       
i Dziadka- on line, zabawa choinkowa, uroczyste zakończenie roku dla najstarszych przedszkolaków.                  
W miarę możliwości organizowane były imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców. 
W ramach profilaktyki odbywały się spotkania i warsztaty z pielęgniarką, strażakami, policjantem. 
 
Szkoła kontynuowała udział w projekcie: „Szklanka Mleka dla każdego ucznia” oraz w programie „Owoce 
w szkole” z przeznaczeniem z przeznaczeniem dla uczniów klas I-V. 
 
W roku szkolnym 2020/ 2021 egzamin ósmoklasisty odbywał się od 25 do 27 maja. Uczeń, który                          
z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie  przystąpił do egzaminu w tym terminie, mógł przystąpić do 
niego w czerwcu.  
Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 
2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 
3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut. 
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Egzamin ósmoklasisty pisało 20 uczniów. 
Wyniki egzaminów: 
Język polski 

 

 
 
 
 
Matematyka 
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Język angielski 
 

 

 
 
W szkole przeprowadzono remonty i naprawy: 
- naprawa i malowanie ubytków tynków zewnętrznych na podmurówce szkoły, 
- dokonywano bieżących napraw drzwi, klamek, krzesełek i ławek, 
- remont generalny łazienek na II piętrze (położenie płytek, wyburzenie ścianki wewnętrznej, wymiana 
armatury łazienkowej, umywalek, sedesów, drzwi, oświetlenia, malowanie), 
- położenie paneli i remont sal w przedszkolu w Linowie, 
- naprawy wyposażenia placów zabaw w Linowie i Zawichoście, 
- dzięki darczyńcom udało się naprawić i zmodernizować monitoring na terenie szkoły, 
- remont pieca CO, 
- wymiana hydrantu wewnętrznego w przedszkolu w Zawichoście. 
Na terenie szkoły przeprowadzane były kontrole okresowe przez: Państwową Straż Pożarną, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu. 
Systematycznie przeprowadzane są kontrole budynków szkoły i przedszkoli, piecy, gaśnic, instalacji 
elektrycznych. 
Dzięki staraniom gminy w ramach programu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego“ w roku szkolnym 2020/2021 szkoła otrzymała 1 laptop,                
5 tabletów graficznych oraz 33 tablety z przeznaczeniem do nauki zdalnej. 
Większa część roku szkolnego 2020/2021 to praca zdalna. Nauczyciele świadczyli pracę zdalną z domu               
za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zgodnie z obowiązującym planem każdego dnia: 
prowadzili lekcje zdalne, pozostawali do dyspozycji uczniów za pomocą e-mail, telefonu, udzielali 
odpowiedzi na zadanie pytania od uczniów i rodziców, tłumaczyli niezrozumiałe zagadnienia, 
monitorowali postępy uczniów, oceniali i sprawdzali bieżącą wiedzę uczniów.  
Do nauczania zdalnego w szkole wykorzystywano dostępne platformy i komunikatory  oraz narzędzia, 
które ułatwiały prowadzenie zajęć wykorzystując różne metody pracy tj. Skype, Messenger, WhatsApp, 
discord. W pracy zdalnej wykorzystywano platformy rekomendowane przez Ministra, np. e-podreczniki, 
karty pracy z wydawnictw czy opracowanych przez nauczyciela. Przygotowując daną lekcję nauczyciele 
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korzystali z pomocy różnych platform i aplikacji: Genial.ly, Wordwall, Quizlet., matzoo.pl, dyktanda.net 
oraz inne. 
Monitorowanie wiedzy i postępów uczniów odbywało się poprzez odsyłanie prac do sprawdzenia w 
sposób wskazany przez nauczyciela, np. jako załącznik do maila, jako zdjęcie  
z telefonu ćwiczenia. Ocenianie odbywało się na bieżąco (za wykonywanie zadań, prac pisemnych, 
projektów, quizów, testów, odpowiedzi ustnych na wideolekcjach itp.). Każdy uczeń miał możliwość 
poprawy ocen, które uzyskał podczas nauczania zdalnego oraz tych uzyskanych już wcześniej. 
Wychowawca kontrolował aktywność uczniów, w razie potrzeby informował o tym rodziców.                  
Przebieg nauczania na odległość był dokumentowany poprzez wpisy w e –dzienniku. 
Nauczanie wczesnoszkolne klasy 1-3 także odbywało się w formie zdalnej za pomocą technik 
 i narzędzi ustalonych przez nauczyciela z rodzicami. Zazwyczaj były to spotkania online. To nauczyciel 
decydował o ilości zadanego materiału, formach jego sprawdzania i bieżącego monitorowania postępów 
ucznia. O metodach i formach pracy nauczyciel poinformował rodziców. Nauczyciel poprzez e-mail, 
Messengera przesyłał i udostępniał:  

a) propozycje wykonania projektów plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub 
eksperymentów do wyboru;  

b) konkretną propozycję opracowaną na potrzeby zabaw i zajęć uczniów swojej klasy, adekwatnej do 
realizowanego programu w tej klasie, opracowane przez siebie lub udostępniane propozycje zadań, 
ćwiczeń, twórczej aktywności uczniów;  

c) linki do słuchowisk, audycji radiowych i programów telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji 
Polskiej dla najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw on-line;  

d) propozycje lektur, zestawy ćwiczeń i zadań, zgodnych z założeniami wybranego w danej klasie 
programu nauczania.  

Nauczyciele stale doskonalili swoje metody pracy zdalnej, w tym czasie uczestnicząc w kursach on-line 
czy webinariach. W ramach nauczania zdalnego nauczyciele wychowania przedszkolnego nawiązali 
kontakt z rodzicami i w porozumieniu z nimi oraz dyrektorem ustalili możliwe formy pracy zdalnej, w celu 
realizacji podstawy programowej.  
Sposobem komunikowania się z rodzicami została strona internetowa ZSiP, Messenger, sms oraz e-maile 
poszczególnych grup przedszkolnych, założonych specjalnie do prowadzenia zajęć z dziećmi                                  
z poszczególnych grup. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych przekazywali rodzicom zadania, zabawy, 
konkursy, linki do zajęć, przedstawień, bajek, do wykorzystania w działaniach  
z dziećmi, poprzez kontakty wcześniej ustalone i przyjęte. Zadania nawiązywały do tematyki tygodniowej 
określonej w planie miesięcznym. Zadania miały być wykonalne w warunkach domowych. Zajęcia 
realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel realizował w ramach 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od 
poniedziałku do piątku.  
Nauczyciele zobowiązani byli dokumentować proces realizacji nauczania zdalnego w postaci codziennych 
zapisów w prowadzonym e-dzienniku.  
Nauczyciele zobowiązani byli udzielać rodzicom konsultacji. Sposób i czas konsultacji ustalany był 
indywidualnie z rodzicami.  
Na bieżąco prowadzona była dokumentacja działań edukacyjnych – zajęć on-line, prac i aktywności 
poleconych do realizacji dzieciom.  
W czasie nauki zdalnej odbywały się rady pedagogiczne on-line, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.  
Dyrektor szkoły dokonywał wnikliwej analizy dotyczącej braku sprzętu komputerowego  
i dostępu do internetu wśród uczniów szkoły. Podjęto kroki, aby każdy uczeń mógł bez problemów 
uczestniczyć w nauczaniu zdalnym. Z programu „Zdalna szkoła” 25 uczniom użyczono tablety. Pięciu 
nauczycieli zgłosiło potrzebę użyczenia komputera.  
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 W związku z ogłoszeniem pandemii i przejściem w tryb nauki zdalnej nie wszystkie działania 
zaplanowane na rok szkolny 2020/2021 udało się zrealizować.  
 
 
2. Sytuacja finansowa gminy 
 

2.1 Wysokość budżetu 

 
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 20,27% 

 
Dochody ogółem: 
 
Plan: 25.501.926,60 zł Wykonanie: 27.725.433,07 zł 
 
Dochody własne: 
 
Plan: 6.015.168,00 zł  Wykonanie: 5 621.197,77 zł 
 

Źródło dochodów własnych Plan w złotych Wykonanie w złotych % 

wpływy z podatków i opłat 2.564.157,00 2.358.265,23 91,97 

wpływy z podatków stanowiących dochód 
budżetu państwa (udziały PIT, CIT) 

2.298.285,00 2.481.406,26 107,97 

dotacje z budżetów innych jednostek 
samorządu terytorialnego 

100.000,00 72.655,56 72,66 

Pozostałe dochody własne, w tym czynsze za 
najem lub dzierżawę 

1.052.726,00 708.870,72 67,34 

Ogółem 6.015.168,00 5.621.197,77 93,45 

 
 

2.2 Stan finansów gminy 
 
  
 

2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 14,08% 
 
Wydatki ogółem:  
 
Plan: 28.438.217,33 zł Wykonanie: 24.797.671,58 zł 
 
Wydatki majątkowe:  
 
Plan: 6.385.841,02 zł  Wykonanie: 3.491.298,31 zł 
 

3. Zadłużenie ogółem: 4.750.586,42 zł, w tym: 
w kwocie 3.225.000,00 zł z tytułu długoterminowego kredytu bankowego, 
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w kwocie 746.854,38 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, 
w kwocie 680.956,82 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach na wkład własny w kosztach inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
Miasta i Gminy Zawichost”. 
w kwocie 97.775,22 zł z tytułu zobowiązań wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej                                      
i Mieszkaniowej w Zawichoście. 
 

4. Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia:  
Wolne środki: 123.550,99 zł.  
Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia: 0,00 zł (wolne środki pomniejszone o raty 
kredytu spłacone z wolnych środków: 123.550,99 – 123.550,99 = 0,00 zł). 
 
Ponadto, w 2021 roku zrealizowano przychody, stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz  
wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji  na realizację programu, 
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1.349.713,91 zł. 
 
Wykonanie budżetu gminy 
 
4 podstawowe wskaźniki: 

1. Wykonanie dochodów (w tym dynamika PIT, PN) i wydatków 
 

 Plan w zł Wykonanie w zł Udział % 

dochody ogółem 25.501.926,60 27.725.433,07 108,72 

z tego: dochody bieżące 23.625.990,60 24.174.668,61 102,32 

z tego: dochody majątkowe 1.875.936,00 3.550.764,46 189,28 

wydatki ogółem 28.438.217,33 24.797.671,58 87,20 

z tego: wydatki bieżące 22.052.376,31 21.306.373,27 96,62 

z tego: wydatki majątkowe 6.385.841,02 3.491.298,31 54,67 

nadwyżka/deficyt -2.936.290,73 2.927.761,49  

 
Wpływy z PIT:  
Plan dochodów stanowiących wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.276.285,00 zł 
Wykonanie dochodów stanowiących wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.463.924,00zł 
Wykonanie planu rocznego wyniosło: 108,24% 
Zwiększenie wpływów z PIT w stosunku do roku 2020: o kwotę 394.311,00 zł (tj. o około 19,05%) 
 
Wpływy z podatku od nieruchomości: 
Plan dochodów stanowiących wpływy z podatku od nieruchomości: 1.016.277,00 zł 
Wykonanie dochodów stanowiących wpływy z podatku od nieruchomości: 959.951,33 zł 
Wykonanie planu rocznego wyniosło: 94,46% 
Zwiększenie wpływów z PN w stosunku do roku 2020: o kwotę 35.568,60 zł (tj. o około 3,85%) 
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2. Wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny: nadwyżka operacyjna 2.868.295,34 zł 
 
Wynik operacyjny (nadwyżka) obliczony według wzoru:  
dochody bieżące – wydatki bieżące = nadwyżka operacyjna 
24.174.668,61– 21.306.373,27 = 2.868.295,34 
 

1. Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy w kwocie ogółem wykonania: 962.738,00 zł, 
w tym: 

 
a) dofinansowanie projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020 w łącznej kwocie 264.013,75 zł, z tego: 

a. środki z budżetu Unii Europejskiej: 255.231,98 zł, 
b. środki z budżetu krajowego: 8.781,77 zł, 

 
b) dofinansowanie projektu pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020  
w łącznej kwocie 298.244,00 zł, z tego: 

a. środki z budżetu Unii Europejskiej: 279.740,74 zł, 
b. środki z budżetu krajowego: 18.503,26 zł, 

 
c) dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w gminie Zawichost” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020 w łącznej kwocie 197.251,25 zł, z tego: 

a. środki z budżetu Unii Europejskiej: 188.174,95 zł, 
b. środki z budżetu krajowego: 9.076,30 zł, 

 
d) dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno - 

kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost” realizowanego w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 203.229,00 zł, z tego: środki  
z budżetu Unii Europejskiej: 203.229,00 zł. 

 
Pozostałe środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę: 
Gmina Zawichost otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiące środki Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
inwestycji, z czego 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: Przebudowa                       
i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost, 
500.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: Budowa i modernizacja gminnej 
infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim. 
Gmina Zawichost otrzymała środki z PFRON, w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Zawichoście  
Gmina Zawichost otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.000.000,00 zł, 
stanowiące środki z nagrody w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina”. 
Gmina Zawichost otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 250.000,00 zł, 
stanowiące środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”. 
Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.475,67 zł, na organizację 
transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także organizację 
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telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia). 
Gmina Zawichost otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 120.000,00 zł na 
realizację programu dla szkół pn.: „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem na zakup pomocy 
dydaktycznych. 
Gmina otrzymała środki w wysokości 10.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                      
z przeznaczeniem na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub 
organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby  mieszkańców (w szczególności w wieku 
60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. 
Gmina Zawichost otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 37.488,27 zł na 
realizację programu „Wspieraj seniora”. 
Gmina Zawichost otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności 
klubów seniora w Czyżowie, Linowie i Piotrowicach w ramach programu Senior+ - kwota 97.551,53 zł. 
Gmina Zawichost otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności 
Klubu dziecięcego „Kraina Maluszka” w Zawichoście w ramach programu Maluch+ - kwota 16.320,00 zł. 
Gmina Zawichost otrzymała dotację celową udzieloną w kwocie 72.655,56 zł z budżetu Województwa 
Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w miejscowości Dziurów. 
Gmina Zawichost  otrzymała dotację ze środków Funduszu Promocji Kultury, będących w dyspozycji 
Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe 
upamiętnienia w kraju” w kwocie 40.016,00 zł z przeznaczeniem na renowację pomnika pamięci Polaków 
pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego w Zawichoście. 
Gmina Zawichost otrzymała środki w kwocie 2.103.500,00 zł, stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 
z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, z czego 
300.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów, natomiast 1.803.500,00 
zł z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. 
Ponadto, Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach środki w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”  
w zakresie prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców.  
 
Dochody z majątku:  
 
- wpływy z opłat za trwały zarząd (paragraf 0470): 
Plan: 793,00 zł   Wykonanie: 792,06 zł 
 
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (paragraf 0550): 
Plan: 535,00 zł   Wykonanie: 556,19 zł 
 
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: (paragraf 0750)  
Plan: 92.314,00 zł    Wykonanie: 93.381,37 zł 
 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w 
prawo własności (0760) 
Plan: 505,00 zł    Wykonanie: 313,90 zł 
 
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości (paragraf 0770) 
Plan: 51.050,00 zł   Wykonanie: 51.050,00 zł 
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- wpływy z usług (paragraf 0830) 
Plan: 5.500,00 zł   Wykonanie: 6.647,38 zł 
 
- wpływy z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (paragraf 0970): 
Plan: 673,00 zł   Wykonanie: 672,50 zł 
 
 
 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych: 
 
Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu za rok 2021:  54,67% 
 
Wydatki majątkowe:  
 
Plan: 6.385.841,02 zł  Wykonanie: 3.491.298,31 zł 
 
Wieloletnia prognoza finansowa (w załączeniu aktualny WPF) 
3 wskaźniki: 
- harmonogram spłat i obsługi zadłużenia: 
 
Raty kredytów i pożyczek oraz odsetki 

2022 rata 2023 rata 2024 rata 2025 rata 2026 rata 2027 rata 2028 rata 

1.227.075,38 539.442,00 539.442,00 549.442,00 549.442,00 549.442,00 549.442,00 

2022 odsetki 2023 
odsetki 

2024 
odsetki 

2025 
odsetki 

2026 
odsetki 

2027 
odsetki 

2028 
odsetki 

182.219,00 170.457,00 147.506,00 124.490,00 101.506,00 68.523,00 45.561,00 

 

2029 rata 2030 rata 2031 rata 2032 rata 2033 rata 2034 rata 2035 rata 2036 rata 

84.442,00 84.442,00 84.442,00 84.442,00 84.442,00 84.442,00 84.431,82 34.000,00 

2029 
odsetki 

2030 
odsetki 

2031 
odsetki 

2032 
odsetki 

2033 
odsetki 

2034 
odsetki 

2035 
odsetki 

2036 
odsetki 

21.555,00 18.572,00 15.588,00 12.615,00 9.621,00 6.637,00 2.654,00 1.000,00 

 
- prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata – brutto i netto: 
 
brutto 

2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

247.268,48 1.456.068,90 1.139.442,00 1.149.442,00 1.149.442,00 1.149.442,00 1.149.442,00 

 

2029  2030  2031  2032  2033  2034  2035  

1.084.442,00 1.084.442,00 1.084.442,00 1.084.442,00 1.084.442,00 1.084.442,00 1.084.431,82 

2036  

1.034.000,00 

 
 
netto (po pomniejszeniu o raty kredytowe i odsetki) 
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2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

65.049,48 746.169,90 452.494,00 475.510,00 498.494,00 531.477,00 554.439,00 

 

2029  2030  2031  2032  2033  2034  2035  2036  

978.445,00 981.428,00 984.412,00 987.385,00 990.379,00 993.363,00 997.346,00 999.000,00 

 
Uwagi dotyczące roku 2022:  
Nadwyżka operacyjna została pomniejszona jedynie o odsetki, gdyż raty z tytułu kredytów i pożyczek 
zostaną pokryte z wolnych środków, ze spłaty udzielonej pożyczki oraz z planowanego kredytu.  
Nadwyżka operacyjna powiększona o wolne środki, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających                 
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji  na realizację programu, projektu lub 
zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz o spłaty udzielonych pożyczek wynosi brutto 
5.651.106,73 zł, natomiast netto 4.717.812,35 zł (pomniejszona o raty z tytułu kredytów i pożyczek                   
w kwocie 751.075,38 zł oraz odsetki w kwocie 182.219,00). 
 

Wydatki ogółem Plan Wykonanie % 

2020 21.739.246,41 20.764.556,06 95,52 

2021 28.438.217,33 24.797.671,58 87,20 

 
Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu za rok 2020:  5,01% 
Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu za rok 2021:  12,28% 
 

2020 rok Plan Wykonanie % 

Wydatki majątkowe 1.175.261,13 1.089.908,06 92,74 

2021 rok Plan Wykonanie % 

Wydatki majątkowe 6.385.841,02 3.491.298,31 54,67 

2020 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 5,01% (w stosunku do planu), 5,25%                       
(w stosunku do wykonania). 
2021 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 12,28% (w stosunku do planu), 14,04%                      
(w stosunku do wykonania). 
 
Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata – brutto i netto (stan na 17 maja 2022 r.): 

  Brutto 
netto (po 
pomniejszeniu o raty 
kredytowe i odsetki) 

Rok 2022 247.268,48 65.049,48 

Rok 2023 1.456.068,90 746.169,90 

Rok 2024 1.139.442,00 452.494,00 

Rok 2025 1.149.442,00 475.510,00 

Rok 2026 1.149.442,00 498.494,00 
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Rok 2027 1.149.442,00 531.477,00 

Rok 2028 1.149.442,00 554.439,00 

Rok 2029  1.084.442,00 978.445,00 

Rok 2030 1.084.442,00 981.428,00 

Rok 2031  1.084.442,00 984.412,00 

Rok 2032 1.084.442,00 987.385,00 

Rok 2033 1.084.442,00 990.379,00 

Rok 2034 1.084.442,00 993.363,00 

Rok 2035 1.084.831,82 997.346,00 

Rok 2036 1.034.000,00 999.000,00 

 
Nadwyżka operacyjna została pomniejszona jedynie o odsetki, gdyż raty kredytu zostaną pokryte                        
z wolnych środków, spłaty udzielonej pożyczki oraz z planowanego kredytu.  
Nadwyżka operacyjna powiększona o wolne środki, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających                  
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji  na realizację programu, projektu lub 
zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz o spłaty udzielonych pożyczek wynosi brutto 
5.651.106,73 zł, natomiast netto 4.717.812,35 zł (pomniejszona o raty spłacane z wolnych środków                     
i spłaty pożyczki udzielonej w kwocie 751.075,38zł  i odsetki w kwocie 182.219,00 zł). 

 
2.3 Poziom zadłużenia  
- harmonogram spłat i obsługi zadłużenia: 
 

  Rata kredytu/pożyczki Odsetki 

Rok 2022 1.227.075,38 182.219,00 

Rok 2023 539.442,00 170.457,00 

Rok 2024 539.442,00 147.506,00 

Rok 2025 549.442,00 124.490,00 

Rok 2026 549.442,00 101.506,00 

Rok 2027 549.442,00 68.523,00 

Rok 2028 549.442,00 45.561,00 

Rok 2029 84.442,00 21.555,00 

Rok 2030 84.442,00 18.572,00 

Rok 2031 84.442,00 15.588,00 

Rok 2032 84.442,00 12.615,00 

Rok 2033 84.442,00 9.621,00 
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Rok 2034 84.442,00 6.637,00 

Rok 2035 84.431,82 2.654,00 

Rok 2036 34.000,00 1.000,00 

Razem 5.128.811,20 928.504,00 

 
 
 

2.4 Informacje o stanie mienia gminnego 

 
Dochody z mienia komunalnego Gminy za 2021r. wyniosły 153.413,40 zł 
 
Własność Gminy (najważniejsze aktywa majątku): 
- 28,29 ha gruntów  
- 23 budynki, 
- 4 ujęcia wodociągowe.  
- oczyszczalnia ścieków w Zawichoście, 
- 102 km sieci wodociągowej, 
- 14 km 700 m sieci kanalizacyjnej, 
- ulice miejskie - 8 km, 698 m, 
- drogi gminne - 102 km, 072 m, 
 
Środki trwałe według stanu na 31 grudnia 2020 roku obejmują: 
Grunty (ha) - 29,11 w tym: 

 użytki rolne  - 9,16 

 grunty leśne  - 1,46 

 grunty zabudowane - 18,29 

 tereny różne  - 0,14 

 nieużytki  - 0,06. 
 

Tabela 1 Grunty stanowiące własność Gminy Zawichost 

Lp. Grupa Jednostk
a miary 

Art. 267 ust.1 pkt 3 
u. o f. p. Prawo 
własności 

Art. 267 ust.1 pkt 3 
u. o f.p. inne niż 
własność prawa 
majątkowe + 
posiadanie 

 
 

 
 

 
 

ilość ha wartość 
(w tys. zł) 

ilość  ha wartość 
(w tys. zł) 

1. Użytki rolne, w tym: ha 8,64 
 
4,09 

105,60 135,59  

 - grunty orne ha 5,59 39,62 101,57  

 - sady ha 0,59 33,60 33,41  

 - łąki trwałe ha 0,68 4,08   

 - pastwiska trwałe ha 0,09 0,46 0,55  

 - grunty rolne zabudowane ha 1,66 27,67   
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 -rowy ha 0,03 0,17 0,06  

2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w 
tym: 

ha 1,46 8,53 1,39 
 

 - lasy ha 0,54 1,23 0,06  

 - grunty zadrzewione i zakrzewione ha 0,92 7,30 1,33  

3. 
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym: ha 

 
17,88 

 
145,66 

 
131,05 

 
0,22 
  - tereny mieszkaniowe ha 0,70 38,56   

 -tereny przemysłowe ha     

 - inne tereny zabudowane ha 7,08 61,11 0,64  

 - zurbanizowane tereny niezabudowane ha 1,67 15,90   

 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ha 2,90 15,94   

 - użytki kopalne ha     

 - tereny komunikacyjne, w tym: ha 5,53 14,15 130,41  
0,22 

 
drogi ha 

 
5,53 

 
14,15 

 
130,41 

 
0,22 

 tereny kolejowe ha     

 inne tereny komunikacyjne ha     

4. Grunty pod wodami, w tym: ha     

 - grunty pod wodami powierzchniowymi 
płynącymi 

ha    
 

 - grunty pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi 

ha    
 

5. Tereny różne ha 0,14 0,56   

6. Nieużytki ha 0,06 0,33   

 
Budynki: 

1. liczba budynków ogółem: 23 w tym: 

 dwa budynki mieszkalne w Czyżowie - Dom Nauczyciela oraz budynek 4-rodzinny, 

 trzy budynki mieszkalne w Zawichoście przy: ul. Askenazego; ul. Wąska; ul. Ogrodowa, 

 lokale mieszkalne w Zawichoście przy: ul. Sportowej  i ul. Ostrowiecka , 

 lokal mieszkalny w Czyżowie Szlacheckim 

 budynki użyteczności publicznej  
1) budynek Urzędu Miasta i Gminy Zawichost,  
2) budynek Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście; Biblioteka Publiczna Miasta                       
i Gminy Zawichost , 
3) budynek świetlicy i kaplicy w Chrapanowie,  
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4-7) budynek OSP i świetlicy w: Piotrowicach, Podszynie, Czyżowie Szlacheckim  i Linowie, 
8) budynek OSP w Zawichoście, 
9) budynek przedszkola w Linowie,  
10-11) budynki szkół i przedszkoli w Zawichoście i Czyżowie Szlacheckim,  
12) budynek po byłej szkole w Piotrowicach (obecnie mieści się tam Warsztat Terapii Zajęciowej),  
13) budynek i część budynku (mieszkalnego) przy ulicy Wiosennej (Warsztat Terapii Zajęciowej), 
14-15) budynek Ośrodka Zdrowia w Zawichoście i budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia 
w Czyżowie, 
16) budynek wielofunkcyjny w Pisarach,  
17) budynek garażu przy ulicy Szkolnej w Zawichoście,  
18-19) dwa budynki gospodarcze: jeden położony na gruncie oddanym w trwały zarząd 
Zespołowi Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim oraz drugi znajdujący się na działce 
będącej w trwałym zarządzie Przedszkola w Linowie,  
20) budynek po dawnym Przedszkolu przy ul. Szkolnej w Zawichoście, 
21) budynek gospodarczy (komórki) w Zawichoście przy ul. Askenazego, 
22) budynek (na stadionie) w Zawichoście przy ul. Nadwiślańskiej, 
23-26) cztery budynki (ujęcia wodociągowe) w: Zawichoście, Czyżowie Szlacheckim, Wygodzie, 
Linów - Piotrowice, 
27-28) dwa budynki na Bazie ZGKiM w Zawichoście przy ul. Polnej,  

 
2. wiata na Bazie ZGKiM w Zawichoście przy ul. Polnej 
3. dziewięć wiat przystankowych. 

 
Budowle: 

4. zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Zawichoście, 
5. 95 km sieci wodociągowej, 
6. 14 km 700 m sieci kanalizacyjnej, 
7. ulice miejskie - 8 km, 698 m, 
8. drogi gminne - 102 km, 072 m, 
9. dwa przyczółki do przeprawy promowej, 
10. zbiornik retencyjny w Podszynie, 
11. ogrodzenie i place - ul. Wiosenna, ul. Żeromskiego, Rynek Duży, plac targowy, ul. Trójca, 
12. przepust skrzynkowy, 
13. trzy place zabaw w Zawichoście, 
14. plac zabaw w Linowie, 
15. plac zabaw w Dziurowie, 
16. dwa witacze, 
17. siłownia zewnętrzna w Czyżowie Szlacheckim, 
18. siłownia zewnętrzna w Zawichoście 
19. altana drewniana w Linowie, 
20. altana drewniana w Wygodzie, 

oraz budowle znajdujące się na stanie jednostek organizacyjnych Gminy. 
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Tabela 2 Nieruchomości zabudowane/budynki 

Lp. Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej 
funkcji użytkowej 

Jednostk
a miary 

Art. 267 ust.1 pkt 3 u. 
o f. p. Prawo 

własności 

Art. 267 ust.1pkt 3 u. 
o f.p. inne niż 

własność prawa 
majątkowe + 
posiadanie 

 
 

 
 

 
 

ilość wartość 
(tys. zł) 

ilość 
(j.m.) 

wartość 
(tys. zł) 

1. budynki mieszkalne szt. 2       171,4   

2. budynki przemysłowe szt.     

3. budynki transportu i łączności szt. 4 40,7   

4. budynki handlowo-usługowe szt.     

5. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt.     

6. budynki biurowe szt. 1 610,4   

7. budynki szpitali i zakładów opieki medycznej szt. 2 917,4   

8. budynki oświaty i nauki szt. 4      3.639,5   

9. budynki kultury szt. 1      1.145,1   

10. budynki sportowe szt.     

11. budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla 
rolnictwa 

szt. 
  

  

12. inne budynki niemieszkalne szt. 
13 2.316,1 

  

 
 
 

Tabela 3 Lokale 

Lp. Rodzaj zabudowy Jednostka 
miary 

Art. 267 ust .l pkt 3 u. o f. Art. 267 ust. 1 pkt 3 u. 
o f. 

ilość 
(j.m.) 

wartość (tys. 
zł) 

ilość 
(j.m.) 

wartość 
(tys. zł) 

1. Lokale mieszkalne szt. 3 82,4   

 
Maszyny, urządzenia techniczne i wyposażenie: 

 sześć wiat przystankowych, 
 dwa zestawy do ćwiczeń Atlas, 
 zestaw do ćwiczeń: przywodzenie A-12-F i odwodzenie A-13-F (siłownia), 
 dwie motopompy (OSP), 
 dwadzieścia siedem zestawów komputerowych na stanie urzędu oraz zestawy komputerowe na 

stanie jednostek organizacyjnych Gminy, 
 kserokopiarka, 
 dwie maty z narożnikiem, 
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 zestaw zabawowy w Dziurowie, 
 bocianie gniazdo w Dziurowie, 
 stolik - szachy ul. Plażowa, 
 klimatyzator Sharp, 
 urządzenie wielofunkcyjne Sharp, 
 urządzenie wielofunkcyjne OKI, 
 trzy klimatyzatory KW 2,6, 
 cztery klimatyzatory KW 3,5, 
 zestaw do głosowania elektronicznego wraz z systemem do transmisji wideo, 
 urządzenia będące na stanie jednostek organizacyjnych Gminy. 
 Środki transportowe: 
 samochód Volkswagen do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Zawichoście, 
 samochód pożarniczy OSP (STAR), 
 przyczepa specjalna OSP, 
 łódź ratunkowa wraz z przyczepą samochodową podłodziową dla OSP, 
 łódź motorowa przeznaczona dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego                                 

w Zawichoście, 
 samochód pożarniczy VOLVO, 
 schodołaz gąsiennicowy, 
 środki transportowe będące na stanie jednostek organizacyjnych Gminy. 

 
Dane o majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2021r. w podziale na jednostki organizacyjne 
 

 wartość mienia - środki trwałe (konto 011): 36 893 945,02 zł, w tym jednostki organizacyjne:     
4 388 289,63 zł i zakład budżetowy: 10 722 611,54 zł 

 wartość mienia - pozostałe środki trwałe (konto 013): 2 828 640,35 zł, w tym jednostki 
organizacyjne: 1 782 574,91 zł i zakład budżetowy: 116 730,54 zł 

 wartość mienia - zbiory biblioteczne (konto 014): 447 369,27 zł, w tym jednostki organizacyjne: 
447 369,27 zł 

 wartość mienia - wartości niematerialne i prawne (konto 020): 377 097,72 zł, w tym jednostki 
organizacyjne: 85 904,61 zł i zakład budżetowy: 6 933,30 zł 

 wartość mienia ogółem (suma kont: 011,013, 014, 020): 40 547 052,36 zł, w tym jednostki 
organizacyjne: 6 704 138,42 zł i zakład budżetowy: 10 846 275,38 zł 

 pozostałe aktywa: 

 długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały): 10 417,53. zł, w tym jednostki organizacyjne: 
0,00 zł 

 środki trwałe w budowie (inwestycje): 2 345 514,84 zł, w tym jednostki organizacyjne:  0,00 zł 

 Uwagi: wartość brutto - nie pomniejszona o umorzenie 
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Długoterminowe aktywa finansowe  
 

Tabela 4 Długoterminowe aktywa finansowe. Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Zawichost wg stanu na koniec 
2021 roku oraz dochody z tego mienia                                                                           

 

Lp. Nazwa spółki Wartość 
udziałów i 
akcji - rok 

2021 

 Dochody z mienia 
/dywidenda/ 

 

 
 

 
 

 
 

rok 2020 rok 2021 plan na rok 2022 

 
 

 
 

 
 

klasyfikacja 
(dział, rozdział, 

paragraf) 

kwota klasyfikacja 
(dział, rozdział, 
paragraf) 

kwota klasyfikacja 
(dział, rozdział, 
paragraf) 

kwota 

1. Giełda Towarowa –Tarnobrzeska 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 

                      
500,00 

      

2. Bank Spółdzielczy Sandomierz                    
9.917,53               

      

 Ogółem 10.417,53       

Zwrot akcji z tytułu likwidacji spółki  

Lp. Nazwa spółki Wartość akcji - 
rok 2021 

rok 2020 rok 2021 plan na rok 2022 

klasyfikacja 
(dział, rozdział, 
paragraf) 

kwota 
klasyfikacja 
(dział, rozdział, 
paragraf) 

kwota 
klasyfikacja 
(dział, rozdział, 
paragraf) 

kwota 

1. Sandomierski Ogrodniczy Rynek 
Hurtowy S.A. 

0,00       

 Ogółem 0,00       
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2.5 Dotacje celowe i podmiotowe  

 
 
W 2021r. zostały udzielone 2 dotacje podmiotowe: 
 

L.p. Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Kwota w zł. 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście 407.000,00 

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost 168.400,00 

  Razem 575.400,00 

 
 
Udzielono 12 dotacji celowych: 

L.p. 
Nazwa jednostki 
otrzymującej dotacje 

Nazwa zadania Plan 2021 
Wykonanie 
2021 

1. 
Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Zawichoście 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Zawichoście 

41.828,00 41.827,94 

2. 
Miejsko-Gminy Ośrodek 
Kultury w Zawichoście 

Stworzenie w przestrzeni miasta Zawichost 
o(GRODU) tj. przyjaznego estetycznie zakątka 
służącego w codzienności luźnym spotkaniom 
grup rówieśniczych 

2.100,00 2.100,00 

3. 
Ochotnicza Straż Pożarna  
w Dziurowie 

Dofinansowanie zadania pn. „Zapewnienie 
gotowości bojowej jednostki ochrony 
przeciwpożarowej włączonej do krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego” 

925,00 925,00 

4. 
Ochotnicza Straż Pożarna  
w Zawichoście 

Dofinansowanie zadania pn. „Zapewnienie 
gotowości bojowej jednostki ochrony 
przeciwpożarowej włączonej do krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego” 

3.100,00 3.100,00 

5. 
Ochotnicza Straż Pożarna  
w Wygodzie 

Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Wygodzie 

30.000,00 30.000,00 

6. 
Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Oddział 
Powiatowy w Sandomierzu 

Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia 
– działalność informacyjno-edukacyjna na 
rzecz osób chorych na cukrzycę 

600,00 0,00 

7. 
Polski Związek Niewidomych 
Okręg Świętokrzyski Koło w 
Sandomierzu 

Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia 
oraz działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych – rehabilitacja i integracja 
społeczna osób niewidomych i tracących 
wzrok 

600,00 0,00 

8. 

Wyłoniony w drodze 
konkursu Świętokrzyski 
Bank Żywności, Ostrowiec 
Świętokrzyski 

Zadanie z zakresu pomocy społecznej – 
pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla 
najuboższych mieszkańców z terenu Gminy 
Zawichost 

4.000,00 4.000,00 

9. 

Wyłonione w drodze 
konkursu Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów 
Szlachecki 

Zadanie z zakresu pomocy społecznej – 
przywóz i dystrybucja artykułów 
żywnościowych wśród najuboższych 
mieszkańców z terenu Gminy Zawichost 

6.000,00 6.000,00 
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10. 
Koło Gospodyń Wiejskich 
„Wygodzianki” w Wygodzie 

Zadanie z zakresu podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej – wkład własny do projektu pn. 
„Wygoda tradycji Ci doda” w ramach 
programu EtnoPolska 2021 

1.100,00 1.100,00 

11. 

Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w 
Zawichoście 

Zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami – remont konserwatorski 
elewacji kruchty i ściany frontowej kościoła 
parafialnego p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w 
Zawichoście 

40.000,00 40.000,00 

12. 
Wyłoniony w drodze 
konkursu Klub Sportowy 
„Powiśle” Zawichost 

Zadanie z zakresu wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej 

14.000,00 14.000,00 

   144.253,00 140.952,94 

 
 
  
W 2021 r. Gmina Zawichost partycypowała w kosztach remontu 3 dróg Powiatu Sandomierskiego:  

Wkład Gminy Zawichost do zadań realizowanych na podstawie porozumień 

  Nazwa zadania Plan 2021 
Wykonanie 

2021 

1. 
Remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów 

Plebański – Dziurów w miejscowościach Dąbie, 
Dziurów od km 0+804 do km 1+570 

25.100,00 25.091,29 

2. 

Remont drogi powiatowej nr 0745T 
Przybysławice – Chrapanów w miejscowości 

Chrapanów od km 1+300 do km 1+740 i od km 
2+492 do km 3+020 

38.300,00 38.274,31 

3. 

1. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu 
drogi powiatowej nr 0743T Stodoły – Zawichost z 

drogą gminną w miejscowości Dziurów 2. 
Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu 

drogi powiatowej nr 0743T Stodoły – Zawichost z 
drogą powiatową nr 0747T Czyżów Plebański 

Dziurów w miejscowości Dziurów 

3.750,00 0,00 
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3. Stan infrastruktury i zrealizowane inwestycje 

3.1 Realizacja inwestycji 

W roku 2021 r. zrealizowano 12 zadań rocznych na łączną kwotę 994 667,57zł, z czego dotacje 
stanowiły 381 271,56zł, reszta natomiast była wkładem własnym Gminy Zawichost 613 396,01 zł. 
 

L.p. Zadania inwestycyjne roczne Plan 2021 
Wykonanie 

2021 

w tym dotacje; 

środki 

zewnętrzne 

w tym środki 

własne 

1. 
Przebudowa ulicy Szkolnej w 

Zawichoście 
377500 377458,69 244000 (RFIL) 133458,69 

 

2. 

Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej przebudowy 

ulicy Krętej w Zawichoście (działka o nr 

ewid. 144) 

8000 8000 - 8000 

 

3. 

Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej przebudowy 

ulicy Głębokiej w Zawichoście 

8000 8000 - 8000 

 

4. 

Przebudowa drogi gminnej w Linowie 

(działka o nr ewid. 2228) 
95000 5500 - 5500 

5. 

 

Przebudowa drogi dojazdowej do 

gruntów ornych w miejscowości 

Dziurów 

263000 234850,13 72655,56 (RFRD) 162194,57 

6. 

Przebudowa – zabezpieczenie dna 

wąwozu lessowego przed erozją: wąwóz 

lessowy w ciągu drogi gminnej w 

miejscowości Zawichost, droga nr 

401024T Krzyżowa Skała – Kopcowa 

Skała (działka o nr ewid. 1256) 

48000 0 - - 

7. 
Budowa podjazdu do budynku ośrodka 

zdrowia w Czyżowie Szlacheckim 
85500 83797,63 - 83797,63 

8. 
Modernizacja pomieszczeń budynku 

świetlicy wiejskiej w Chrapanowie 
42000 41781,56 - 41781,56 

9. 

Budowa ogrodzenia wzdłuż budynku 

Zespołu Szkoły i Przedszkoli w 

Zawichoście 

78194 78193,90 - 78193,90 

10. 

Budowa boiska z urządzeniami 

sportowymi, z piłkochwytami i bieżnią 

przy Szkole Podstawowej w Czyżowie 

Szlacheckim, działka nr 546, Gmina 

1024048 7380 - 7380 
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Zawichost, obręb Czyżów Plebański 

11. 

Budowa, przebudowa i rozbudowa 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Zawichost w miejscowości Zawichost: 

ul. Górki, ul. Ogrodowa, ul. Okrężna, ul. 

Opatowska, ul. Podgórze, ul. Sadowa, 

ul. Trójca, w miejscowościach : 

Chrapanów, Czyżów Szlachecki, Linów i 

Podszyn 

42000 29483 - 29483 

12. 

Renowacja pomnika pamięci Polaków 

pomordowanych przez okupanta 

hitlerowskiego w Zawichoście 

71465 71465 
40016 (Fundusz 

Promocji Kultury) 
31449 

13. 
Budowa altany wraz z wyposażeniem 

przy ulicy Krętej w Zawichoście 
50000 48757,66 

24600 

(Najbardziej 

Odporna Gmina) 

24157,66 

 RAZEM: 2 192 707 994 667,57 381 271,56 613 396,01 

 

 
Projekty wieloletnie dla których była utrzymywana trwałość projektu w 2021 r.: 
 
1.Wspieramy rodziny w gminie Zawichost (2019-2021) 
2. Kluby seniora w gminie Zawichost (2020-2022) 
3. Kluby Seniora w Czyżowie Szlacheckim (2020-2022) 
4. Przebudowa targowiska w Zawichoście (2019-2023) 
 
 
W 2021 r. Gmina Zawichost partycypowała w kosztach remontu 3 dróg Powiatu Sandomierskiego:  

Wkład Gminy Zawichost do zadań realizowanych na podstawie porozumień 

  Nazwa zadania Plan 2021 Wykonanie 2021 

1. 
Remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański 
– Dziurów w miejscowościach Dąbie, Dziurów od km 
0+804 do km 1+570 

25.100,00 25.091,29 

2. 
Remont drogi powiatowej nr 0745T Przybysławice – 
Chrapanów w miejscowości Chrapanów od km 1+300 
do km 1+740 i od km 2+492 do km 3+020 

38.300,00 38.274,31 

3. 

1. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi 
powiatowej nr 0743T Stodoły – Zawichost z drogą 
gminną w miejscowości Dziurów 2. Budowa przejść dla 
pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T 
Stodoły – Zawichost z drogą powiatową nr 0747T 
Czyżów Plebański Dziurów w miejscowości Dziurów 

3.750,00 0,00 
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3.2 Stan infrastruktury drogowej 

 
Na terenie Miasta i Gminy Zawichost są zlokalizowane: 
- 1 droga krajowa nr 79  
- fragmenty 3 dróg wojewódzkich o łącznej długości 22,569 km na terenie gminy i miasta, 
- fragmenty dróg powiatowych o łącznej długości 27,636 km na terenie gminy i miasta, 
- 65 dróg gminnych i 31 lokalnych o długości:  

 ulice miejskie - 8 km, 698 m, 
 drogi gminne - 102 km, 072 m, 

 
Drogi wojewódzkie 
Ulice wojewódzkie: 

 Ostrowiecka 
 Sandomierska 
 Podgórze  
 Żeromskiego 
 Trójca 
 11 Listopada 

 

Drogi wojewódzkie na terenie Gminy Zawichost 

L.p. Nr drogi Długość Nazwa drogi 

1. 777 13,021 Sandomierz - Annopol [od km 12+580 do km 25+601] 

2. 759 2,61 Piotrowice - rzeka Wisła - Opoka Duża [od km 0+00 do km 2+610] 

3. 755 6,965 
Ostrowiec Św. - Ożarów - Zawichost - Kosin [od km 27+625 do km 34+390  
oraz od km 34+390 do km 35+590 ] 

 Razem 22,596  

 
Drogi powiatowe 
 

Tabela 5 Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Zawichost 

Nr i nazwa drogi Miejscowości Długość odcinka [km] 

0745 T Przybysławice  - Chrapanów Chrapanów  2,94 

0746 T Jakubowice - Czyżów 
Szlachecki 

Józefków ,Pawłów, Czyżów 
Szlachecki 

5,116 

0747 T Czyżów Plebański - Dziurów Czyżów Plebański ,Dąbie, Dziurów  2,415 

0748 T Czyżów Szlachecki - Nowy 
Garbów 

Czyżów Szlachecki , Pawłów , 
Wygoda  

3,993 

0743 T Stodoły - Zawichost 
Wyspa , Wygoda, Dziurów , 
Zawichost (ul. Opatowska)  

9,066 
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0749 T Wyspa – Słupcza Wyspa  0,617 

0763 T (Pawłowice) gr. woj. 
świętokrzyskiego - Maruszów  - 

Linów 
Linów  1,097 

1056T Zawichost ul. Polna 

miasto Zawichost 

0,959 

1057T Zawichost ul. Prosta 0,674 

1058T Zawichost ul. Słoneczna 0,201 

1059T Zawichost ul. Wiosenna   0,558 

  Razem 27,636 

 
Tabela 6 Wykaz dróg gminny na terenie Gminy Zawichost 

L.p. 
Nr 

ewidencyjny 
drogi 

Nazwa drogi 
(miejscowości, 
dzielice w ciągu 

drogi) 

Przebieg drogi / ulicy (początek, przez, koniec) 

1. G000001 Trójca - Dziurów 
od drogi wojewódzkiej nr 777 (Sandomierz - Annopol) - do drogi 
powiatowej nr 0747T (Czyżów Plebański - Dąbie - Dziurów) 

2. G000002 
Pawłów przez 

Wieś 

od drogi powiatowej nr 0748 T (Czyżów Szlachecki - Pawłów - 
Wygoda - Buczek - Garbów Nowy) - do drogi powiatowej nr 0746 
T (Józefków - Pawłów - Czyżów Szlachecki) 

3. G000003 
Czyżów - 
Podszyn 

od drogi wojewódzkiej nr 755 (Ostrowiec Swiętokrzyski - Ożarów - 
Zawichost - Kosin) w m. Czyżów Szlachecki - do drogi gminnej nr 
401004T (Suchodółka - Podszyn) w m. Podszyn 

4. G000004 
Suchodółka - 

Podszyn 
od drogi wojewódzkiej nr 755 (Ostrowiec Swiętokrzyski - Ożarów - 
Zawichost - Kosin) - do km 0+650 w m. Podszyn 

5. G000005 Dąbie - Wygoda 
od drogi powiatowej nr 0747T (Czyżów Plebański - Dąbie - 
Dziurów) w m. Dąbie - do drogi powiatowej nr 0743 T (Wyspa - 
Wygoda - Dziurów - Zawichost) w m. Dziurów 

6. G000006 Czyżów - Linów 
od drogi wojewódzkiej nr 755 (Ostrowiec Swiętokrzyski - Ożarów - 
Zawichost - Kosin) w m. Czyżów Szlachecki - do drogi 
wojewódzkiej 777 ( Sandomierz - Annopol) w m. Linów 

7. G000007 
Piotrowice - 
Linów Góry 

od drogi wojewódzkiej 755 (Ostrowiec Swiętokrzyski - Ożarów - 
Zawichost - Kosin) w m. Czyżów Plebański - Piotrowice - do drogi 
gminnej nr 401006T (Czyżów - Linów) w m. Linów 

8. G000008 KZK Piotrowice 
od drogi wojewódzkiej nr 777 (Sandomierz - Annopol) - do drogi 
gminnej nr 401018T (Linów - Piotrowice - Czarna Woda) w m. 
Linów 

9. G000009 
Linów Góry - 
Linów Dolina 

od drogi gminnej 401007T (Piotrowice - Linów Góry) - do drogi 
gminnej nr 401060T (Linów Góry przez wieś) w m. Linów 

10. G000010 
Linów Honorów 

- Linów Pasy 
od drogi gminnej nr 401011T (Borki - Linów - Maruszów) - do 
drogi gminnej nr 401006T (Czyżów - Linów) w m. Linów 

11. G000011 
Borki - Linów - 

Maruszów 
od drogi gminnej nr 401010T (Linów Honorów - Linów Pasy) - do 
drogi powiatowej nr 0763T (Linów) w m. Linów 

12. G000012 
Linów Kolonia - 
Linów Okrąglica 

od drogi powiatowej nr 0763T (Linów) - do drogi gminnej nr 
401010T (Linów Honorów - Linów Pasy) w m. Linów 
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13. G000013 
Linów Tartak - 

Suchodółka 
od drogi gminnej nr 401010T (Linów Honorów - Linów Pasy) - do 
granicy gminy Zawichost w m. Suchodółka 

14. G000014 
Linów Dolina - 

Linów Stary - Łęg 
Rachowski 

od drogi gminnej nr 401018T (Linów - Piotrowice - Czarna Woda) - 
do granicy gminy Zawichost w m. Łęg Rachowski 

15. G000015 
Linów Kolonia - 

Linów Stary 
od drogi powiatowej nr 0763T (Linów) - do drogi gminnej nr 
401014T (Linów Dolina - Linów Stary - Łęg Rachowski) w m. Linów 

16. G000016 
Linów Stary - 
Linów Kępa 

od drogi gminnej nr 401014T (Linów Dolina - Linów Sary - Łęg 
Rachowski) w m. Linów - do km 1+070 

17. G000017 
Linów rzeka 

Wisła 
od drogi gminnej nr 401018T (Linów - Piotrowice - Czarna Woda) 
w m. Linów - do km 1+500 

18. G000018 
Linów - 

Piotrowice - 
Czarna Woda 

od drogi wojewódzkiej nr 777 (Sandomierz - Annopol) w m. Linów 
- do drogi wojewódzkiej nr 759 (Piotrowice - rzeka Wisła - Zbełcze 
- Opoka Duża) w m. Piotrowice 

19. G000019 
Zawichost - 
Podgórze 

od drogi powiatowej (ul. Polnej) - do drogi gminnej nr 401021T 
(Zawichost - Granitowa Skała) w m. Zawichost 

20. G000020 
Podgórze - 

Winiary 
od drogi gminnej nr 401021T (Zawichost - Granitowa Skała) do 
granicy gminy Zawichost w m. Podgórze 

21. G000021 
Zawichost - 

Granitowa Skała 
od drogi wojewódzkiej nr 777 (Sandomierz - Maruszów) do 
granicy gminy w m. Winiary 

22. G000022 
Piaski - 

Pacierzowa 
Skała 

od drogi powiatowej (ul. Polna) - do drogi gminnej nr 401021T 
(Zawichost - Granitowa Skała) w m. Zawichost 

23. G000023 
Zawichost - 

Błonie - 
Piotrowice 

od drogi wojewódzkiej nr 759 (Piotrowice - rzeka Wisła - Zbełcze - 
Opoka Duża) w m. Piotrowice - do km 3+250 w m. Zawichost 

24. G000024 
Krzyżowa Skała - 
Kopcowa Skała 

od drogi gminnej nr 401025T (Krzyżowa Skała - Dziurów) w m. 
Zawichost - do km 1+430 

25. G000025 
Krzyżowa Skała - 

Dziurów 

od drogi powiatowej (ul. Polna) - do skrzyżowania dróg gminnych: 
nr 401026T (Dziurów - Dziurowskie Doły) i drogi gminnej nr 
401027T (Dziurów - Kogutki) w m. Zawichost 

26. G000026 
Dziurów - 

Dziurowskie 
Doły 

od skrzyżowania dróg gminnych: nr 401025T (Krzyżowa Skała - 
Dziurów) i drogi nr 401027T (Dziurów - Kogutki) - do granicy 
gminy Zawichost w m. Buczek 

27. G000027 
Dziurów - 
Kogutki 

od skrzyżowania dróg gminnych: nr 401025T (Krzyżowa Skała - 
Dziurów) i drogi nr 401026T (Dziurów - Dziurowskie Doły) - do km 
1+506 

28. G000028 
Wygoda - 
Granicznik 

od drogi powiatowej nr 0743T (Wyspa - Wygoda - Dziurów - 
Zawichost) - do drogi powiatowej nr 0748T (Czyżów Szlachecki - 
Pawłów - Wygoda - Buczek - Garbów Nowy) w m. Wygoda 

29. G000029 
Wygoda - 

Romanówka 

od drogi powiatowej nr 0748T (Czyżów Szlachecki - Pawłów - 
Wygoda - Buczek - Garbów Nowy) - do granicy gminy Zawichost  
w m. Romanówka Nowa 

30. G000030 Górki - Dziurów 
od drogi powiatowej nr 0743T (Wyspa - Wygoda - Dziurów - 
Zawichost) - do drogi gminnej nr 401001T (Trójca - Dziurów)        
w m. Trójca 
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31. G000031 
Kolonia 

Piotrowice - 
Czyżów 

od drogi gminnej nr 401032T (Kolonia Piotrowice) w m. Trójca - 
do drogi powiatowej nr 0747T (Czyżów Plebański - Dąbie - 
Dziurów) w m. Dąbie 

32. G000032 
Kolonia 

Piotrowice 

od drogi gminnej nr 401001T (Trójca - Dziurów) w m. Trójca - do 
drogi wojewódzkiej nr 755 (Ostrowiec Swiętokrzyski - Ożarów - 
Zawichost - Kosin) w m. Czyżów Plebański 

33. G000033 Czyżów - Dąbie 
od drogi gminnej nr 401005T (Dąbie - Wygoda) w m. Dąbie - do 
drogi wojewódzkiej nr 755 (Ostrowiec Swiętokrzyski - Ożarów - 
Zawichost - Kosin) w m. Czyżów 

34. G000034 Dąbie przez wieś 
od drogi powiatowej nr 0747T (Czyżów Plebański - Dąbie - 
Dziurów) w m. Dąbie - do km 0+530 

35. G000035 
Wyspa - 

Józefków 

od drogi powiatowej nr 0743T (Wyspa - Wygoda - Dziurów - 
Zawichost) w m. Wyspa - do drogi powiatowej nr 0746T 
(Józefków - Pawłów - Czyżów Szlachecki) w m. Józefków 

36. G000036 
Czyżów przez 

wieś 

od drogi powiatowej nr 0746T (Józefków - Pawłów - Czyżów 
Szlachecki) w m. Czyżów - do drogi gminnej nr 401003T (Czyżów - 
Podszyn) w m. Czyżów Szlachecki 

37. G000037 
Podszyn przez 

wieś 
od drogi gminnej nr 401039T (Chrapanów - Podszyn) w m. 
Podszyn - do km 1+100 

38. G000038 
Podszyn - 

Szymanówka 

od drogi gminnej nr 401037T (Podszyn przez wieś) w m. Podszyn - 
do drogi gminnej nr 401042T (Podszyn - Pawłów) w m. 
Szymanówka 

39. G000039 
Chrapanów - 

Podszyn 

od drogi gminnej nr 401043T (Podszyn - Kaptury - Chrapanów) w 
m. Chrapanów - do drogi gminnej nr 401003T (Czyżów - Podszyn) 
w m. Podszyn 

40. G000040 
Podszyn Mały 

przez wieś 
od drogi gminnej nr 401043T (Podszyn - Kaptury - Chrapanów) w 
m. Chrapanów - do km 0+670 

41. G000041 
Chrapanów - 

Prusy 
od drogi gminnej nr 401039T (Chrapanów - Podszyn) w m. 
Chrapanów - do granicy gminy Zawichost w m. Kolonia Prusy 

42. G000042 
Podszyn - 
Pawłów 

od drogi gminnej nr 401038T (Podszyn - Szymanówka) w m. 
Szymanówka - do drogi powiatowej nr 0746T (Józefków - Pawłów 
- Czyżów Szlachecki) w m. Kolonia Pawłów 

43. G000043 
Podszyn - 
Kaptury - 

Chrapanów 

od drogi gminnej nr 401004T (Suchodółka - Podszyn) w m. 
Podszyn - do drogi powiatowej nr 0745T (Chrapanów - 
Suchodółka) w m. Chrapanów 

44. G000044 
Chrapanów - 

Binkowice 
od drogi powiatowej nr 0745T (Chrapanów - Suchodółka) w  
m. Chrapanów - do granicy gminy Zawichost w m. Binkowice 

45. G000045 
Wyspa - 

Słomianka 

od drogi powiatowej nr 0743T (Wyspa - Wygoda - Dziurów - 
Zawichost) w m. Wyspa - do granicy gminy Zawichost w m. 
Słomianka 

46. G000046 
Trójca - 

Bałtówka 
od drogi wojewódzkiej nr 755 (Ostrowiec Swiętokrzyski - Ożarów - 
Zawichost - Kosin) w m. Trójca - do km 0+800 

47. G000047 
Czyżów - Duży 
Las - Kolecin 

od drogi gminnej nr 401007T (Piotrowice - Linów Góry) - do drogi 
gminnej nr 401049T 

48. G000048 
Czyżów - Duży 

Las 

od drogi wojewódzkiej 755 (Ostrowiec Świętokrzyski - Ożarów - 
Zawichost- Kosin) - do drogi gminnej nr 401006T (Czyżów - Linów) 
w m. Czyżów Plebański 
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49. G000049 
Podszyn - 

Kolecin - Linów 

od drogi wojewódzkiej nr 755 (Ostrowiec Świętokrzyski - Ożarów - 
Zawichost - Kosin) w m. Podszyn - do drogi gminnej nr 401010T 
(Linów Honorów - Linów Pasy) w m. Linów 

50. G000050 Linów Kopanina 
od drogi wojewódzkiej nr 777 (Sandomierz - Annopol) - do drogi 
gminnej nr 401051T (Linów Kopanina przez wieś) w m. Linów 

51. G000051 
Linów Kopanina 

przez wieś 
od drogi gminnej nr 401007T (Piotrowice - Linów Góry) w m. 
Linów - do km 0+580 

52. G000052 
Linów Kolonia 

przez wieś 
od drogi gminnej nr 401012T (Linów Kolonia - Linów Okrąglica) - 
do drogi wojewódzkiej nr 777 (Sandomierz - Annopol) w m. Linów 

53. G000053 
Linów Kolonia - 

Linów 
Wylesienie 

od drogi gminnej nr 401012T (Linów Kolonia - Linów Okrąglica) - 
do drogi gminnej nr 401010T (Linów Honorów - Linów Pasy) w m. 
Linów 

54. G000054 
Linów 

Wylesienie - 
Szymanówka 

od drogi gminnej nr 401010T (Linów Honorów - Linów Pasy) w m. 
Linów - do km 1+040 

55. G000055 Linów Stary 
od drogi gminnej nr 401014T (Linów Dolina - Linów Stary - Łęg 
Rachowski) w m. Linów - do km 0+850 

56. G000056 
Piotrowice wał 

wiślany 
od drogi gminnej nr 401057T (Piotrowice) w m. Piotrowice - do 
km 0+700 

57. G000057 Piotrowice 
od drogi wojewódzkiej nr 777 (Sandomierz - Annopol) w m. Trójca 
- do drogi gminnej nr 401056T (Piotrowice wał wiślany) w m. 
Piotrowice 

58. G000058 
Granicznik - 
Piotrowice 

od drogi gminnej nr 401007T (Piotrowice - Linów Góry) w m. 
Linów - do skrzyżowania dróg gminnych: nr 401059T (Linów Góry 
- Borowina) i drogi nr 401060T (Linów Góry przez wieś) 

59. G000059 
Linów Góry - 

Borowina 

od skrzyżowania dróg gminnych: nr 401058T (Granicznik - 
Piotrowice) i drogi nr 401060T (Linów góry przez wieś) w m. 
Linów - do drogi wojewódzkiej nr 759 (Piotrowice - rzeka Wisła - 
Zbełcze Opoka Duża) w m. Piotrowice 

60. G000060 
Linów Góry 
przez wieś 

od drogi wojewódzkiej nr 777 (Sandomierz - Annopol) - do 
skrzyżowania dróg gminnych nr 401058T (Granicznik - Piotrowice) 
i drogi nr 401059T (Linów Góry - Borowina) w m. Linów 

61. G000061 
Linów - Czarna 

Woda 
od drogi gminnej nr 401017T (Linów rzeka Wisła) w m. Linów - do 
km 1+370 

62. G000062 
Linów Dolina - 

Linów Kępa 
od drogi gminnej nr 401016T (Linów Stary - Linów Kępa) - do 
drogi gminnej nr 401017T (Linów rzeka Wisła) w m. Linów 

63. G000063 
Linów Dolina - 

wał wiślany 
od drogi gminnej nr 401017T (Linów rzeka Wisła) w m. Linów - do 
km 0+500 

64. G000064 
Linów Kępa przy 

wale 
od drogi gminnej nr 401016T (Linów Stary - Linów Kępa) - do 
drogi gminnej nr 401017T (Linów rzeka Wisła) w m. Linów 

65. G000065 Linów Dolina 
od drogi gminnej nr 401062T (Linów Dolina - Linów Kępa) - do 
drogi gminnej nr 401064T (Linów Kępa przy wale) w m. Linów 
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Tabela 7 Wykaz dróg lokalnych 

L.p. 
Nr 

ewidencyjny 
drogi 

Nazwa 
miejscowości 
lub dzielnicy 

Nazwa drogi (ulicy) 

1. L000001 Zawichost ul. 3 Maja 

2. L000002 Zawichost ul. Askenazego 

3. L000003 Zawichost ul. Cicha 

4. L000004 Zawichost ul. Czachowskiego 

5. L000005 Zawichost ul. Głęboka 

6. L000006 Zawichost ul. Joselewicza 

7. L000007 Zawichost ul. Kilińskiego 

8. L000008 Zawichost ul. Kościuszki 

9. L000009 Zawichost ul. Kręta 

10. L000010 Zawichost ul. Krochmalna 

11. L000011 Zawichost ul. Krótka 

12. L000012 Zawichost ul. Kwiatowa 

13. L000013 Zawichost ul. Leonarda 

14. L000014 Zawichost ul. Nadbrzeżna 

15. L000015 Zawichost ul. Nadwiślańska 

16. L000016 Zawichost ul. Nowa 

17. L000017 Zawichost ul. Ogrodowa 

18. L000018 Zawichost ul. Okrężna 

19. L000019 Zawichost ul. Plażowa 

20. L000020 Zawichost ul. Poprzeczna 

21. L000021 Zawichost ul. Rybacka 

22. L000022 Zawichost ul. Rynek Duży 

23. L000023 Zawichost ul. Rynek Mały 

24. L000024 Zawichost ul. Sadowa 

25. L000025 Zawichost ul. Sportowa 

26. L000026 Zawichost ul. Szkolna 

27. L000027 Zawichost ul. Świętokrzyska 

28. L000028 Zawichost ul. Trójca 

29. L000029 Zawichost ul. Wąska 

30. L000030 Zawichost ul. Wiosenna 

31. L000031 Zawichost ul. Zielna 
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Wykaz inwestycji zrealizowanych na drogach gminnych w 2021 roku. 
 
 
 

Nazwa zadania Koszt zadania w zł 
 

Kwota dotacji w zł. 
 

Wkład własny w zł. 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Dziurów działka o nr ewid 1124 

229 486,95 72 655,56 156 831,39 

Przebudowa drogi w miejscowości 
Zawichost ulica Szkolna działka o nr ewid 
200 

368 828,42 244 00,00 124 828,42 

Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Czyżów 
Szlachecki Gmina Zawichost 

22 755,00 0 22 755,00 

 
ŁĄCZNIE : 

621 070,37 312 655,56 304 414,81 

 
 

3.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

 
Gmina Zawichost jest w 100% zwodociągowana i 20 % skanalizowana.  
Długość sieci wodociągowej – 102 km 
Długość sieci kanalizacyjnej – 14,7 km 
 

Tabela 8 Wskaźniki zwodociągowania Gminy Zawichost 
 

Wskaźniki zwodociągowania w Gminie Zawichost 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary 
Stan na dzień  
31.12.2020r. 

1. Wskaźnik zwodociągowania gminy % 100% 

2. Długość sieci wodociągowej rozdzielczej km 102 

3. 
Podłączenia wodociągowe prowadzące do 

budynków mieszkalnych 
szt. 1180 

4. 
Zużycie wody z wodociągów w 

gospodarstwach domowych 
m3/mieszk./rok 32 

5 
Podłączenia wodociągowe prowadzące do 

przedsiębiorstw 
szt. 10 

Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Zawichost 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary 
Stan na dzień  
31.12.2020r. 

1. Wskaźnik skanalizowania gminy % 20% 

2. Długość sieci kanalizacji sanitarnej km 14,7 
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3. 
Podłączenia kanalizacyjne prowadzące do 

budynków mieszkalnych 
szt. 222 

4. 
Podłączenia kanalizacyjne prowadzące do 

przedsiębiorstw 
szt. 10 

5. Ilość zbiorników bezodpływowych na ścieki szt. 815 

6. Ścieki odprowadzane do kanalizacji m3 /mieszk./rok 9,5 

    
 

Analizując dostęp do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gazowej warto zwrócić uwagę, że wszystkie sołectwa mają 
dostęp do wodociągu. Jeżeli chodzi o kanalizację to posiada ją tylko miasto Zawichost. 
 

Tabela 11 Analiza sołectw pod kątem posiadanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gazu ziemnego 
 

 Czy dana miejscowość ma dostęp do infrastruktury 

L.p Wyszczególnienie Wodociągowej Kanalizacyj
nej 

Gazowej 

1. Zawichost tak tak tak 

2. Chrapanów tak nie nie 

3. Czyżów Plebański tak nie tak 

4. Czyżów Szlachecki tak nie tak 

5. Dąbie tak nie tak 

6. Dziurów tak nie nie 

7. Józefków tak nie nie 

8. Kolecin tak nie nie 

9. Linów tak nie nie 

10. Linów Kolonia tak nie nie 

11. Pawłów tak nie nie 

12. Piotrowice tak nie nie 

13. Podszyn tak nie tak 

14. Wygoda tak nie nie 

15. Wyspa tak nie nie 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, stan na 31 grudnia 2021 r. 
 

Z wodociągów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na koniec 2021 r. korzystało 
1486 indywidualnych gospodarstw domowych. 
 
Studnie głębinowe w ilości 5 sztuk znajdujące  się na hydroforniach w pełni zaspakajały zapotrzebowanie 
w wodę  tak w mieście jak i w poszczególnych sołectwach. 
  
  W 2020 roku produkcja wody wynosiła  225 tys. m3. Zakupiono także 4,3 tyś m3 wody z gminy 
Dwikozy i Ożarów celu zaopatrzenia w wodę  sołectwa Kolecin, Wyspa - Słomianka i Podgórze. 
 
Sprzedaż ogółem wynosiła 132,3 tys.m3 wody. 
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Po uwzględnieniu ilości wody zużytej na cele technologiczne (awarie sieci, płukanie sieci wodociągowej 
na końcówkach, płukanie sieci kanalizacyjnej, WUKO, płukanie i czyszczenie układów na oczyszczalni 
ścieków itp.) i dla własnych potrzeb strata wody w stosunku rocznym wynosiła 30%. 
 
 Miejska oczyszczalnia ścieków  pracowała w ruchu ciągłym  przyjmując średnio na dobę około 
111 m3 ścieków socjalno-bytowych. 
Ścieki przyjmowano kolektorem doprowadzającym do oczyszczalni oraz dowożono samochodem 
asenizacyjnym. Ogólnie przyjęto i oczyszczono 40 tyś m3 ścieków, w tym 10,5 tyś m3 ścieków dowieziono. 
Oczyszczalnia pracowała w sposób bezawaryjny nie ponosząc żadnych kosztów związanych                                   
z przekroczeniem maksymalnych dopuszczeń zanieczyszczeń ( BZT5, CHZT, zawiesina ogólna). 
Ogółem w 2020 roku wywieziono i dostarczono do oczyszczalni 40 tyś m3 ścieków. 
 
CENY WODY I ŚCIEKÓW – PORÓWNANIE Z SĄSIEDNIMI GMINAMI 
Analizując ceny netto wody/cieków za 1 m3 czy opłaty abonamentowej to ceny w Gminie Zawichost 
mieszczą się w średnich (nie są w żadnym analizowanym przypadku najdroższe).  
 
OŻARÓW 
cena wody netto 1m3      -4,21zł 
cena ścieków netto 1m3  - 4,80 zł 
opłata abonamentowa netto woda- 4,37 zł 
opłata abonamentowa netto ścieki - 2,34 zł 
 
DWIKOZY 
cena wody netto 1m3  - 3,98 zł 
cena ścieków netto 1m3 - 15,68 zł 
opłata abonamentowa netto woda – 3,60 zł 
opłata abonamentowa netto ścieki- 2,94 zł 
 
ANNOPOL 
cena wody netto 1m3  - 3,64 zł 
cena ścieków netto 1m3 - 5,57 zł 
opłata abonamentowa netto woda - 2,10 zł 
 
ZAWICHOST 
cena wody netto 1m3 - 3,70 zł 
cena ścieków netto1m3 - 6,14 zł 
opłata abonamentowa netto woda - 3,50 zł 
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4 Realizacja strategii i programów 

 

4.1 Strategia Rozwoju Gminy Zawichost na lata 2012-2020 

W Strategii sfomułowano następującą wizję rozwoju miasta i gminy (s. 128): „ Gmina Zawichost Arkadią 
Dobrego Życia”, zaś misją (s. 129): „Gmina Zawichost, jako Arkadia dobrego życia, stwarza warunki do 
aktywizacji osób trzeciego wieku i niepełnosprawnych, jest przyjazną i dostępną dla tych wszystkich, 
którzy po osiągnięciu stabilizacji życiowej lub zawodowej marzą o życiu w czystym, bezpiecznym                             
i spokojnym miejscu”  
Misja opierać się będzie o realizację przedsięwzięć, dla których wyznaczono główne obszary 
rozwojowe: 
1) Strefa aktywności gospodarczej. 
2) Arkadia trzeciego wieku (strefa aktywności życiowej). 
3) Strefa aktywności ekologicznej. 
4) Sfera aktywności turystycznej i zdrowotnej. 
5) Rolnictwo. 
6) Sfera usług społecznych. 
 

4.2 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zawichost na lata 2016-2022 

Obszar rewitalizacji obejmuje (s. 75) część miasta o najbardziej zwartej zabudowie. Wschodnia granica 
przebiega brzegiem Wisły. Północna częściowo wzdłuż wału przeciwpowodziowego (oddzielając obszar 
zabudowany od zalewowego), obejmując też zewnętrzną część boiska sportowego oraz zabudowę po 
obu stronach ulicy Ostrowieckiej łącznie z obszarem leżącym między ulicami: Ostrowiecka, Opatowska, 
Prosta. Na północnym zachodzie rewitalizacją objęta jest zabudowana część miasta tzw. „Trójca” do 
skrzyżowania ulic Ostrowieckiej i Górki. Włącznie z Kościołem pw. Świętej Trójcy. Południowa granica 
przebiega wzdłuż ulic: Wiosennej, Słonecznej i Polnej. W granicach wyznaczonego obszaru znajduje się 
ścisłe centrum miasta oraz wcześniejsza wieś Trójca (stanowiąca obecnie obszar miasta) w tym m.in: 
zabudowa mieszkalna, Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście, Urząd Stanu Cywilnego, Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury w Zawichoście, zespół szkół (Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa) 
na ulicy Szkolna 15, kościół św. Jana Chrzciciela XIII w., Kościół pw. Świętej Trójcy, Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy, Urząd Pocztowy, Oddział Banku Spółdzielczego w Sandomierzu, Hotel i restauracja, 
apteki, sklepy. 
 
W LPRze sfomułowano następującą wizję rozwoju (s. 80): „Pobudzenie centralnego obszaru na terenie 
Zawichostu poprzez poprawę atrakcyjności przestrzeni miejskiej dla mieszkańców, turystów                         
i inwestorów, wsparte rozwojem przedsiębiorczości lokalnej, jakością usług publicznych i poziomem życia 
mieszkańców”. Wizja ta ma być realizowana poprzez następujące cele strategiczne: 
1: Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Zawichost 
2: Wsparcie dla rozwoju gospodarczego w celu poprawy oferty obszaru oraz zmniejszenia 
zjawiska bezrobocia i ubóstwa 
3: Rozwój kapitału społecznego oraz redukcja negatywnych zjawisk społecznych w obszarze 
rewitalizowanym 
Gmina Zawichost złożyła w 2017r. projekt dotyczący rewitalizacji miasta w ramach konkursu 
zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” 
Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, ale został on odrzucony na ocenie merytorycznej               
i nie uzyskał dofinansowania.  
 

4.3 Studium uwarunkowań 

Gmina Zawichost ma przyjęte Studium uchwałą Rady Miejskiej XX/93/2016 z 15.09.2016r. w sprawie 
uchwaleni Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawichost.  

4.4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zawichost 

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zawichost ma na celu przyczynić się do 
osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. 
Na tej podstawie cele strategiczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zawichost umożliwiają 
wytyczenie kierunków działań do roku 2020, przyczyniających się do: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej, 

 poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości 
poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są Plany (naprawcze) ochrony 
powietrza oraz plany działań krótkoterminowych. 

 
Celem nadrzędnym jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Zawichost 
poprzez ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla. 
Celem strategicznym na rok 2020 jest ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla o 2,68%. Cel ten 
został wyliczony w oparciu o możliwy, przybliżony efekt redukcji poszczególnych zadań inwestycyjnych. 
Zakładana redukcja poziomu emisji w roku docelowym (2020) wyniesie 568,86 Mg.  
Gmina Zawichost dotychczas nie aplikowała o środki z RPO WŚ 2014-2020 na termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej (odbyły się już dwa konkursy, kolejne nie są planowane) czy też na 
modernizację oświetlenia ulicznego (również przeprowadzone były już dwa konkursy i kolejne nie są 
planowane).  

4.5 Program Ochrony Środowiska Gminy Zawichost  

Dokument został przyjęty uchwałą Nr XXII/118/2004 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 30 grudnia 
2004 r. jednak cele określono na lata 2004-2010, stąd dokument wymaga aktualizacji.  
 
Na terenie Gminy Zawichost zlokalizowane są następujące obszary chronione: 
- 2 rezerwaty przyrody (Zielonka – rezerwat leśny 20,08ha, Wisła Pod Zawichostem – rezerwat 
faunistyczny położony na terenie gmin Zawichost i Dwikozy – 665,83 ha), 
- 1 Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045 o powierzchni:  

 Zawichost obszar wiejski 567,68 ha 
 miasto Zawichost 174,51 ha 

 
Nie występują: 
- parki krajobrazowe,  
- obszary chronionego krajobrazu, 
- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000, 
- użytki ekologiczne, 
- stanowiska dokumentacyjne, 
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- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 
 

Mapa 2 Obszary chronione na terenie Miasta i Gminy 
Zawichost
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4.6 Program Ochrony Zabytków 

Gmina nie ma opracowanego Programu Ochrony Zabytków. 
 

4.7 Program usuwania azbestu 

Gmina Zawichost posiada „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zawichost na 
lata 2012-2023”. Wg wiedzy  na  koniec  2022 r.  pozostaje  jeszcze  do  unieszkodliwienia  2488602,0 kg, 
w latach 2012-2021 zostało unieszkodliwione 276430 kg.  
W 2021 roku zutylizowano 27,280 ton azbestu. 
 
Tabela 12 Usuwania azbestu na terenie Gminy Zawichost 

 
 
Lp. 

 
 
kod 

 
 
nazwa 

 
zinwentaryzowane 

 
unieszkodliwione 

pozostałe do 
unieszkodliw 
ienia 

razem osoby 
fizyczne 

osoby 
prawne 

razem osoby 
fizyczne 

osoby 
prawne 

razem 

2021 2609093 Zawichost 2765032 2765032  276430   2488602 

 
 
 

4.8 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 

 
Program został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Zawichost w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021”. Gminny Program Profilaktyki                    
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021  wyznacza cele strategiczne, które należy 
osiągnąć i zadania do realizacji zgodne z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu                             
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i oczekiwaniami mieszkańców oraz polityką społeczną 
zawichojskiego samorządu. W efekcie podejmowanych działań powinno dojść do ograniczenia ilości 
spożywanego alkoholu w gminie Zawichost, a tym samym do ograniczenia szkód społecznych, 
zdrowotnych i  ekonomicznych, zarówno tych wymiernych, związanych z opieką zdrowotną, wypadkami 
drogowymi czy przestępczością, jak i niewymiernych takich jak  cierpienie psychiczne czy fizyczne.  
 

4.9 Program Przeciwdziałania Narkomanii 

Obowiązek prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wynika z art.10 ustawy                  
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, który stanowi, że przeciwdziałanie narkomanii 
należy do zadań własnych gminy, obejmujących: 

 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej                       
i prawnej, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania 
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dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych                              
i socjoterapeutycznych, 

 wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

 pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem                 
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób                                    
z wykorzystywaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, 
gospodarczej , oświatowo - wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności  w przypadku gmin poprzez:  

 działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, 
 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,  
 ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.   

 

4.10 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

„Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 
2017-2023” 
 
CEL GŁÓWNY:  
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz 
ochrona ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Zawichost w latach 2017-2023.  
 
CELE SZCZEGÓŁOWE  
1. Monitorowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy;  
2. Zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy;  
3. Zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się problemem przemocy;  
4. Zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno – 
edukacyjne.  
 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania gminy w zakresie wspierania 
rodziny dotkniętej przemocą. Zarządzeniem Burmistrza Zawichostu został powołany Zespół 
Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny to grupa 
specjalistów z różnych instytucji, łączą swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji 
którą reprezentują, podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy 
osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawiska przemocy. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zawichoście zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przewodniczący Zespołu powołuje grupy robocze, które zajmują 
się pracą z konkretnymi rodzinami, ofiarami i sprawcami przemocy w ramach procedury „Niebieskiej 
Karty”. W roku 2021 było 22 aktywnych Niebieskich Kart z czego 19 wpłynęło w 2021 roku natomiast                  
3 były realizowane od roku 2020. W okresie 2021 roku odbyły się cztery posiedzenia Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz 46 spotkań grup roboczych, w których uczestniczyli osoby doznające przemocy 
oraz osoby stosujące przemoc.  
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 Podsumowanie 

    

    

Dużym wyzwaniem dla Gminy Zawichost w najbliższych latach będzie pozyskiwanie środków 
zewnętrznych z uwagi na to, że w ramach programów, z których gmina mogła pozyskać takie środki                        
w latach 2014-2020, już nie planuje ogłaszać się nowych naborów np. w ramach RPO WŚ 2014-2020 
(termomodernizacja, rewitalizacja, poprawa infrastruktury edukacyjnej, e-usługi) czy w ramach PROW 
2014-2020 np. na obiekty kultury. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              Burmistrz Zawichostu 
                                                                                                                               Katarzyna Kondziołka 


