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Charakterystyka Gminy
Gmina Lipnik położona jest we wschodniej części województwa świętokrzyskiego,
pomiędzy historycznymi miastami: Sandomierz (19 km) i Opatów (12 km). Administracyjnie
należy do powiatu opatowskiego. Gmina zalicza się do jednostek o rozproszonym systemie
osadniczym, składa się z 22 sołectw: Adamów, Gołębiów, Grocholice, Kaczyce, Kurów,
Leszczków, Lipnik, Łownica, Malżyn, Malice Kościelne, Męczennice, Międzygórz,
Słabuszewice, Słoptów, Sternalice, Studzianki, Swojków, Ublinek, Usarzów, Włostów,
Zachoinie, Żurawniki. Gminę w 2018r. zamieszkiwało 5459 osób.
Ośrodkiem obsługi lokalnej jest miejscowość Lipnik o umiarkowanych tendencjach
rozwojowych, będąca siedzibą władz samorządowych oraz jednostek obsługi mieszkańców
poziomu I w zakresie usług oświaty, ochrony zdrowia, poczty i telekomunikacji, obrotu
pieniężnego i straży pożarnej. Sąsiaduje z trzema gminami własnego powiatu (Iwaniska,
Opatów, Wojciechowice) i trzema gminami powiatu sandomierskiego (Klimontów, Obrazów,
Wilczyce).
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SYTUACJA FINANSOWA GMINY
Budżet gminy na 2018 rok przedstawiał się następująco:
Dochody ogółem po zmianach - plan – 22 509 293,80 zł, wykonanie – 21 392 067,44 zł.
Zaplanowane dochody budżetu Gminy zrealizowano w 95,04 % w stosunku do dochodów
planowanych. Dochody własne Gminy zrealizowano w 98,54 % i stanowią one 25,21 %
dochodów ogółem wykonanych w 2018 roku.
STRUKTURA DOCHODÓW
1. Dochody bieżące - plan – 21 003 813,14 zł
wykonanie - 20 689 316,78 zł.
Zaplanowane dochody bieżące zrealizowano w 98,50 % w stosunku do planowanych.
W skład dochodów bieżących wchodzą:
1) subwencje
- plan – 7 491 580,00 zł wykonanie – 7 491 580,00 zł
2) dotacje celowe z budżetu państwa - plan – 8 254 781,83 zł wykonanie – 8 062 466,91 zł
3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych
ze środków europejskich
- plan 67 184,00 zł wykonanie - 67 184,00 zł
4) dochody własne
- plan - 5 190 267,31 zł wykonanie – 5 068 085,87 zł
W skład subwencji wchodzi:
- subwencja oświatowa w kwocie – 3 862 908,00 zł,
- subwencja wyrównawcza w kwocie – 3 580 495,00 zł,
- subwencja równoważąca w kwocie – 48 177,00 zł.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
w kwocie 67 184,00 zł otrzymane zostały w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój
kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipnik” w ramach projektu Nowa era
komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług”, w tym: środki
z budżetu europejskiego - 57 428,88 zł, środki krajowe – 9 755,12 zł.
Zrealizowane dochody własne kształtują się następująco:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 1 728 459,20 zł
- wpływy z podatku rolnego, leśnego – 1 015 338,86 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 441 472,31 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 43 208,24 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 17 030,09 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie
karty
podatkowej – 1 477,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - 86 344,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 12 955,79 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 55 965,62 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 075,56 zł
- pozostałe odsetki – 18 576,14 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 13 157,05 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 66 564,65 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw - 24 342,61 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 262,00 zł
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- wypływy z usług – 47 888,73 zł
- wpływy z różnych opłat – 180 940,48 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 203 109,42 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –
8 023,56 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 582,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 525,38 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –
89 787,18 zł.
Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych
stanowią kwotę ogółem 1 370 239,54 zł. Gmina podejmowała czynności egzekucyjne
zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych. Wystawiano wezwania
do zapłaty, upomnienie oraz tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.
Zabezpieczono zaległości podatkowe poprzez wpis na hipotekę na łączną
kwotę 100 485,21 zł.
Zgłoszono wierzytelności do Sądu na łączną kwotę 475 638,38 zł.
2. Dochody majątkowe
- plan – 1 505 480,66 zł
wykonanie - 702 750,66 zł.
Zaplanowane dochody majątkowe zrealizowano w 46,68 % w stosunku do planowanych.
W skład dochodów majątkowych wchodzą:
1) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan - 83 219,24 zł, wykonanie – 83 219,24 zł;
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości – plan – 200 0000,00 zł , wykonanie 242 270,00 zł (sprzedaż nieruchomości);
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin – plan - 294 101,42 zł, wykonanie 294 101,42 zł, w tym:
- dotacja celowa z tytułu zwrotu realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu
sołeckiego w 2017 roku – 57 022,42 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Słoptów – Kurów
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 237 079,00 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 13 160,00 zł, wykonanie - 13 160,00 zł, w tym dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania:
- „Budowa altany w miejscowości Sternalice” – 6 160,00 zł,
„Zakup
wyposażenia
do
budynku
społeczno
–
kulturalnego
w Gołębiowie” – 7 000,00 zł.
5) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
– plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 70 000,00 zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem
na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Usarzów”
6) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
– plan - 845 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł. Dotacje celowa planowana była na realizacje
zadania pn. „Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy
w Usarzowie wraz z pierwszym wyposażeniem”. Zadanie nie zostało zrealizowane
ze względu na brak wykonawców w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
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Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 23 430 978,76 zł.
Wykonanie wydatków budżetowych wynosi 21 507 212,46 zł, co stanowi 91,79 % w
stosunku do wydatków planowanych, w tym realizacja planowanych wydatków majątkowych
stanowi 71,97 % i wydatków bieżących 95,43 %
STRUKTURA WYDATKÓW
1.Wydatki bieżące - plan – 19 797 706,78 zł wykonanie - 18 892 300,45 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan – 6 692 602,02 zł wykonanie – 6 443 431,54 zł
- dotacje - plan - 923 324,00 zł
wykonanie - 875 177,21 zł, w tym:
 celowa
plan - 53 324,00 zł
wykonanie - 46 324,00 zł
 przedmiotowa
plan - 220 000,00 zł
wykonanie - 220 000,00 zł
 podmiotowa
plan - 650 000,00 zł
wykonanie - 608 853,21 zł
- wydatki na obsługę długu j.s.t. - plan – 184 000,00 zł
wykonanie - 180 218,78 zł
Dotacje udzielone z budżetu gminy przedstawiają cię następujące:
Dotacje celowe na zadania bieżące
Lp.

1

Dział Rozdział

2

3

Nazwa jednostki
otrzymującej dotacje

Zakres

Plan

Wykonanie

4

5

6

7

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.

754

75412

Ochotnicza Straż
Pożarna
w Leszczkowie
z dofinansowaniem

Zakup sprzętu

324,00

324,00

Remont budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej

4 000,00

4 000,00

2.

754

75412

Ochotnicza Straż
Pożarna
w Słabuszewicach
z dofinansowaniem

3.

852

85295

Wyłoniona w drodze
konkursu

Zadania w zakresie pomocy
społecznej

4 000,00

0,00

85395

Wyłoniona w drodze
konkursu

Realizacja zadania
w zakresie wspierania działań
mających na celu rozwój
wspólnot i społeczności
lokalnych

3 000,00

0,00

92605

Ludowy Zespół
Sportowy
„Cukrownik”
Włostów

Zadania w zakresie kultury
fizycznej
i spotu

40 000,00

40 000,00

4.

5.

853

926
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6.

926

Stowarzyszenie
„Razem dla
Leszczkowa”

92605

Zadania w zakresie kultury
fizycznej i spotu
Ogółem:

2 000,00

2 000,00

53 324,00

46 324,00

Dotacje przedmiotowe
Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki otrzymującej
dotacje

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

5

6

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.

900

90001

Zakład Gospodarki Komunalnej w
Lipniku

220 000,00

220 000,00

Ogółem:

220 000,00

220 000,00

Dotacje podmiotowe
Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki otrzymującej
dotacje

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

5

6

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury

385 000,00

370 931,49

2.

921

92116

Gminna Bibliotek Publiczna

150 000,00

141 515,30

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1.

801

80104

Sekcja Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej Diecezji
Sandomierskiej
Stowarzyszenie Wspierania
Aktywności Lokalnej „Nasz
Włostów”

115 000,00

96 406,42

Ogółem:

650 000,00

608 853,21

2. Wydatki majątkowe
plan - 3 633 271,98 zł wykonanie – 2 614 912,01 zł.
Wydatki majątkowe zrealizowano w 71,97 % w stosunku do planowanych , w tym:
- dotacja celowa
plan – 110 600,00 zł

wykonanie – 110 600,00 zł
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DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE
Lp.
1

Dział Rozdział
2

3

Nazwa jednostki
otrzymującej dotacje

Zakres

Plan

Wykonanie

4

5

6

7

6 000,00

6 000,00

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.

851

85111

Pomoc finansowa dla powiatu
sandomierskiego – zakup łóżka
dla Oddziału Paliatywnego
Powiat sandomierski
Szpitala Specjalistycznego
Ducha Świętego
w Sandomierzu

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1.

754

75412

Ochotnicza Straż
Pożarna
w Gołębiowie

Realizacja zadania „Budowa
budynku
104 600,00
o funkcji społeczno –kulturalnej
w miejscowości Gołębiów”

104 600,00

Ogółem: 110 600,00

110 600,00

Przychody na dzień 31 grudzień 2018 rok wynoszą 1 661 920,96 zł
przy planie 1 502 845,96 zł, w tym:



spłata udzielonych pożyczek plan – 0,00 zł
wolne środki
plan – 1 502 845,96 zł

wykonanie – 159 075,00 zł
wykonani – 1 502 845,96 zł

Rozchody budżetu na dzień 31 grudzień 2018 rok wynoszą 740 236,00 zł
przy planie 581 161,00 zł, w tym:
 spłaty kredytów i pożyczek plan – 581 161,00 zł
wykonanie - 581 161,00 zł
 udzielone pożyczki
plan 0,00 zł
wykonanie - 159 075,00 zł
W 2018 roku z budżetu gminy została udzielona pożyczka krótkoterminowa dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gołębiowie w kwocie 159 075,00 zł w celu realizacji zadania pn. „Budowa
budynku o funkcji społeczno – kulturalnej w Gołębiowie” realizowanego w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”. Pożyczka w całości została zwrócona po otrzymaniu przez
pożyczkobiorcę zwrotu środków z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na realizację
projektu.
Zobowiązania na dzień 31 grudzień 2018 roku wynoszą 6 350 611,93 zł i w całości
stanowią kredyty i pożyczki.
W skład zobowiązań wchodzą:
1. Pożyczka w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
wg umowy nr 13040 z dnia 17.05.2013 r. Kwota pozostała do spłaty - 98 407,00 zł.
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2. Pożyczka w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
wg umowy nr 14242 z dnia 22.12.2014 r. Kwota pozostała do spłaty - 79 204,93 zł.
3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sokolej 12, 39-400
Tarnobrzeg Oddział w Lipniku, wg umowy Nr 1/JST/2018 z dnia 27.06.2018r.
(długoterminowy kredyt konsolidacyjny), Kwota pozostała do spłaty - 4 111 000,00 zł.
4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sokolej 12, 39-400
Tarnobrzeg Oddział w Lipniku wg umowy Nr 1/JST/2015 z dnia 14.07.2015 r. Kwota
pozostała
do spłaty - 2 062 000,00 zł.
Budżet poszczególnych
się następująco:
1. Urząd Gminy Lipnik

jednostek

Nazwa
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
OGÓŁEM DOCHODY
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
OGÓŁEM WYDATKI

Organizacyjnych

plan

Gminy

wykonanie

20 787 563,14 zł 20 511 870,13 zł
1 505 480,66 zł
702 750,66 zł
22 293 043,80 zł 21 214 620,79 zł
7 850 910,92 zł 7 172 121,47 zł
3 633 271,98 zł 2 614 912,01 zł
11 484 182,90 zł 9 787 033,48 zł

Lipnik

przedstawia

Realizacja
planu w %
98,67 %
46,68 %
95,16 %
91,35 %
71,97 %
85,22 %

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku
Nazwa

Plan

wykonanie

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
OGÓŁEM DOCHODY
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
OGÓŁEM WYDATKI

61 267,00 zł
61 267,00 zł
6 542 664,63 zł
6 542 664,63 zł

35 323,37 zł
35 323,37 zł
6 331 776,00 zł
6 331 776 ,00 zł

Realizacja
planu w %
57,65 %
57,65 %
96,77 %
96,77 %

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipniku
Nazwa

plan

wykonanie

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
OGÓŁEM DOCHODY
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
OGÓŁEM WYDATKI

105 000,00 zł
105 000,00 zł
3 328 908,55 zł
3 328 908,55 zł

92 720,70 zł
92 720,00 zł
3 314 540,57 zł
3 314 540,57 zł
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Realizacja
planu w %
88,30%
88,30 %
99,57 %
99,57%
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3. Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły we Włostowie
Nazwa

plan

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
OGÓŁEM DOCHODY
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
OGÓŁEM WYDATKI

wykonanie

Realizacja
planu w %
98,83 %

49 983,00 zł
49 983,00 zł
2 075 222,68

49 402,58 zł
49 402,58 zł
2 073 862,41 zł

2 075 222,68 zł

2 073 862,41 zł

99,93 %

plan

wykonanie

1 490 000,00 zł
1 490 000,00 zł

1 466 088,76 zł
1 345 454,66 zł

Realizacja
planu w %
98,40 %
90,30 %

98,83 %
99,93 %

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku
Nazwa
Przychody
koszty

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się
o 59 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 5459 osób, w tym 2725 kobiet
i 2734 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:

liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 344 osoby,
a liczba mieszkańców – 404 osób,
liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1596 osób, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1586 osób,
liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 774 osoby, a liczba
mieszkańców: 454 osoby.
Migracje przebiegały w kierunku miasta i zagranicy i związane były z nauką w szkołach wyższych,
pracą.
W 2018 r. urodziło się w gminie 47 osób, w tym 11 dziewczynek i 36 chłopców,
a zmarło 83 osoby, w tym 38 kobiet i mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r.
wyniósł -36. Najczęstsze przyczyny zgonów to: starość, choroby układu krążenia, nowotwory.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
W 2018 r. przeprowadzono konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Lipnik
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2019 roku . Zgodnie z obowiązującą uchwałą konsultacje odbywały się poprzez formularz
zgłaszania opinii.
1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie 29 organizacji pozarządowych, w tym: 12 Ochotniczych
Straży Pożarnych 1 fundacja, 11 stowarzyszeń, 1 klub sportowy, 4 koła gospodyń wiejskich.
Na koniec, roku, funkcjonowało w gminie 31 organizacji pozarządowych, w tym: 12 Ochotniczych
Straży Pożarnych 1 fundacja, 11 stowarzyszeń, 1 klub sportowy, 6 kół gospodyń wiejskich.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, powierzono
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wykonanie następujących zadań publicznych:

zadanie „Organizacja szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej dla dzieci
młodzieży i dorosłych z terenu gminy Lipnik”; wpłynęła 1 oferta, wybrano ofertę organizacji
LZT Cukrownik Włostów, opiewającą na kwotę 40.000,00zł - zadanie zostało wykonane
-

-

W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań:

zadanie o nazwie "Siatkówka to jest to co lubimy”, organizację pozarządową
Stowarzyszenie Razem dla Leszczkowa, wsparto kwotą 2.000,00zł.
-

OCHRONA ZDROWIA
Na terenie gminy Lipnik w 2018 roku nie funkcjonowały podmioty lecznicze, zarządzane przez
gminę. Natomiast funkcjonują dwa podmioty niepubliczne zaspokajające potrzeby zdrowotne
mieszkańców Gminy Lipnik tj.
1.Niepubliczny Ośrodek Zdrowia „ MEDYK” Wojciech Dziurzyński w Opatowie, świadczy usługi
w Ośrodku Zdrowia we Włostowie .
2. Niepubliczny Ośrodek Zdrowia „SIERANT” Maciej Sierant Malice Kościelne, Świadczy usługi
zdrowotne w Ośrodku Zdrowia w Malicach Kościelnych oraz w Ośrodku Zdrowia w Lipniku.
Na terenie Gminy Lipnik znajdują się dwa punkty apteczne w Lipniku i we Włostowie.
Na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne:
Na dzień 1 stycznia 2018 r. 16 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych a na dzień 31 grudnia 2018 r. - 15 podmiotów. Przyczyną spadku jest rezygnacja
z prowadzenia działalności gospodarczej.
Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń
na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:

- na zakup materiałów oraz wyposażenia służącego zagospodarowaniu wolnego czasu
i zorganizowaniu wypoczynku dla młodzieży – przeznaczono:17 801,70 zł,
- na usługi związane z prowadzeniem warsztatów profilaktycznych, szkolenia przeznaczono:
18 550,00 zł,
- na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz umowa zlecenia dot. prowadzenia punktu Konsultacyjno – Informacyjnego
ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przeznaczono: 17 015,25zł.
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło jedno zgłoszenie dotyczące
nadużywania alkoholu. W 2018 r. nie odnotowano cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.

SPÓŁKI KOMUNALNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku. W planie finansowym na rok 2018
przewidziano wydatki na poziomie 1.490.000,00 zł oraz wpływy w wysokości 1.345.454,66
zł. Zostały one wykonane zgodnie z założeniami w 98,40 %
W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w 2018 roku nie byli
zatrudniani radni Rady Gminy w Lipniku.
W Gminie Lipnik nie funkcjonują spółki komunalne.
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
INFRASTRUKTURA DROGOWA
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 103 km dróg
gminnych i na dzień 31 grudnia 2018 r. nie uległa zmianie. Drogi asfaltowe stanowiły na
początku 2018 r. 80 % wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku 83 %. Długość dróg
nie będących własnością gminy, przebiegających przez jej teren wynosi 53 km, w tym 12 km
liczą drogi krajowe, a 41 km drogi powiatowe
W gminie w 2018 r. wykonano następujące inwestycje:
Zadanie I
Remonty na drogach gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych m.
Swojków , Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik,
Wartość robót 1 849 764,61 zł
Kwota dotacji 1 479 571 zł
Razem 6,91 km


Remont drogi gminnej Męczennice Kolonia – Studzianki Wieś na odcinku 350 mb. od km
0+000 do km 0+350 (Łącznik obok P. Książkiewicz )
 Remont drogi gminnej Nr 337012T Żurawniki – Lipnik na odcinku 1100 mb. od km
1+200 do km 2+300 (przez Lipniczek )
 Przebudowa drogi gminnej Nr 337031T Słoptów - Kurów na odcinku 900 mb. od km
1+960 do km 2+860 (od drogi krajowej nr 9
 Remont drogi gminnej Nr 337038 T Gołębiów Wieś – Usarzów na odcinku 680 mb od
km 1+530 do km 2+210 (przy rzece do P. Paśka )
 Remont drogi gminnej Nr 337023T Włostów – Swojków na odcinku 1256 mb od km
0+000 do km 1+256 ( od Włostowa do mostku w Swojkowie)
 Remont drogi gminnej Nr 337041T Usarzów – Kozia Górka na odcinku 1180 mb od km
1+722 do km 2+902 ( „Ruska droga”)
 Remont drogi gminnej Nr 337035T Kurów – Krzyże na odcinku 900 mb. od km 0+000
do km 0+900 (obok P. Susfała )
 Remont drogi gminnej Nr 337024T Swojków – Malżyn na odcinku 540 mb od km 0+000
do km 0+540 ( do zabudowań np.P.Greszkiewicza)
Razem 6,91 km
Zadanie II
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik
- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 145 w m. Lipnik od km 0+000 do km 0+225
( do państwa Czerwińskich )
- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 442 w m. Usarzów od km 0+000 do km
0+980 (droga do ujęcia wody)
- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 40/31 w m. Włostów od km 0+000 do km
0+072 (za sklepem)
- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 40/109 w m. Włostów od km 0+000 do km
0+185 (obok hotelu)
12

Gmina Lipnik
- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 142, 167/8 w m. Włostów od km 0+000 do
km 0+060 (do garaży)
- Utwardzenie terenu na dz. nr ewid. 164 w m. Włostów (obok bloku za sklepem)
- Przebudowa drogi wewnętrznej do ujęcia wody w Słoptowie
- Przebudowa drogi polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Usarzów działka nr 448 na odcinku 700 mb. od km 0+800 do km 1+500
Wartość robót 970 000 zł
Razem 2 350 mb
Zadanie III
Zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w Swojkowie na odcinku 400mb w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych
Kwota 204 818,44
Kwota dotacji 145 000,00
Zadanie IV
Remonty na drogach gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych m.
Sternalice, Słabuszewice
 Remont drogi gminnej nr 337039T Kurów – Sternalice na odcinku 520 mb od km 1 + 000
do km 1 + 520
 Remont drogi gminnej nr 3370004 T Słabuszewice – Męczennice na odcinku 350 mb od
km
0+ 000 do km 0 + 350
Wartość zadania 323 843,93 zł
Dofinansowanie - 255 000,00 zł
RAZEM DROGI w 2018 r
10.600 mb wartość 3 350 000 zł dofinansowanie 1 975 000 zł
Zadanie V
Wykonano odwiert studni na ujęciu wody we Włostowie
Koszt 126 690 zł
Zadanie VI
Zostało wykonane oświetlenie uliczne w m. Lipnik za kwotę 55 000 zł 8 szt lamp
Zadanie VII
Zostały zamontowane lampy we Włostowie , Międzygórzu, Męczennicach - 14 000 zł
Zadanie VIII
Gmina prowadziła usuwanie barszczu Sosnowskiego – kwota 66 000 zł z czego
dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach wynosiło - 52.650,00 zł
Zadanie IX
Wykonanie pracowni edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włostowie – 30 000 zł,
dofinansowanie z WFOŚ iGW - 5.808,00 zł
Zadanie X
Wykonano stan surowy świetlicy wiejskiej w Międzygórzu – 107 700 zł
Zadanie XI
Zostały wykonane altany koszt jednej 14 000 zł
W m .Sternalice
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Międzygórz
Malice
Usarzów
Lipnik
Zadanie XII
Został wykonany remont dachu na budynku UG Lipnik - 316 000 zł
Zadanie XIII
Został odebrany azbest od mieszkańców gminy w ramach umowy w WFOSiGW – 30 000 zł
Zadanie XIV
Zostało wykonane boisko w Malicach – 17 000zł
Zadanie XV
Został wykonany Plac zabaw we Włostowie – 50 000 zł
Zadanie XVI
Został oczyszczony i zagospodarowany Staw w Międzygórzu na kwotę - 39.700,00 zł
Zadanie XVII
Została przeprowadzona termomodernizacja budynku remizy OSP w Słabuszewicach za
kwotę 67 000 zł
Zadanie XVIII
Remont pomieszczeń w strażnicy w Malżynie na kwotę 24.300,00 zł
Zadanie XIX
Wykonano chodnik we Włostowie za kwotę 75.500,00 zł

TRANSPORT
W 2018 r. transport zbiorowy na terenie gminy Lipnik odbywał się na 5 liniach regularnych
otwartych połączonych z dowozem dzieci do szkół. Obsługiwany był przez 5 autobusów.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
- w miejscowości Włostów 51/2 nad Ośrodkiem Zdrowia o powierzchni 41 m2,
- w miejscowości Włostów 51/1 nad Ośrodkiem Zdrowia o powierzchni 53,95 m2
- w miejscowości Włostów nr 183/1 Agronomówka o powierzchni 55,5 m2
- w miejscowości Włostów 48/2 budynek biblioteki o powierzchni 55 m2
- w miejscowości Włostów 1 w budynku szkoły o powierzchni 46 m2
- w miejscowości Lipnik w budynku szkoły nr 23/1 o powierzchni 46 m2
- w miejscowości Usarzów nr 80/1 w budynku byłej szkoły o powierzchni 36 m2
- w miejscowości Usarzów nr 80/2 w budynku byłej szkoły o powierzchni 39 m2
- w miejscowości Usarzów nr 80/3 w budynku byłej szkoły o powierzchni 27 m2
- w miejscowości Lipnik nr 36/2 w budynku weterynarii o powierzchni 54,9 m2
- w miejscowości Lipnik nr 36/1 w budynku weterynarii o powierzchni 63,2 m 2
- w miejscowości Malice Kościelne nr 57/1 w budynku ośrodka zdrowia o powierzchni 70,2 m2
- w miejscowości Malice Kościelne nr 57/2 w budynku ośrodka zdrowia o powierzchni 45,6 m2
- w miejscowości Włostów nr 245F/5 o powierzchni 33 m2
- w miejscowości Włostów nr 245F/6 o powierzchni 26 m2
- w miejscowości Włostów 245 F/9 o powierzchni 18 m2
- w miejscowości Słoptów nr 21 w budynku byłej szkoły o powierzchni 51 m2

14

Gmina Lipnik

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r., 17 mieszkań, a na dzień
31 grudnia 2018 r. - 17 mieszkań.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 46,90 m2.
W 2018 r. oddano do użytkowania 0 mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy.
Niewykorzystanych było 8 mieszkań. Przyczyną niewykorzystania tych mieszkań było to, że część
mieszkań stanowi socjalne zaplecze mieszkań lub nie nadaję się do użytkowania.
W 2018 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy.
W 2018 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych,
będących w zasobach gminy.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły
łącznie 0,00 zł, a płatnościami dotyczyły 6 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2018 r. dane
te przedstawiały się następująco: zaległości wynosiły 101,01 zł i dotyczyły 1 mieszkania.
W 2018 r. nie dokonano remontu żadnego mieszkania..
W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 2108,00 zł, których beneficjentami było
4 rodziny. Kwota najniższego dodatku wynosiła 24,58 zł|, zaś kwota najwyższego dodatku – 93,55 zł.
W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne:

1. Budynek biurowy stanowiący wyłączną własność Gminy Lipnik
2. Budynki ośrodków zdrowia w Malicach Kościelnych i Włostowie, które na obecną
chwilę są oddane w dzierżawę,
3. Budynki po Gromadzkiej Radzie Narodowej Włostów oddany w użyczenie
na potrzeby stowarzyszenia Nasz Włostów,
4. Budynek tzw. agronomówki we Włostowie wynajęty osobom fizycznym,
5. Budynek weterynarii wynajęty osobom fizycznym,
6. Remizy w miejscowościach Lipnik, Włostów, Słoptów, Leszczków, Malżyn,
Usarzów, Słabuszewice oddane w użyczenie ochotniczym strażom pożarnym,
7. Szkoły w Słoptowie i Usarzowie,
8. Budynek garażowy Lipnik,
9. Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Malice Kościelne,
10. Budynek amfiteatru w miejscowości Lipnik częściowo oddany w dzierżawę osobie
fizycznej.
11. Budynek przedszkola w Lipniku od września 2018 roku.
12. Budynek Szkoły we Włostowie
13. Budynek Szkoły w Lipniku.
PRZEDSIĘBIORCY
W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 26 nowych przedsiębiorców. Najczęściej
przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw była działalność w zakresie usług remontowo
budowlanych. Można wyróżnić:
26 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
0 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność

gospodarczą.
W 2018 r. wyrejestrowano 19 przedsiębiorców, w tym 19 osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów było zbyt duże
koszty utrzymania działalności.

MIENIE KOMUNALNE
W skład mienia komunalnego gminy Lipnik wchodzą grunty, które są własnością Gminy
Lipnik. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Lipnik wynosi
174,5692 ha na wartość 5.964.293,30 zł.
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W zasobie gruntów gminnych posiadamy:
1.
2.

Drogi i grunty zajęte pod drogami – 126,5312 ha na łączną wartość 4 703 762,70
zł
Pozostałe grunty – 48,0380 ha na łączną wartość 1 260 530,60 zł z czego:
I.
łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste osobom
fizycznym i prawnym wynosi: 4,7642 ha,
II.
łączna powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie wynosi: 3,7906 ha,
III.
łączna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę wynosi: 6,3951 ha,
IV.
łączna powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd wynosi: 2,3465
ha,
V. łączna powierzchnia gruntów znajdujących się w użytkowaniu
wieczystym: 0,1061 ha.

Zakłada się, że powierzchnie gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia nie ulegną
zwiększeniu. Niektóre z wydzierżawionych nieruchomości
zostaną przeznaczone
do sprzedaży.
Gmina Lipnik planuje również sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne, pod działalność rolniczą a także sprzedaż lokali mieszkalnych
na rzecz najemców.
Zakłada się kontynuacje trwałego zarządu dla nieruchomości, na których znajdują się szkoły
podstawowe.
Nie przewiduje się zwiększenia gruntów znajdujących się w użyczeniu.
Nabywanie nieruchomości następowało głównie poprzez komunalizację, w drodze zakupu,
zamiany, na podstawie decyzji administracyjnych. Nieruchomości nabywane są głównie
celem uporządkowania - regulacji stanów prawnych i faktycznych w terenie.
Dochody z mienia :
W okresie od 01.01.2018 roku do 31 grudnia 2018 roku uzyskano dochody z tytułu
wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania tj.:
1. wpływy z najmu i dzierżawy w tym czynsz dzierżawny za grunty gminne, czynsze
użytkowe za pomieszczenie Ośrodków Zdrowia we Włostowie i Malicach
Kościelnych oraz osób zamieszkałych w budynkach szkół, w Agronomówce Włostów,
oraz w budynku weterynarii w Lipniku 54.698,70 złotych
2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 075,56 złotych
3. wpływy za korzystanie z terenów łowieckich – 1 266,92 złote.
Informacje i dane mające istotny wpływ na stan mienia komunalnego do dnia 31.12.2018
roku:
1. Zostały zakupione następujące działki:
- działka nr 614/1 o powierzchni 0,0299 ha położona w miejscowości Leszczków
na podstawie aktu notarialnego nr 4360/2018 z dnia 26.04.2018 od osoby fizycznej
na cel publiczny na kwotę 1224,00 ha
- działka nr 593/1 położona w miejscowości Leszczków o powierzchni 0,0357 ha
zakupiona na podstawie aktu notarialnego nr 4017/2018 z dnia 19.04.2018 od osoby
fizycznej na cel publiczny za kwotę 1 462,00 złotych.
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2. Zostały skomunalizowane działki, które stały się własnością gminy
w miejscowościach Włostów na łączną powierzchnie 13,7400 ha na wartość 618
300,00 złotych.
3. Sprzedaż działek.
- w wyniku przetargu zostały sprzedane działki 81, 82/3 i 126/1 w miejscowości
Męczennice o łącznej powierzchni 3,0560 ha za łączną cenę 119 360,00 złotych ,
- również w wyniku przetargu zostały sprzedane działki nr 82/3 i 126/2
w miejscowości Męczennice o powierzchni 3,1340 ha z kwotę 122 910,00 złotych.

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA KOMUNALNA
AZBEST
W 2018 r. odebrano azbest z terenu 38 nieruchomości. Gmina Lipnik w 2018 r. uzyskała
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach na wykonanie zadania pn.: ,,Realizacja gminnego programu usuwania azbestu
z terenu gminy Lipnik” (zgodnie z umową z dnia 25.04.2018 r.) Dofinansowanie
obejmowało transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest. Łącznie odebrano od
mieszkańców 105,919 Mg azbestu.
Na kwotę dotacji składały się : Środki WFOŚiGW w Kielcach – 13 967,18 zł, tj. 50 %
kosztów kwalifikowanych zadania, Łącznie suma kosztów kwalifikowanych zadania
wyniosła: 27 934,35 zł, w tym:
- WFOŚiGW w Kielcach : 13 967,18 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych
- Środki własne właścicieli nieruchomości : 5 586,87 zł,
- Budżet Gminy Lipnik : 8 380,30 zł.
PRACOWNIA EDUKACYJNA
Na terenie gminy Lipnik zostały otwarte dwie pracownie edukacyjne, które powstały
w ramach programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA
ŚWIETOKRZYSKIEGO pn. "Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej- Czyste
powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.
Pracowania w Publicznej Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie:
Całkowita wartość zadania wynosi 28 978,00 zł
Dofinansowanie z WFOŚIGW w Kielcach wynosi 23 170,00 zł
Budżet Gminy Lipnik 5 808,00 zł
Pracownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku:
Całkowita wartość zadania wynosi 25 769,35 zł
Dofinansowanie z WFOŚIGW w Kielcach wynosi 20 000,00 zł
Budżet Gminy Lipnik 5 769,32 zł
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Gmina Lipnik posiada dwie oczyszczalnie ścieków: biologiczna zlokalizowana na terenie
Włostowa oraz druga oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów w Lipniku.
Niektóre gospodarstwa posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 116 km m, a na koniec
116,17. m. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 50 km. m na
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początku oraz 50,50 m na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 99 %
mieszkań. W przypadku sieci kanalizacyjnej, dane przedstawiają się następująco 45%.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub
jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 50 km, natomiast na
dzień 31 grudnia 2018 r. 50,50 km .
Zgodnie ze sprawozdaniami za 2018 r. podmiotów prowadzących działalność w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i ich transportu w 2018 r. z terenu gminy Lipnik
zostało odebranych 2 649,20 m3 ścieków bytowych z indywidualnych gospodarstw. Ścieki
zostały odebrane przez podmioty: P.P.H.U. „A.R. CHMIELEWSKI” S.J., Kleczanów 155,
27-641 Obrazów, Wywóz Nieczystości Płynnych Maciej Bogdański, ul. Tylna 2, 27-640
Klimontów, WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41 - 808 Zabrze,
Pani Halina Pietraszewska Włostów 245i/3, 27-545 Włostów, „Marycha” Gaz Group,
Andrzej Kondrat, Gerlachów 74, 27 – 600 Sandomierz.
2. W 2018 r. z terenu gminy Lipnik odebrano 93 900 kg odpadów komunalnych
zebranych selektywnie i wysegregowanych z frakcji suchej. Na jednego mieszkańca
przypadało 16,78 kg odpadów. W tym zebrano:7,3 tony papieru, 30,6 t szkła, 29,0 t
tworzyw sztucznych oraz 11,1 t metali. Oraz 0,2 t. baterii/akumulatorów i 0,4 t zużytego
sprzętu elektrycznego, Odpady z terenu gminy Lipnik wywożone są do Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Janczycach.
Od 1 stycznia 2019 r. nastąpił wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Podwyżka
opłaty związana jest ze wzrostem kosztów składowych funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi – odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów. Wyższa stawka
wynika ze wzrostu opłaty za korzystanie ze środowiska, tzw. ,,opłata marszałkowska” a także
w dużej mierze wprowadzeniem obowiązującego w całym kraju ograniczenia składowania na
składowiskach wysortowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji odpadów,
których zawartość kaloryczna jest powyżej 6 MJ/kg. Jedyną formą ich zagospodarowania jest
przekazanie do instalacji termicznego przekształcenia frakcji palnej, która z uwagi na
nadpodaż tego rodzaju odpadów na rynku zawyża ceny za przyjęcie i zagospodarowanie.
Koszty zagospodarowania odpadów frakcji palnej sukcesywnie wzrastają i obecnie wynoszą
456 zł za zagospodarowanie 1 tony. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na wysokość ceny
odbioru i zagospodarowania odpadów jest spora grupa mieszkańców unikająca płacenia za
wywóz odpadów. W związku z powyższym opłata musiała ulec podwyższeniu i od 1 stycznia
2019 r. na terenie Gminy wynosi:
Sposób zbierania odpadów
Lokalizacja nieruchomości z
Metoda naliczania opłaty
terenu gminy:
segregowane niesegregowane
od gospodarstwa domowego
11,00 zł
16,50 zł
jednoosobowego
Gminy: Lipnik
od gospodarstwa domowego
23,00 zł
34,50 zł
wieloosobowego
- Na terenie gminy Lipnik w 2018 roku nie występowały dzikie wysypiska odpadów
komunalnych.
BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
Gmina Lipnik w 2018 r. uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wykonanie zadania pn.: ,,Zwalczanie
barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik” (zgodnie z umową z dnia 07.12.2018 r.)
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Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Kielcach – 52 650 zł, tj. 90 % kosztów
kwalifikowanych zadania,
Łącznie suma kosztów kwalifikowanych zadania wyniosła: 58 500,00 zł, w tym:
- WFOŚiGW w Kielcach : 52 650,00 zł, tj. 90% kosztów kwalifikowanych
- Budżet Gminy Lipnik : 5 850,00 zł.
Obecnie na terenie gminy występują znaczne obszary występowania barszczu Sosnowskiego
około 6,88 ha. Powoduje to negatywne oddziaływanie na środowisko zdrowie i życie
mieszkańców. Barszcz organiczna widoczność przy drogach, zmniejsza atrakcyjność
turystyczną gminy. Konieczne jest zwalczanie barszczu poprzez metodę mechanicznochemiczną, w celu wyeliminowania skupisk występowania tego zjawiska oraz zapobieganiu
dalszego jego rozprzestrzeniania się. Zniszczenie barszczu Sosnowskiego Gmina Lipnik
będzie realizowała na podstawie:- „Inwentaryzacji występowania barszczu Sosnowskiego
na terenie gminy Lipnik”,- zgody właścicieli gruntów na prowadzenie zabiegów oraz na
kontrolę ich wykonywania przez: pracowników firmy realizującej zadanie, pracowników
gminy Lipnik oraz WFOŚiGW w Kielcach. Zabiegi te zostały wykonane w maju
i październiku. Zadanie to zaplanowane jest do 2020 r.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
W gminie Lipnik w urządzenia do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł zostały
wyposażone obiekty użyteczności publicznej tj. Zespół Szkół w Lipniku i we Włostowie,
Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie, Ośrodek Zdrowia w Malicach Kościelnych
i we Włostowie oraz Przedszkole we Włostowie. Łączna moc pomp ciepła wynosi 280 kW
i ogniw fotowoltaicznych 0,097 MW.
JAKOŚĆ POWIETRZA
Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 dla części obszaru gminy Lipnik
15-20 μg/m³: 5.1 km²
20-25 μg/m³: 70.0 km²
25-30 μg/m³: 5.4 km²
Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla części obszaru gminy Lipnik
25-30 μg/m³: 72.0 km²
30-35 μg/m³: 7.9 km²
Rysunek nr 1 pokazuje stan jakości powietrza w msc. Włostów- airsensor opracowany
w EKO- pracowni Szkoły Podstawowej we Włostowie:
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Najbardziej narażony na hałas jest odcinek drogi krajowej Opatów – Lipnik nr 9 E371
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy Rada Gminy w Lipniku
uchwaliła w 2016 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik. Głównym
celem planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Lipnik jest redukcja emisji gazów
cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja
zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Gmina Lipnik
podejmowała działania związane z redukcją emisji CO2. Polegały one na termomodernizacji
budynków i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, głównie słońca.
Od września 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa
do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych
substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości
paliwem w przestarzałych domowych piecach. Czyste Powietrze to kompleksowy program,
którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie
starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych
by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale
dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program
przewiduje dofinansowania m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów
na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania
programu, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację
odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na
terenie gminy zorganizował dla mieszańców odpowiednie cykle spotkań i szkoleń, dzięki
którym mieszkańcy mogli dowiedzieć się o sposobie uzyskania dotacji. Projekt ten cieszy się
dużym zainteresowaniem pośród tut. mieszkańców.
„Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza
Koprzywianki na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko” jest podstawowym dokumentem do realizacji zadań własnych
i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska. Skutkiem realizacji Programu będzie
utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego oraz jego poprawa, jak również wdrożenie
efektywnego zarządzania środowiskiem w gminie. Dokument opisuje narzędzia realizacji
zadań, elementy zarządzania i monitoringu oraz jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie.
W 2018 r. zlecono opracowanie:
1. Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023- Rewitalizacja zakłada
optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie
jego lokalnych potencjałów w tym także kulturowych. Gmina przygotowuje, koordynuje
i tworzy warunki do prowadzenie rewitalizacji, ale rewitalizacja prowadzona jest przez wielu
interesariuszy. W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ działania w 2018 r.: eliminacja
występowania pokryć azbestowych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia.
2. Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik w na lata 2018 -2023, który
stanowi ogólny program rozwoju oświaty ukierunkowany na wykorzystanie potencjału
intelektualnego i materialnego szkół oraz innych zasobów, które mogą przyczynić się do
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optymalizacji szkolnictwa na terenie gminy. Realizacja zadań ujętych w Planie nie będzie
wpływać negatywnie na formy ochrony przyrody. Realizacja dokumentu nie spowoduje
zagrożeń dla środowiska wręcz przeciwnie może mieć pozytywny wpływ na środowisko
naturalne. Wymiana starych instalacji sanitarnych wpłynie na mniejsze zużycie wody.
Wymiana instalacji elektrycznej zmniejszy zużywanie energii elektrycznej. Wymiana starych
pomocy dydaktycznych np. komputerów bez wątpienia wpłynie na zmniejszenie zużycia
energii finalnej oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do powietrza. Przewidziane
w dokumencie działania inwestycyjne będą realizowane na obiektach już istniejących.
W związku z planowanymi pracami termomodernizacyjnymi Gmina Lipnik przed
przystąpieniem do ich realizacji dokona rozpoznania, czy w budynku występują chronione
gatunki zwierząt (ptaki/nietoperze).
OCHRONA ZWIERZĄT
W 2018 r. całkowity koszt opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipnik w 2018 r. wyniósł 28 199,50 zł. Ilość
zwierząt, którym zapewniono opiekę na koszt gminy w schroniskach w 2018 r. : psy- 9, koty12.
Na terenie gminy Lipnik znajdują się 3 obwody Kół Łowieckich tj. Ludowe Koło Łowieckie
w Opatowie, Koło Łowieckie „Ziemia Sandomierska” i Koło Łowieckie Nr 1
w Jakubowicach. Od dnia 1 kwietnia 2018 r. w związku ze zmianą ustawy Prawo łowieckie
szacowano 5 razy szkody w uprawach i płodach rolnych spowodowane przez zwierzęta
łowne.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE
- Uchwała Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Lipnik na 2018 rok,
- w 2018 r. wydano 80 zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
- podjęcie interwencji w zakresie uciążliwości zapachowych powodowanych przez
działalność firmy „Usługi wspomagające produkcję roślinną w miejscowości Słabuszewice”.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Na terenie Gminy Lipnik nie obowiązuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
W 2018 r. wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje
te dotyczyły
- Przebudowa dachu oraz zmiana konstrukcji dachowej na budynku Urzędu Gminy dz. nr ew. 75/2
w miejscowości Lipnik
-Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania
na budynek gabinetu masażu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną BUDYNEK OPIEKI
ZDROWOTNEJ – GABINET MASAŻU
- Budowa linii kablowej niskiego i średniego napięcia i posadowienie stacji transformatorowej
słupowej.
- rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania
i przeznaczeniem na usługi – gabinet masażu na działce nr ew. 404/2 miejscowości Międzygórz gm.
Lipnik.
W poprzednim roku wydano 23 decyzji o warunkach zabudowy., w tym 0,0 decyzji dotyczących
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 10 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz 2 decyzji dotyczących zabudowy usługowej.
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POMOC SPOŁECZNA
Do opracowania Oceny Zasobów Pomocy Społecznej zostało wykorzystane narzędzie
elektroniczne w formie modułu Centralnej Aplikacji Statystycznej ( CAS), należące do grupy
systemów informatycznych Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej. Narzędzie
pozwala obserwować dynamikę zmian w systemie pomocy społecznej i jej otoczeniu,
zarówno w obrazie klientów pomocy, wewnętrznych struktur instytucji pomocy społecznej,
jak i ze strony finansowej zadania.
Ocena zasobów pomocy społecznej obejmuje następujące zagadnienia:
- dane o sytuacji demograficznej i społecznej
-dane o korzystających z systemu pomocy i wsparcia,
- zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia
-zasoby kadrowe jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
- koszty systemu oraz środki finansowe na wydatki w systemie pomocy społecznej
- współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz aktywność projektowo- programowa.
Pomoc społeczną zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej dzieli się na pieniężną
i niepieniężną. Do świadczeń pieniężnych zalicza się następuje formy pomocy:
- zasiłki celowe,
- zasiłki stałe,
- zasiłki okresowe,
- specjalne zasiłki celowe.
Do świadczeń niepieniężnych zalicza się następujące:
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
- schronienie,
- posiłek,
- ubranie,
- usługi opiekuńcze,
- sprawienie pogrzebu,
- pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie w naturze.
Dane o korzystających z pomocy społecznej i wsparcia
Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej
Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach
2016
158
456
2017
147
407
2018
128
336
Analizując powyższa tabelę należy zauważyć, iż zmniejszyła się liczba osób i rodzin
korzystających z pomocy społecznej.
Liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
Rok Świadczenia pieniężne
Świadczenia niepieniężne
2016
121
116
2017
106
99
2018
89
97
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Na przełomie ostatnich lat zaobserwowano spadek liczbowy osób korzystających z pomocy
pieniężnej i pomocy niepieniężnej.
Świadczenia niepieniężne w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych
rok
Usługi specjalistyczne
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
2016
0
0
2017
0
2
2018
3
5
Zwiększyła się liczba osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych.
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
rok
Świadczenia pieniężne
2016
272.960,73zł
2017
231.850,81zł
2018
224.773,21zł
Począwszy od roku 2016 zaobserwowano zmniejszenie wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej.
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku w 2016r. opracował Gminny Program
Wspierania Rodziny na lata 2016-2019, który stanowi załącznik do uchwały
nr XVIII/155/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2016-2019.
Cel główny:
Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania.
Cele szczegółowe:
1.Diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych poprzez:
- wywiad środowiskowy w rodzinie przeżywającej trudności,
- praca socjalna polegająca na rozpoznaniu środowisk i deficytów
w zakresie prawidłowego pełnienia ról rodzicielskich , zaniedbań
względem dzieci oraz ocena sytuacji w rodzinie , środowisku rówieśniczym
i szkolnym,
- konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników mających
wpływ na dysfunkcjonalność rodziny.
2. Rozwój usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych.
3. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny poprzez:
- objęcie dożywianiem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych w stołówkach szkolnych,
- monitorowanie zagrożeń dotyczących sytuacji zdrowotnej dzieci poprzez kontakt
i współpracę z placówkami służby zdrowia na terenie gminy,
- zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzicom w ramach
ustawy o pomocy społecznej.
4. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji
oraz rozwiązywania już istniejących poprzez:
- systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników
socjalnych , nauczycieli, pracowników służby zdrowia,
- motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz
ograniczenia bądź
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niwelowania własnych dysfunkcji np. podjęcie terapii leczenia uzależnień,
– współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, podjęcie właściwej terapii dla ofiar oraz sprawców przemocy
domowej,
– współpraca z Policją , Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy,
Punktem Interwencyjno- Konsultacyjnym,
- angażowanie rodzin do udziału w projektach, szkoleniach rozwijających umiejętności
planowania swojej przyszłości zawodowej oraz motywowania do podjęcia zatrudnienia,
- angażowanie i motywowanie rodzin oraz pomoc w dostępie do korzystania
ze specjalistycznego wsparcia dla rodziców w celu podniesienia umiejętności opiekuńczo –
wychowawczych, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za własną sytuacje życiową,
dostarczenie wiedzy na temat prawidłowego wypełnienia obowiązków rodzicielskich.
Analiza danych za 2018r.
 liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej – 123
 liczba rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi - 10
- liczba rodzin objętych pracą socjalną – 233
Rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej udzielono wsparcia
w formie objęcia pomocą w dożywianiu dzieci.
ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE
DOŻYWIANIA”
- dzieci objęte dożywianiem ogółem - 78
- dzieci bez wywiadu - 22
- rodziny objęte programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 40
Kolejna forma pomocy skierowana była do dzieci tj. oferta wypoczynku letniego
i zimowego. Jednak z tej formy wsparcia w 2018r. nie skorzystały dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, wieloproblemowych, niepełnych i wielodzietnych. Dzieci nie wyraziły
chęci skorzystania z wypoczynku.
W ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego d.s. Uzależnień i Przemocy
w Rodzinie rodziny mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji dotyczących porad w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie oraz poradnictwa.
W
Punkcie
KonsultacyjnoInterwencyjnym
w
2018r.
z
konsultacji
i poradnictwa skorzystało 6 rodzin. Główne problemy osób korzystających to uzależnienie od
alkoholu.
WSPARCIE RODZIN, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE PRZEMOC DOMOWA
W gminie Lipnik przemoc w rodzinie stanowi nadal poważny problem.
- w 2018r. do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło
- 11 Niebieskich Kart sporządzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Opatowie.
W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się:
16 posiedzeń z których zostały sporządzone protokoły w tym:
7 posiedzeń całego zespołu interdyscyplinarnego
9 posiedzeń grup roboczych
- w 2018r. grupy robocze ZI zajmowały się - 14 sprawami w stosunku do - 14 rodzin
objętych procedurą „ Niebieskie Karty”.
Zespół Interdyscyplinarny w 2018 roku wystąpił do Sądu Rejonowego w Opatowie z prośbą
o wgląd w sytuację rodzinną małoletnich dzieci w trzech rodzinach.
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ULGI I UPRAWNIENIA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH – KARTA
DUŻEJ RODZINY
Od 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Kartę Dużej Rodziny, którego celem
jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kreowanie jej pozytywnego wizerunku,
umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych, życiowych dzieci
wychowujących się w takich rodzinach.
W 2018r. wydanych zostało 34 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny dla 7 rodzin
wielodzietnych.
Do osiągniecia lepszych efektów współpracy z rodzinami pracownicy socjalni uczestniczyli
w następujących szkoleniach:
- „Wczesne wykrywanie syndromów dziecka krzywdzonego – diagnoza i forma pomocy”,
- „Współpraca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu
Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnień”,
- „Posiłek w szkole i w domu- rządowy program na lata 2019- 2023”.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymusza inne spojrzenie
na rodzinę przeżywającą problemy opiekuńczo- wychowawcze i nakłada nowe obowiązki
na gminę. Szczególny nacisk ustawodawca kładzie na pracę zapobiegającą opuszczeniu przez
dziecko swojego środowiska rodzinnego. Intencją ustawodawcy jest założenie, że prawidłowa
realizacja planów przyczyni się do poprawy sytuacji rodzin mających problemy
w prawidłowym pełnieniu swojej funkcji i utrzymaniu dzieci w środowisku rodzinnym.

EDUKACJA
W gminie w 2018 r. funkcjonowało 2 placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Lipnik:
1.
Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły we Włostowie
2.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipniku
W Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie wydatki w przeliczeniu na
1 ucznia szkoły z budżetu gminy wynosiły 11 332,58 zł. Gmina poniosła koszt w wysokości
2073862,41 zł, z czego 1446866,00zł (69%) pokryte zostało z subwencji oświatowej,
przekazanej z budżetu państwa. We wrześniu 2018 r. naukę w szkole rozpoczęło,
odpowiednio 65 uczennic i 69 uczniów. Do jednej klasy uczęszczało w 2018 r. średnio
15 osób. Zatrudnionych zostało 21 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym
0 nauczycieli stażystów, 2 nauczycieli kontraktowych, 5 nauczycieli mianowanych,
14 nauczycieli dyplomowanych. W ciągu 2018 r. nie został zwolniony żaden nauczyciel
(w przeliczeniu na pełne etaty). W 2018 r. szkołę ukończyło 20 osób. Do placówki za sprawą
organizowanych przez gminę środków transportu publicznego dojeżdżało 33 uczniów,
stanowiących 24,6% wszystkich uczniów. Gmina poniosła koszt w wysokości 51000,78 zł.
Z kolei 75,4 % uczniów było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkół
za sprawą innych prywatnych form transportu.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia szkoły
z budżetu gminy wynosiły 9579,6 zł. Gmina poniosła koszt w wysokości 3314540,57 zł,
z czego 2416042,00 zł. (72,9%) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej
z budżetu państwa. We wrześniu 2018 r. naukę w szkole rozpoczęło, odpowiednio 126
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uczennic i 133 uczniów. Do jednej klasy uczęszczało w 2018 r. średnio 20 osób.
Zatrudnionych zostało 32,43 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 1 nauczyciel
stażysta, 2,76 nauczycieli kontraktowych, 7,81 nauczycieli mianowanych, 20,86 nauczycieli
dyplomowanych. W ciągu 2018 r. nie został zwolniony żaden nauczyciel (w przeliczeniu na
pełne etaty). W 2018 r. szkołę ukończyło 40 osób. Do placówki za sprawą organizowanych
przez gminę środków transportu publicznego dojeżdżało 229 uczniów, stanowiących 67,16%
wszystkich uczniów. Gmina poniosła koszt w wysokości 198206,72 zł. Z kolei 32,84 %
uczniów było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkół za sprawą innych
prywatnych form transportu.

PRZEDSZKOLA
W 2018 r. na terenie Gminy Lipnik funkcjonowały :
1.
Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku.
2.
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie
3.
Niepubliczne Przedszkole „Oaza” we Włostowie
Do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku uczęszczało
82 dzieci, w tym 43 dziewczynki i 39 chłopców. Do przedszkoli uczęszczały dzieci
z następujących roczników:
- rocznik 2012 - 22 dzieci, w tym 10 dziewczynek i 12 chłopców
- rocznik 2013- 22 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 11 chłopców
- rocznik 2014- 21 dzieci, w tym 13 dziewczynek i 8 chłopców
- rocznik 2015- 16 dzieci, w tym 8 dziewczynek i 8 chłopców
W 2018 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała 580908,65zł.
Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie
uczęszczało 41 dzieci, w tym 14 dziewczynek i 27 chłopców. Do przedszkoli uczęszczały
dzieci z następujących roczników:
- rocznik 2012 - 16 dzieci, w tym 4 dziewczynki i 12 chłopców
- rocznik 2013- 11 dzieci, w tym 4 dziewczynki i 7 chłopców
- rocznik 2014- 11 dzieci, w tym 6 dziewczynek i 5 chłopców
W 2018 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała 318708,47zł.
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola „Oaza” we Włostowie
w 2018 roku wyniosła 96406,42 zł.

BIBLIOTEKI
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz
upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu kultury.
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku jest samorządową instytucją kultury działającą
na terenie Gminy Lipnik, która działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, ze zmianami),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574,
ze zmianami),
- Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipniku.
W gminie w 2018 r. funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku oraz filia GBP
we Włostowie . Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 28528 woluminów, zaś na
koniec roku - 28652 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów
26

Gmina Lipnik
wynosiła 5,05 na dzień 31 stycznia 2018 r.. Na początku roku zarejestrowano 762
czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczby te wynosiły 745. W ciągu roku z usług
poszczególnych bibliotek skorzystało 745 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali
łącznie z 14871 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in.
następujące pozycje:
-beletrystyka dla dorosłych – 204 woluminy
- literatura popularno-naukowa - 55 wolumenów
- literatura dla dzieci i młodzieży – 519 wolumenów
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku w 2018 roku zatrudniała 2 pracowników. W ciągu
roku struktura zatrudnienia nie uległa zmianie.
W obu Bibliotekach użytkowano 9 komputerów, w tym 9 komputerów z dostępem
do szerokopasmowego internetu. W 2018 r. biblioteka gminna zorganizowała spotkania
z dziećmi i młodzieżą mające na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło
udział 55 mieszkańców.
W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
141.515,30 zł.

DOMY I OŚRODKI KULTURY
Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie jest gminną instytucją kultury mającą na celu
zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie
i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki i jej ochrona. Działalność instytucji
regulują ustawy o samorządzie gminnym, o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, o finansach publicznych, kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz statut.
Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie pracuje nie tylko nad organizacją cyklicznych
imprez kulturalnych, ale także nad poszerzeniem wachlarza propozycji projektów
artystycznych i zajęć instruktorskich. Kierując się potrzebami społeczeństwa zaproponowano
odbiorcom wiele nowych form.
WYDARZENIA I IMPREZY KULTURALNO-ROZRYWKOWE ORGANIZOWANE
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY WE WŁOSTOWIE I CENTRUM
KSZTAŁCENIA W LIPNIKU W ROKU 2018.
Styczeń
14.01. 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (ZSP Lipnik) - uczestnicy
28.01. Dzień Babci i Dziadka (GOK Włostów)
30.01. Zabawa choinkowa (CK Lipnik)
31.01. Zabawa choinkowa (GOK Włostów)
Luty
15.02. VI Turniej Tenisa Stołowego (GOK Włostów)
21.02. Spotkanie ze Strażą Pożarną i Policją (GOK Włostów)
22.02. Dzień z teatrem w GOK i CK (GOK Włostów, CK Lipnik)
25.02. Wieczór poezji i wernisaż prac Zygmunta Niewiadomskiego (Żmigród – Opatów) uczestnicy
Marzec
22.03. Warsztaty wyplatania palm wielkanocnych (GOK Włostów)
Maj
03.05. Uroczyste poświęcenie pomnika św. Floriana we Włostowie (GOK Włostów)
25.05. Konkurs plastyczny „Piłsudski na Kasztance” (GOK Włostów)
30.05. Dzień Dziecka w Lipniku (Amfiteatr Lipnik)
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31.05. Dzień Matki (GOK Włostów)
Czerwiec
24.06. XVII Biesiada Świętojańska we Włostowie (Stadion sportowy we Włostowie)
Lipiec
22.07. V Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci (Stadion Sportowy we Włostowie)
26.07. Koncert Uwielbienia i Dziękczynienia za Niepodległość 100 lat wolności (Plac
przykościelny – Goźlice)
29.07. Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Gołębiowie (Gołębiów)
Lipiec/Sierpień
25.07. – 07.08. Półkolonie Letnie w Centrum Kształcenia w Lipniku (CK Lipnik)
Sierpień
10.08. Śpiewnik Polski w Strasznym Dworze (Amfiteatr – Lipnik)
19.08. Dożynki Gminne (Amfiteatr – Lipnik)
Wrzesień
08.09. Narodowe czytanie (ZSP Lipnik) - uczestnicy
10.08. Narodowe czytanie (SP Włostów) - uczestnicy
Październik
14.10. Koncert Uwielbienia i Dziękczynienia za Niepodległość 100 lat wolności (Stadion
Sportowy we Włostowie)
Listopad
11.11. Uroczystość Odzyskania Niepodległości (Pomnik Czynu Legionowego – Lipnik)
11.11. Wolna i Niepodległa 100 lat odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wystawa Prac
Zygmunta Niewiadomskiego i Beaty Dzik (CK Lipnik)
28.11. Wolna i Niepodległa – spotkanie z artystą (CK Lipnik)
28.11. Andrzejki z Białą Damą (GOK Włostów)
Grudzień
14.12. Koncert charytatywny dla Adasia (Opatowski Ośrodek Kultury) – uczestnicy
17.12. Spotkanie opłatkowe w Komendzie Powiatowej Policji w Opatowie (KPP Opatów) –
uczestnicy.
W struktury organizacyjne Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi Gminny ośrodek Kultury
we Włostowie jako siedziba jednostki oraz Filia Gminnego Ośrodka Kultury „Centrum
Kształcenia” w Lipniku
Gminny Ośrodek Kultury na dzień 01.01.2018 roku zatrudniał 5 osób w tym
Kierownik, 2 instruktorów, pracownik administracyjny oraz pracownik obsługi. W ciągu
roku struktura zatrudnienia nie zwiększyła się.

Zestawienie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury
1. Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie – 1 etat
2. Stanowisko - pracownik do spraw administracyjno – gospodarczych -½ etatu
3. Stanowisko – młodszy instruktor do spraw plastyki - ½ etatu
4. Stanowisko – sprzątaczka - ¾ etatu
5. Stanowisko – młodszy instruktor do spraw muzyki

Tygodniowy harmonogram zajęć
Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie
Poniedziałek – zajęcia plastyczne, zajęcia gry w szachy
Wtorek – zajęcia wokalne
Środa – zajęcia gry na: pianinie, gitarze i zajęcia plastyczne
Czwartek – zajęcia wokalne
Piątek – zajęcia plastyczne
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Centrum Kształcenia w Lipniku
Poniedziałek – zajęcia gry na: pianinie, gitarze i wokalne
Wtorek – zajęcia plastyczne
Środa – zajęcia gry w szachy, ZUMBA
Czwartek – zajęcia wokalne i plastyczne
Piątek – zajęcia wokalne

Zajęcia muzyczne w GOK
zajęcia wokalne – 5 osób
zajęcia gry na pianinie – 3 osoby
zajęcia gry na gitarze – 2 osoba

Zajęcia muzyczne w CK
zajęcia wokalne – 2 osoby
zajęcia gry na pianinie – 2 osoby
zajęcia gry na gitarze – 6 osób
Zajęcia plastyczne w GOK
3 osoby
Zajęcia plastyczne w CK
2 osoby
Zajęcia gry w szachy w GOK
4 osoby
Zajęcia gry w szachy w CK
5 osób

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY W LIPNIKU
SESJE W ROKU 2018
Sesja Rady Gminy z dnia 29 styczeń 2018r
XXXIV podjęto 11 uchwał
Sesja Rady Gminy z dnia 6 marzec 2018r
XXXV
podjęto 2 uchwały
Sesja Rady Gminy z dnia 26 marca 2018r
XXXVI podjęto 13 uchwał
Sesja Rady Gminy z dnia 30 kwiecień 2018r
XXXVII podjęto 5 uchwał
Sesja Rady Gminy z dnia 12 czerwiec 2018r
XXXVIII podjęto 8 uchwał
Sesja Rady Gminy z dnia 26 lipiec 2018r
XXXIX podjęto 7 uchwał
Sesja Rady Gminy z dnia 4 wrzesień 2018r
XL podjęto 3 uchwały
Sesja Rady Gminy z dnia 12 październik 2018r
XLI podjęto 6 uchwał
NOWA KADENCJA 2018/2023
Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopad 2018r
Sesja Rady Gminy z dnia 29 listopad 2018r
Sesja Rady Gminy z dnia 6 grudzień 2018r
Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudzień 2018r

I
II
III
IV

podjęto
podjęto
podjęto
podjęto

2
7
9
8

uchwały
uchwał
uchwał
uchwał

W ciągu roku 2018 odbyło się łącznie 12 sesji i podjęto 81 uchwał .
W 2018 roku organy nadzoru Wojewody Świętokrzyskiego i Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach nie stwierdziły naruszeń prawa w podejmowanych uchwałach.
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