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I. WSTĘP 

Z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 poz. 506) wynika 

obowiązek opracowania i rozpatrywania raportu o stanie gminy.   

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.  

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której 

podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o 

stanie gminy przeprowadza się debatę.  

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.  

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.  

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do 

przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:  

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;  

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.  

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została 

sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są 

dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o 

zwiększeniu tej liczby.  

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza 

głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum 

zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady 

gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z 

podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.  

10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada 

gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. 

Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.  
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II. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZŁOTA 

Gmina Złota położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego,  

w powiecie pińczowskim. Południowa, południowo-zachodnia oraz wschodnia granica gminy 

jest równocześnie granicą powiatu pińczowskiego. Północno-wschodnią granicę gminy 

wyznacza rzeka Nida oraz jej dolina. Ogółem obszar gminy z powierzchnią 82km2 stanowi 

13,4% całkowitej powierzchni powiatu pińczowskiego (najmniejsza gmina powiatu 

pińczowskiego) i 0,7% powierzchni województwa świętokrzyskiego. W skład gminy wchodzi 

14 sołectw, największym sołectwem w gminie jest sołectwo Chroberz, a najmniejszym 

Biskupice. Obszar gminy w ok. 90% zajmują Nadnidziański i Kozubowski Park Krajobrazowy. 

Złota jest typowo rolniczą gminą, której atutem są wysokiej jakości gleby – 80% powierzchni 

gruntów ornych to ziemie klasy I-III. Duża część gruntów ornych ze względu na wysoką ich 

jakość jest wykorzystywana pod uprawę pszenicy i jęczmienia. Mieszkańcy gminy zajmują się 

również produkcją sadowniczą i warzywną, metoda konwencjonalną oraz ekologiczną. Są to 

surowce wysokiej jakości. Z warzyw największą produkcję stanowią: pomidory, ogórki, 

kapusta, cebula, selery, marchew, buraki ćwikłowe, natomiast z owoców – jabłka. 
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Tabela 1. STRUKTURA POWIERZCHNI GMINY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Złota  

 

Zdecydowaną większość, bo 81,77% powierzchni stanowią użytki rolne, z tego ok. 67,8% 

(4547,64ha) stanowią grunty orne. Użytki leśne oraz grunty zadrzewione to druga kategoria 

pod względem powierzchni użytkowania gruntów gminy (13,09%).  

Obszary zabudowane i zurbanizowane stanowią 0,65% powierzchni gminy, przy czym 

zagospodarowanie mieszkaniowe to jedynie 0,20%. Obszar ten nie jest zasobny w wody 

powierzchniowe, które stanowią jedynie 0,92% powierzchni gminy. 

  

Użytkowanie gruntów  Powierzchnia w ha 

Użytki rolne ogółem  6704,772 

Grunty orne  4547,6474 

Sady  226,2279 

Łąki trwałe  1364,946 

Pastwiska trwałe 267,0033 

Użytki rolne zabudowane 263,6481 

Grunty pod rowami   35,2993 

Użytki leśne oraz grunty zadrzewione 1073,2143 

Lasy i grunty leśne 1053,1778 

Grunty zakrzewione i zadrzewione 20,0365 

Grunty zurbanizowane i zabudowane 53,3953 

Tereny mieszkaniowe  16,3586 

Tereny przemysłowe 2,8532 

Inne tereny zabudowane 22,4134 

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 11,7701 

Tereny komunikacyjne  tory-16,7055; drogi -214,1336 

Nieużytki  61,2621 

Tereny różne 1,0870 

Wody  75,4573 

Stojące 1,4637 

Płynące 73,9936 

RAZEM 8200,0271 
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DEMOGRAFIA 

Gmina Złota (wg stanu na koniec 2018 roku) liczy ogółem 4579 mieszkańców, w tym 2352 

kobiety i 2227 mężczyzn. Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 53 osoby/km2   

Tabela 2. DEMOGRAFIA W GMINIE ZŁOTA W LATACH 2016-2018  

 2016 2017 2018 

Liczba ludności ogółem 4623 4590 4579 

Mężczyźni 2336 2288 2227 

Kobiety 2287 2302 2352 

Liczba ludności wg ekonomicznych grup wieku 

Wiek przedprodukcyjny 724 710 706 

Wiek produkcyjny 2835 2721 2718 

Wiek poprodukcyjny 1064 1159 1155 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Złota  
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Tabela 3. LICZBA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK 

Sołectwo Liczba ludności 

Biskupice 131 

Chroberz 838 

Kostrzeszyn 238 

Miernów 251 

Niegosławice 257 

Nieprowice 388 

Pełczyska 377 

Probołowice 246 

Rudawa 171 

Stawiszyce 366 

Wojsławice 195 

Wola Chroberska 69 

Złota 859 

Żurawniki 193 

Razem 4579 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Złota  
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BEZROBOCIE 

Na koniec 2018 roku wskaźnik stopy bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu 

Pracy w Pińczowie osiągnął 6,3% i był niższy od stopy bezrobocia w województwie 

świętokrzyskim (8,2%), a wyższy od stopy bezrobocia w Polsce (5,9%).   

Pod koniec 2018 roku z terenu gminy bez pracy pozostawało 108 osób, w tym 49 kobiet 

(45,37%). Długotrwale bezrobotni to 66 osób (61,11% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych 

z terenu gminy). Udział osób bezrobotnych z terenu gminy Złota w liczbie bezrobotnych 

powiatu pińczowskiego wynosił 9,58%.  

Tabela 4. BEZROBOCIE NA TERENIE GMINY W LATACH 2016-2018  

 2016 2017 2018 

Bezrobotni ogółem 117 117 108 

Kobiety 52 47 49 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie  

ludności w wieku produkcyjnym w % 

4,3 4,4 4,0 

Bezrobotni do 25 roku 45 34 26 

Bezrobotni do 30 roku 74 64 59 

Bezrobotni powyżej 50 roku 17 20 17 

Długotrwale bezrobotni 62 59 66 

Źródło: statystyczne Vademecum Samorządowca, GUS 

INFRASTRUKTURA 

Gmina Złota posiada dogodne położenie komunikacyjne w kierunkach północ-południe i 

wschód-zachód. Połączenia ponadregionalne odbywają się za pośrednictwem drogi 

wojewódzkiej nr 776 (DW776) łączącej południową obwodnicę Krakowa (węzeł łagiewnicki) 

A4 w Krakowie z drogą krajową nr 73 (DK73) w Busku-Zdroju (na terenie gminy znajduje się 

około 2 km odcinek tej drogi). Podstawę powiązań komunikacyjnych wewnątrzgminnych 

stanowią: drogi powiatowe o nawierzchni ulepszonej o łącznej długości 55,3 km oraz drogi 

gminne o łącznej dł.44,8 km (w tym o nawierzchni ulepszonej 40,3 km). Sieć dróg 

publicznych uzupełniają pozostałe drogi wewnętrzne poszczególnych miejscowości.  

Podstawą zaopatrzenia ludności w wodę są wodociągi bazujące na ujęciach wód podziemnych: 

Chroberz, Złota, Złota „Lubowiec”, Złota „Graby” oraz Stawiszyce. Uzupełnieniem sieci 

wodociągowej są studnie kopane. Długość sieci wodociągowej (na koniec 2018r.) w gminie 

wynosiła 88,69 km, do sieci przyłączonych było 1404 odbiorców.  

Na terenie gminy, w miejscowościach Chroberz i Złota funkcjonują mechaniczno-biologiczne 

oczyszczalnie ścieków. Mieszkańcy obszarów nie objętych siecią kanalizacyjną odprowadzają 

ścieki do przydomowych zbiorników bezodpływowych, które są opróżniane w miarę potrzeb. 
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Ponadto na terenie gminy funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Długość sieci 

kanalizacyjnej (na koniec 2018r.) w gminie wynosiła 34,22 km, do sieci przyłączonych było 

540 odbiorców.  

Tabela 5. STAN SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ZŁOTA   

  2017 2018 

Długość sieci wodociągowej  88,45 km 88,69 km 

Liczba przyłączy wodociągowych  1392 szt. 1404 szt.  

Długość sieci kanalizacyjnej  34,22 km 34,22 km 

Liczba przyłączy kanalizacyjnych   530 szt. 540 szt.  

Źródło: Urząd Gminy Złota  

III. FINANSE GMINY ZŁOTA 

Budżet gminy Złota w 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 311.199,72 zł. Wolne 

środki wykorzystano do pokrycia deficytu budżetu oraz spłaty kredytów. Przychody budżetu 

(zaciągnięty kredyt i pożyczki) przeznaczono na spłatę zaciągniętych w ubiegłych latach 

kredytów, wykupu obligacji komunalnych oraz zapłatę za wykonanie fotowoltaiki. 

Tabela 6. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZŁOTA W ROKU 2018 (W ZŁ) 

I. Dochody 17.667.765,15  II. Wydatki 17.978.964,87 

III. Przychody 1.719.060,35 IV. Rozchody 445.878,43 

Ogółem (I+III) 19 386.825,50 Ogółem (II+IV) 18.424.743,30 

 

2.1. DOCHODY GMINY 

Dochody samorządu składają się z dochodów własnych, dotacji celowych i subwencji 

ogólnych z budżetu państwa. Dla budżetu gminy największe źródła dochodów to: subwencja 

oświatowa, środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, podatki od 

nieruchomości, udział w podatkach od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT) oraz 

dochody ze źródeł zewnętrznych, jakie zostały pozyskane na planowane inwestycje.  

W 2018 roku dochody budżetu gminy Złota wyniosły 17.667.765,15 zł (plan dochodów 

został wykonany w 92,44%). Dochody budżetowe w stosunku do roku 2017 wzrosły  

o 829.801,84zł. 

Dochody własne (czyli takie na które pozyskanie samorządy mają wpływ, m.in. podatki 

lokalne, dochody z mienia) stanowią 25,2% dochodów budżetowych ogółem. Subwencje  

i dotacje, czyli transfery bezpośrednie z budżetu państwa, przyniosły budżetowi gminy ok. 
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68,1% (12.032.276,38 zł), a 20,8% - wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych i prawnych.  

Tabela 7. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZŁOTA W 2018 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW 
KLASYFIKACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH (W ZŁ) 

 

Ogółem 
Wykonanie 

planu (w %) 

Udział w 

dochodach 

ogółem (w %) 

Rolnictwo i łowiectwo  368.665,53 99,93 2,08 

Transport i łączność 31.418,40 100,00 0,18 

Gospodarka mieszkaniowa 23.631,26 72,37 0,13 

Administracja publiczna 112.139,14 83,24 0,64 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  

65.076,79 95,90 0,37 

Dochody osób prawnych, od osób publicznych i  

od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

3.678.217,23 98,21 20,82 

Różne rozliczenia 6.426.799,32 100,00 36,38 

Oświata i wychowanie 880.695,13 84,41 4,98 

Ochrona zdrowia 140,00 100,00 0,0006 

Pomoc społeczna 318.947,63 96,04 1,81 

Edukacyjna opieka wychowawcza 5.605,00 100,00 0,03 

Rodzina 4.083.674,33 94,74 23,11 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.663.335,19 77,24 9,41 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  8.227,52 100,00 0,05 

Kultura fizyczna 1.192,68 10,37 0,006 

DOCHODY OGÓŁEM 17.667.765,15 92,44 100,00% 

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złota 

Tabela 8. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH W BUDŻECIE GMINY ZŁOTA ZA 2018 ROKU (WEDŁUG 
DZIAŁÓW W ZŁ) 

 
PLAN WYKONANIE 

WYKONANIE 
PLANU W % 

Rolnictwo i łowiectwo 1.500,00 1.233,60 82,24 

Drogi publiczne gminne 105,00 104,00 99,43 

Gospodarka mieszkaniowa 32.654,00 23.631,26 72,37 

Administracja publiczna  87.985,00 66.353,47 75,41 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nie posiadających osobowości  

3.745.345,00 3.978.217,23 98,21 
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prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

Oświata i wychowanie  187.384,50 166.097,68 88,64 

Pomoc społeczna 1.300,00 335,46 25,80 

Rodzina 14.000,00 8.505,53 60,75 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 610.710,00 507.124,91 83,04 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.483,00 2.483,07 100,00 

Kultura fizyczna 11.500,00 1.192,68 10,37 

DOCHODY OGÓŁEM 4.694.966,50 4.455.279,29 94.89 

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złota 

 

 

 

Tabela 9. DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYPADAJĄCE NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Dochody ogółem na 1 mieszkańca w zł 3.235 3.758 3.858 

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złota, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2018 
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2.2. WYDATKI GMINY 

Największy udział w wydatkach ogółem miały wydatki na oświatę i wychowanie (30,88%), 

rodzinę (23,14%), administrację publiczną (13,71%) oraz gospodarkę komunalną i ochronę 

środowiska (13,36%). 

W 2018 roku wydatki budżetu gminy wyniosły 17.978.964,87 zł, więcej od ubiegłorocznych 

o 6,53% (1 150 085,69 zł). 

Tabela 10. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZŁOTA ZA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW 
KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (W ZŁ) 

 
Ogółem 

Wykonanie 

planu (w %) 

Udział w wydatkach 

ogółem (w %) 

Rolnictwo i łowiectwo  406.438,55 98,64 2,25 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie  

Elektryczną, gaz i wodę 

37.553,30 78,65 0,21 

Transport i łączność 1.215.370,11 97,84 6,75 

Gospodarka mieszkaniowa 142.747,22 69,82 0,78 

Administracja publiczna 2.466.349,63 98,79 13,71 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  

64.095,79 95,90 0,36 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  

przeciwpożarowa 

166.367,38 72,37 0,92 

Obsługa długu publicznego 132.694,96 72,37 0,73 

Oświata i wychowanie 5.553.599,73 94,26 30,88 

Ochrona zdrowia 89.049,00 72,09 0,47 

Pomoc społeczna 860.870,30 90,00 4,78 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21.473,50 79,53 0,11 

Edukacyjna opieka wychowawcza 17.487,82 92,44 0,09 

Rodzina 4.161.394,09 94,89 23,14 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.403.241,59 75,78 13,36 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  202.082,45 98,04 1,11 

Kultura fizyczna 62.019,34 41,28 0,34 

WYDATKI OGÓŁEM 17.978.964,87 88,69 100,00 

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złota 

Tabela 11. WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZYPADAJĄCE NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Wydatki ogółem na 1 mieszkańca w zł 3.180 4.000 3.926 

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złota, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2018 
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Analizując przedstawione wydatki budżetowe należy stwierdzić, że gospodarka finansowa 

gminy za 2018 rok prowadzona była w sposób gospodarny, bardzo oszczędny, celowy oraz 

prawidłowy. Wydatki zostały wykonane w 88,69% i nie został przekroczony plan w żadnym 

paragrafie klasyfikacji budżetowej. Wydatki na zadania inwestycyjne nie zostały w pełni 

wykonane, część prac została przesunięta do wykonania w 2019 roku.  

W 2018 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 114.944.998,41 zł (94,33% planu 

rocznego), a inwestycyjne 3.033.966,46 zł (68,49% planu rocznego). Największy udział w 

wydatkach ogółem stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie 30,88% oraz szeroko 

rozumianą pomoc społeczną 28,15%. 

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA 

W 2019 roku działał jeden zakład budżetowy – Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Złotej. Przychody Zakładu za 2018 rok wyniosły 999.546,52 zł, natomiast koszty i inne 

obciążenia wyniosły 972.887,41zł. Stan środków obrotowych na początek 2018 roku wynosił  

18.444,44, a więc stan środków obrotowych na koniec 2018 roku wyniósł 45.103,55 zł. i nie 

przekroczył planowanego stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego. 

  

0.31%

0.28%

0.14%

0.13%

0.07%

0.02%

0.01%

Udział wybranych działów klasyfikacji w wydatkach budżetu gminy Złota w 
roku 2018 (w %)

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Rolnictwo i łowiectwo

Transport i łączność

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

Administacja publiczna

Pomoc społeczna, edukacyjna opieka
społeczna i rodzina

Oswiata i wychowanie
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2.3. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 

W 2018 roku planowano, iż na zadania inwestycyjne Gmina przeznaczy kwotę 4.429.477,00zł, 

plan został wykonany w 68,49% tj. wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane za kwotę 

3.033.966,46 zł.  

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania: 

Zadanie inwestycyjne Koszty w zł. 

Rozbudowa wodociągu w Żurawnikach 15.803,30 

Asfaltowa droga do każdego siedliska – Przebudowa dróg lokalnych –  
dojazdowych na terenie gminy Złota IIETAP 

919.605,73 

Zakup budynku po Posterunku Policji 91.895,80 

Przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku  
Ośrodka Zdrowia w Chrobrzu 

7.011,00 

Przebudowa i rozbudowa KLUBU SENIORA w Złotej 230.625,00 

Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego  
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na KLUB SENIORA 

16.000,00 

Budowa oświetlenia ulicznego 14.760,00 

Adaptacja świetlicy w remizie OSP Złota do celów szkoleniowych 4.215,00 

OSP jako baza edukacyjna wsi Żurawniki 6.457,50 

Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek  
Oświatowych w Złotej 

13.000,00 

Opracowanie wniosku aplikacyjnego na projekt „Poprawa bazy sportowej  
i doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach  
oświatowych na terenie Gminy Złota” 

11.070,00 

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota 1.698.523,13 

Dotacja celowa dla Policji na zakup samochodu 5.000,00 

Razem 3.033.966,46 

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złota 

Ponadto Gmina w 2018 roku realizowała wieloletnie zadania inwestycyjne: 

1. Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Złotej (2017-2019) - planowane 

wydatki w 2018 toku 546.141.00 zł, wykonanie 417.948,52 zł (zadanie rozpoczęte, 

planowane zakończenie w 2019 roku), 

2. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na 

terenie Gmin Działoszyce, Michałów i Złota (2017-2019) – planowane wydatki  

w 2018 roku 695.943,00 zł (zadanie rozpoczęte, przeniesione do wykonania  

w 2019 roku). 
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2.4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

ZADŁUŻENIE 

Zadłużenie gminy ogółem na koniec 2018 roku wynosiło 6 046 548,27 zł, co stanowi 34,22% 

długu w stosunku do dochodów wykonanych ogółem, w tym: 

- z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Połańcu 

wynosi 680.000,00 zł, 

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Pińczowie  

2.732.000,00 zł. 

- z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w NFOŚiGW w Warszawie 2.634.548,27 zł  

w zamian za udzielenie pożyczki mieszkańcom gminy na budowę 268 instalacji 

fotowoltaicznych. 

Gmina skonsolidowała w 2018 roku dwa kredyty oraz wykup obligacji na kwotę 

1.700.000,00zł. 

Gmina nie udzielała w 2018 roku żadnych poręczeń ani gwarancji. 

 Prognozowany 

indywidualny wskaźnik 

spłat zadłużenia (w %) 

Dopuszczalny wskaźnik 

spłaty zadłużenia wyliczony 

wg art.243 (w %) 

Rok 2019 5,08 8,14 

Rok 2020 5,64 9,13 

Rok 2021 5,64 10,44 

Rok 2022 4,27 13,78 

Rok 2023 3,33 15,35 

Rok 2024 3,17 14,23 

Rok 2025 3,04 13,12 

Powyższe dane wskazują, ze prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 

2019-2025 kształtuje się na poziomie nie zagrażającym naruszenia obowiązujących limitów. 
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Tabela 12. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ZŁOTA NA LATA 2019-2025 (Wieloletnia Prognoza Finansowa – Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/31/2018 Rady 
Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018r. 

   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Dochody ogółem [zł] 16.589.537,35 17.205.000,00 16.775.000,00 16.965.000,00 16.975.000,00 17.065.000,00 17.285.000,00 

 Dochody bieżące [zł] 15.663.874,95 16.490.000,00 16.560.000,00 16.750.000,00 16.760.000,00 16.850.000,00 17.070.000,00 

  Dochody z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych [zł] 

2.134.729,00 1.946.000,00 1.854.000,00 1.860.000,00 1.880.000,00 1.900.000,00 1.920.000,00 

  Dochody z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego 
od osób prawnych [zł] 

2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

  Podatki i opłaty [zł ] 2.495.640,95 2.180.000,00 2.110.000,00 2.030.000,00 2.050.000,00 2.070.000,00 2.090.000,00 

   Z podatku od 
nieruchomości [zł] 

418.000,00 380.000,00 395.000,00 405.000,00 425.000,00 430.000,00 435.000,00 

  Z subwencji ogólnej [zł] 6.555.837,00 7.001.500,00 7.263.000,00 7.280.000,00 7.300.000,00 7.350.000,00 7.370.000,00 

  Z tytułu dotacji i środków 
przeznaczonych na cele bieżące [zł] 

4.291.435,00 5.360.000,00 5.330.000,00 5.440.000,00 5.470.000,00 5.490.000,00 5.500.000,00 

 Dochody majątkowe [zł] 925.662,40 715.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 

  Ze sprzedaży majątku [zł] 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Z tytułu dotacji oraz środków 
przeznaczonych na inwestycje [zł] 

909.662,40 700.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Tabela 13. PROGNOZOWANE WYDATKI BUDŻETUGMINY ZLOTA NA LATA 2019-2025 (Wieloletnia Prognoza Finansowa – Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/31/2018 Rady 
Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018r. 

   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Wydatki ogółem [zł] 15.912.303,35 16.384.440,00 15.960.660,00 16.357.960,00 16.506.040,00 16.596.040,00 16.816.040,00 

 Wydatki bieżące [zł] 14.128.006,85 13.733.113,00 13.882.660,00 14.362.537,00 14.609.572,00 14.694.772,00 14.864.572,00 

  Z tytułu poręczeń i gwarancji [zł] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Wydatki na obsługę długu [zł] 166.340,00 149.960,00 131.980,00 117.430,00 96.430,00 72.350,00 55.790,00 

 Wydatki majątkowe [zł] 1.784.296,50 2.651.327,00 2.078.000,00 1.995.423,00 1.896.468,00 1.901.268,00 1.951.468,00 
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FUNDUSZ SOŁECKI 

Rada Gminy Złota nie wyraziła zgody na tworzenie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 

Złota na 2018 rok - na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 poz. 506) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 

2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 poz. 301 ze zm.). 

W 2018 roku nie tworzono funduszu sołeckiego.  

IV.  POMOC SPOŁECZNA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, OŚWIATA, WYCHOWANIE I 

KULTURA 

POMOC SPOŁECZNA 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej udzielił różnych form pomocy 206 

osobom z 98 rodzin. Pomoc otrzymało 19 osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego, 

33 osoby otrzymały zasiłki celowe i w naturze. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej 

w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” udzielił 

pomocy 49 uczniom w formie dożywiania. Ponadto 8 osobom opłacono pobyt w Domu 

Pomocy Społecznej.  

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, poza pomocą materialną, udzielili 4 rodzinom 

pomocy w postaci pracy socjalnej tj. udzielanie informacji, porad, pisanie podań, pomoc  

w załatwianiu spraw urzędowych. W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 

pracownicy ośrodka aktywnie współpracowali z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policją i organizacjami pozarządowymi. 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEWCIWPOŻAROWA  

Za bezpieczeństwo mieszkańców gminy odpowiada Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie. 

Ponadto funkcjonuje punkt przyjęć interesantów, gdzie dwa razy w tygodniu dyżuruje 

policjant dzielnicowy. Sprawami bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa 

ogólnego zajmują się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie oraz 10 

jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (w tym OSP Chroberz, OSP Pełczyska i OSP Złota jako 

jednostki typu „S”, czyli jednostki wyjazdowe). Jednostki te dysponują łącznie 5 

samochodami pożarniczymi, w tym 1 ciężkim, 2 średnimi i 2 lekkimi. Posiadają odpowiedni 

sprzęt, wyposażenie i umundurowanie pozwalające na prowadzenie działań ratowniczo-

gaśniczych. Wszystkie jednostki posiadają murowane strażnice, w których poza Chrobrzem 

mieszczą się świetlice wiejskie. Świetlice te są w dobrym stanie technicznym i są ogrzewane, 

co umożliwia korzystanie z nich również w okresie zimowym.  

W 2018 roku do likwidacji zdarzeń jednostki z terenu gminy wyjeżdżały 153 razy. Wyjazdy 

poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco : 

1. OSP Chroberz –  93 (w tym 77 pożarów, 16 miejscowych zagrożeń), 
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2. OSP Złota – 55 (w tym 36 pożarów i 19 miejscowych zagrożeń ),  

3. OSP Pełczyska –  5 (w tym 5 pożarów ). 

Jednostki te działały nie tylko na obszarze naszej gminy, ale również na terenie całego 

powiatu pińczowskiego. 

Pozyskanie środków w 2018 roku przez jednostki OSP: 

- OSP Chroberz, Pełczyska i Złota otrzymały sprzęt wartości 30.800,00 zł. z Funduszu 

Sprawiedliwości (sprzęt ten pozyskany był przez Gminę Złota i przekazany jednostkom w 

formie darowizny). Były to 3 torby ratownicze PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami 

Kramera oraz 2 defibrylatory wraz z zestawami szkoleniowymi.   

- OSP Złota i Żurawniki złożyły wnioski i uzyskały granty na realizację projektów w ramach 

konkursu „Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018r.”. W Złotej zaadoptowano świetlicę oraz 

zakupiono sprzęt elektroniczny umożliwiający prowadzenie szkoleń, zaś w Żurawnikach 

zakupiono meble kuchenne oraz stoły i krzesła. W realizacji tych projektów partycypowała 

również Gmina Złota. 

- OSP Złota złożyła 2 wnioski o powierzenie grantu do LGD „Ponidzie” i obydwa wnioski 

zostały zakwalifikowane. Po pomyślnym zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski wnioski 

te realizowane będą w roku 2019. I wniosek na kwotę prawie 20 tysięcy złotych to szkolenie 

z zakresu „Pilarz- drwal”, zaś II wniosek o podobnej wartości skierowany do Pań z KGW 

dotyczy organizowania warsztatów twórczych. 

OŚWIATA, WYCHOWANIE I KULTURA 

Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe: Zespół Placówek 

Oświatowych w Złotej, Szkoła Podstawowa w Chrobrzu oraz Szkoła Podstawowa  

w Miernowie. Środki na funkcjonowanie placówek pochodzą z subwencji, dotacji oraz  

z budżetu JST. Podział środków w 2018 roku: 

Wyszczególnienie  Środki zł. 

Subwencja  2.833.069,00 

Środki z JST 1.492.837,20 

Dotacja na wychowanie przedszkolne 100.010,00 

Subwencja na 6-latki 105.774,00 

Pozostałe dotacje  58.279,46 

Rezerwa subwencji celowej 0,4% 35.947,00 

RAZEM 4.625.916,66 
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Instytucją pełniąca funkcję instytucji kultury na terenie gminy Złota jest Gminna Biblioteka 

Publiczna w Złotej (Uchwała Nr IV/21/05 Rady Gminy Złota z 15 czerwca 2005r.) z filiami w 

Chrobrzu oraz Pełczyskach. Biblioteki mają na celu upowszechnianie wiedzy, czytelnictwa  

i kultury jako czynników mających wpływ na wzrost poziomu życia mieszkańców, 

poszanowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego, gromadzą, opracowują, przechowują  

i udostępniają materiały biblioteczne. Działalność kulturalna wśród dzieci i młodzieży 

prowadzona jest również w placówka oświatowych.  

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

Mienie komunalne, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to własność i inne prawa 

majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych 

osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.  

Jednostki organizacyjne Gminy Złota: 

1. Urząd Gminy ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota  

2. Zespół Placówek Oświatowych ul. Parkowa 4 28-425 Złota  

3. Szkoła Podstawowa ul. Chrobrego 22 Chroberz 28-425 Złota  

4. Szkoła Podstawowa Miernów 85 28-425 Złota  

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota  

6. Gminna Biblioteka Publiczna ul. Parkowa 8 28-425 Złota  

7. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Parkowa 11 28-425 Złota 

8. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sienkiewicza 81 28-425 Złota 

0.61%

0.32%

0.02%

0.02% 0.01% 0.01%

Podział środków na funcjonowanie szkół na terenie gminy w 2018 roku 

Subwencja

Środki z JST

Dotacja na wychowanie przedszkolne

Subwencja na 6-latki

Pozostałe dotacje

Rezerwa subwencji celowej 0,4%
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W 2018 roku nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Złota: 

- Grunty skomunalizowane: Biskupice działki o łącznej powierzchni 0,99 ha, Chroberz działki 

o łącznej powierzchni 0,2388 ha, Wojsławice działki o łącznej powierzchni 0,45 ha, Wola 

Chroberska działki o łącznej powierzchni 0,22 ha, Złota działki o łącznej powierzchni 0,71 ha.  

- Grunty zakupione: Złota działka nr 346/5 o powierzchni 0,18 ha zabudowana2 budynkami o 

łącznej powierzchni 280,2m2 

- Grunty sprzedane: Pełczyska działka nr 330/1 o powierzchni 0,09 ha. 
 

Tabela 14. STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK (INFORMACJE O STANIE MIENIA 
KOMUNALNEGO URZĘDU GMINY ZŁOTA) 

GRUNTY POWIERZCHNIA
(w ha) 

WARTOŚĆ 

 ( zł) 

UŻYTKI ROLNE, w tym:  44,2129  225.000,00 

- grunty orne 17,5122 70.000,00 

-sady 0,31 3.000,00 

- łąki i trwałe 5,3311 37.000,00 

- pastwiska trwałe 9,5022 41.000,00 

-grunty rolne zabudowane 3,6577 38.000,00 

-rowy 2,4758 21.000,00 

-nieużytki 5,4239 15.000,00 

GRUNTY LEŚNE ORAZ ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE, w tym: 3,4188 18.000,00 

-lasy 1,87 11.000,00 

-grunty zadrzewione i zakrzewione 1,5488 7.000,00 

GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE, w tym: 167,0014 2.421.000,00 

-tereny mieszkaniowe 0,9144 19.000,00 

- tereny przemysłowe 0,006 1.000,00 

-inne tereny zabudowane 7,9398 16.000,00 

- zurbanizowane tereny niezabudowane  0,4506 5.000,00 

-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 4,9933 25.000,00 

- tereny komunikacyjne 152,6973 2.355.000,00 

GRUNTY POD WODAMI, w tym: 0,4772 0,00 

-grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 0,4105 0,00 

-grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 0,0667 0,00 

ZESTAWIENIE DRÓG POWIERZCHNIA 
(w ha) 

WARTOŚĆ  

(w zł) 

Biskupice 3,25 17.915,00 

Chroberz 15,94 164.329,50 

Kostrzeszyn 9,89 199.088,50 

Miernów 2,65 58.896,50 

Niegosławice 9,24 204.365,00 

Nieprowice 12,72 177.340,00 
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Pełczyska 19,16 404.831,00 

Probołowice 5,97 48.446,00 

Rudawa 5,40 75.550,00 

Stawiszyce 9,99 294.700,00 

Wojsławice 6,39 63.900,00 

Złota 26,62 131.742,00 

Żurawniki 4,03 141.050,00 

Wola Chroberska 4,63 46.300,00 

OGÓŁEM 135,88 2.028.153,50 

ZESTAWIENIE GRUNTÓW POWIERZCHNIA 
(w ha) 

WARTOŚĆ  

(w zł) 

Biskupice 3,72 55.386,00 

Chroberz 20,9876 225.608,00 

Kostrzeszyn 2,58 5.636,00 

Miernów 3,0366 2.941,00 

Niegosławice 2,44 24.413,00 

Nieprowice 6,864 51.166,00 

Pełczyska 3,2636 8.900,00 

Probołowice 2,2924 2.623,00 

Rudawa 1,96 19.241,00 

Stawiszyce 1,9573 2.273,00 

Wojsławice 2,38 51.122,00 

Złota 26,2070 183.334,25 

Żurawniki 2,32 1.517,00 

Wola Chroberska 0,22 2.200,00 

OGÓŁEM 79,2285 636.360,25 

 
Tabela 15. DOCHODY UZYSKANE Z WYKONYWANIA PRWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH 
ORAZ Z WYKONANIA POSIADANIA ZA ROK 2018 

ŹRÓDŁO DOCHODÓW DOCHDOY 

PLANOWANE 

DOCHODY 
WYKONANE 

% 
WYKONANIA  

Dochody z tytułu sprzedaży składników 

majątkowych , w tym: 

22.474,00 7.833,28 34,8 

-sprzedaż gruntów 18.240,00 3.600,00 19,7 

-sprzedaż innych składników majątkowych 4.234,00 4,233,28 99,9 

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 514,00 514,00 100 

Wpływ z najmu, w tym: 54.8900,00 53.385,38 97,4 

-lokali użytkowych 1.200,00 16.472,00 137,2 

-lokali mieszkalnych 42.800,00 36.913,38 86,2180,0 

Wpływy z dzierżawy składników majątkowych: 

- Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

 

6.666,00 

 

 

12.001,21 

 

 

180,0 
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terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze  

3.500,00 1.192,68 34,1 

Wpływy z dzierżawy składników majątkowych 1.500,00 1.233,60 82,2 

Dywidendy   18,5 

Inne wpływy z przystanków 3.000,00 3.265,16 108,8 

VI. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I 

STRATEGII 

Samorząd gminny zobowiązany jest do opracowania i wdrażania różnych programów i 

strategii. Niektóre dokumenty strategiczne wykonywane są na podstawie zapisów w 

ustawach, inne są wymagane przy korzystaniu ze środków unijnych. 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. 2018 poz. 

1307 ze zm.) określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę 

oraz tryb współpracy między nimi. W oparciu o powyższą ustawę gmina opracowuje 

dokumenty strategiczne, niezbędne do aplikowania o środki unijne m.in. w ramach RPO – 

Strategia Rozwoju Gminy, Lokalny Program Rewitalizacji, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Ponadto samorząd gminny powinien opracować i wdrożyć programy i strategie, wynikające  

z ustaw: prawo energetyczne, ustawa o ochronie zabytków, prawo ochrony środowiska, 

ustawa o pomocy społecznej, ustawa o ochronie praw lokatorów i inne. 

Poniżej przedstawiono stan realizacji uchwalonych przez Radę Gminy Złota programów  

i strategii 
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Tytuł dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Złota na lata 2016-2024  

Aktualność dokumentu „Strategia Rozwoju …” została przyjęta Uchwałą Nr XIX/139/2016 Rady Gminy Złota dnia 1 grudnia 2016r.  

Planowana aktualizacja - 

 Zadania gminy Złota planowane na rok 2018 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji Koszty 

Zadania dla celu operacyjnego Poprawa jakości życia mieszkańców gminy i stanu środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności gminy w wyniku 

modernizacji i rozbudowy lokalnej infrastruktury 

1 Budowa, przebudowa i remonty dróg powiatowych (odcinki 

w miejscowościach, które wymagają interwencji ze względu na zły 

stan nawierzchni) oraz gminnych 

Asfaltowa droga dla każdego siedliska – Przebudowa dróg 

lokalnych – dojazdowych na terenie Gminy Złota II ETAP 

919.605,73 

2 Budowa chodników przy ciągach komunikacyjnych Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

3 Kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

4 Likwidacja oczyszczalni ścieków w Chrobrzu (budowa kanalizacji 

ciśnieniowej i przesył ścieków do oczyszczalni w Złotej), 

Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

5 Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

6 Modernizacja sieci wodociągowej Rozbudowa wodociągu w Żurawnikach 15.803,30 

7 Promocja innowacyjnych technologii grzewczych jako naturalnego 

źródła energii cieplnej i jej pozytywnego wpływu na środowisko 

naturalne, 

realizowane 

8 Realizacja przedsięwzięć budowy odnawialnych źródeł energii na 

terenie gminy (w tym m.in. wykorzystanie energii Słońca za pomocą 

instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na dachach budynków 

mieszkalnych) 

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota 1.698.523,13 

Zadania dla celu operacyjnego Poprawa efektywności energetycznej i gospodarka niskoemisyjna  

1 Wdrażanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia energii 

i ograniczenie tzw. „niskiej emisji” we wszystkich sektorach 

użytkowników energii (działalność gospodarcza, mieszkalnictwo, 

użyteczność publiczna itp.) poprzez m.in.: 

Budowa oświetlenia ulicznego 

 

 

 

14.760,00 
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-Termomodernizację budynków (w tym głęboka termomodernizacja), 

-Modernizację przestarzałych systemów grzewczych, 

-Modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne, 

-Działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności 

energii, 

-Rozwój infrastruktury rowerowej, 

-Wymianę oświetlenia w budynkach na energooszczędne, 

-Podjęcie działań w celu opracowania naukowych podstaw do 

zagospodarowania odwiertów znajdujących się na terenie gminy do 

celów związanych z wykorzystaniem energii geotermalnej 

i prowadzenia działalności uzdrowiskowej 

 

 

 

Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

2 Budowa świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności 

poprzez edukację (programy traktujące o korzyściach dla środowiska 

i ludzi wynikających z segregacji odpadów i zagrożeniach wynikających 

ze spalania odpadów w warunkach domowych (np. systemach 

grzewczych) 

realizowane 

3 Promocja ochrony środowiska i zdrowego trybu życia realizowane 

4 Organizacja akcji sprzątania świata realizowane 

5 Promocja i wspieranie ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowane 

Zadania dla celu operacyjnego Gmina stymulująca rozwój wyspecjalizowanego rolnictwa   

1 Wsparcie organizacyjne dla tworzenia grup producenckich oraz 

przemysłu rolno- spożywczego na terenie gminy 

realizowane 

2 Promocja lokalnej produkcji rolnej i rolnictwa ekologicznego (np. 

poprzez stronę internetową gminy) 

realizowane 

3 Współpraca w organizacji szkoleń dla rolników z zakresu 

nowoczesnych technologii, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, 

energetycznego wykorzystania biomasy i innych odnawialnych źródeł 

energii 

realizowane 

4 Rozwój usług i przedsiębiorczości około rolniczej realizowane 
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5 Zmiana mentalności rolników   realizowane 

6 Wsparcie rolnictwa ekologicznego oraz wdrażania programów rolno-

środowiskowych 

realizowane 

7 Zwiększenie efektywności, innowacyjności i specjalizacji produkcji 

rolnej 

realizowane 

8 Promocja, wspieranie i rozwój gospodarstw agroturystycznych realizowane 

9 Wspieranie kampanii informacyjnych skierowanych do rolników na 

temat możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój 

gospodarstw agroturystycznych oraz na zróżnicowanie działalności 

rolniczej 

realizowane 

Zadania do celu operacyjnego Gmina posiadająca atrakcyjną ofertę turystyczną 

1 Współpraca z gminami sąsiednimi w zakresie tworzenia nowych 

szlaków dla potrzeb turystyki pieszej, rowerowej i przyrodniczo – 

edukacyjnej 

Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

2 Rozbudowa lub budowa bazy turystycznej (w tym m.in. 

zagospodarowanie istniejących obiektów: stara szkoła 

w Kostrzeszynie, szkoła w Miernowie) 

Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

3 Przygotowanie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych (m.in. śladami 

Celtów, za Miłkiem, roślinność stepowa) 

Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

4 Budowa infrastruktury towarzyszącej – parkingi w okolicach miejsc 

szczególnych, ważnych, atrakcyjnych na terenie gminy 

Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

5 Budowa przystani kajakowej w Nieprowicach Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

6 Oznaczenie miejsc szczególnych na terenie gminy oraz szlaków 

turystycznych (pieszych, rowerowych, kajakowych) poprzez 

ustawienie tablic informacyjnych 

Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

7 Stworzenie produktu turystycznego (np. wioska celtycka w 

Pełczyskach, zagroda owcza w Woli Chroberskiej) 

Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

8 Budowa ścieżek rowerowych na nieczynnym torowisku Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 
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z infrastrukturą towarzyszącą (np. budowa wiat) 

9 Zagospodarowanie tzw. Żabińca w miejscowościach Pełczyska i 

Zawinnica jako punktu widokowego oraz realizacja baszty drewnianej 

Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

10 Budowa centrum celtyckiego w miejscowości Pełczyska Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

11 Budowa wiosek tematycznych (przeszkolenia z ginących zawodów: 

włókiennictwo, kowalstwo, wyplatanie koszyków itp.) 

Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

12 Budowa zalewu w miejscowości Złota wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą dla podniesienia walorów turystyczno – rekreacyjnych 

gminy 

Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

13 Rozbudowa przystani wodnej w Chrobrzu, budowa boiska do plażowej 

piłki siatkowej) 

Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

14 

Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej 

- Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego przy 

Zespole Placówek Oświatowych w Złotej 

- Opracowanie wniosku aplikacyjnego na projekt „ 

Poprawa bazy sportowej wraz z doposażeniem pracowni 

matematyczno-przyrodniczych w placówkach 

oświatowych na terenie Gminy Złota” 

13.000,00 

 

 

11.070,00 

15 Promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy 

z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów promocji (np. 

Facebook), gadżety, wznowienie z suplementem albumu Gminy Złota, 

opracowanie albumu dotyczącego przyrody gminy, ornitofauny itp. 

realizowane 

16 Zapewnienie dostępu do informacji na temat wydarzeń o charakterze 

kulturalnym, sportowym, itp. 

realizowane 

17 Nawiązanie współpracy z podmiotami branży turystycznej, sąsiednimi, 

wojewódzkimi punktami informacji turystycznej w celu efektywnej 

dystrybucji oferty 

realizowane 

18 Organizacja rajdów pieszych, rowerowych, kajakowych, zajęć 

sportowych  

realizowane 
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19 Utworzenie Punktu informacji Turystycznej   

Zadania do celu operacyjnego Poprawa jakości i dostępności usług publicznych 

1 Wdrażanie metod pozwalających na poprawę efektywności pracy 

administracji, w tym elektronicznych usług publicznych dla 

uproszczenia i przyspieszenia procedur obsługi petenta (infrastruktura 

informatyczna: e-usługi) 

realizowane 

2 Usprawnienie dostępu do informacji sektora publicznego dla 

obywateli 

realizowane 

Zadania do celu operacyjnego Poprawa stanu infrastruktury społecznej w gminie 

1 Budowa wielofunkcyjnego budynku administracyjnego wraz z 

parkingiem 

Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

2 Współpraca z gminami sąsiednimi w zakresie wsparcia opieki nad 

osobami starszymi i chorymi (formy instytucjonalne, opieka 

półstacjonarna) 

Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

3 Kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

4 Wykonanie ogrzewania w budynkach, w których mieszczą się świetlice 

wiejskie 

Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

5 Adaptacja niewykorzystywanych budynków użyteczności publicznej 

i przystosowanie ich do pełnienia funkcji DPS-ów, domu dziecka, 

domów pobytu dziennego lub bazy turystycznej (dotyczy m.in. 

budynków po internatach w Chrobrzu oraz budynków po szkołach w 

Chrobrzu i Miernowie) 

- Zakup budynku po Posterunku Policji 

- Adaptacja świetlicy w remizie OSP Złota do celów 

szkoleniowych  

-OSP jako baza edukacyjna wsi Żurawniki 

91.895,80 

4.215,00 

 

6.457,50 

Zadania dla celu operacyjnego Zwiększenie efektywności w rozwiązywaniu problemów społecznych 

1 Wyrównywanie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców poprzez 

sprawny system pomocy społecznej. Kontynuacja działań 

pomocowych dla osób potrzebujących, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, osób z rodzin dysfunkcyjnych (w tym zagrożonych 

przemocą domową, alkoholizmem, bezradnością itp.) przez GOPS i 

realizowane 
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podmioty wspierające 

2 Stworzenie oferty wsparcia służącej integracji i aktywizacji osób 

starszych 

realizowane 

3 Umożliwienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym 

pełnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, 

realizowane 

4 Monitorowanie zjawisk patologicznych i likwidacja przyczyn 

dysfunkcji, przeciwdziałanie wystąpieniu zjawisk patologicznych w 

rodzinach 

realizowane 

5 Prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 

zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym 

realizowane 

6 Wspieranie inicjatyw oddolnych organizacji wydarzeń kulturalnych, 

sportowych i rekreacyjnych 

realizowane 

7 Poprawa estetyki przestrzeni poprzez tworzenie miejsc sprzyjających 

integracji mieszkańców (miejsca spędzania wolnego czasu dzieci, 

młodzieży i dorosłych) 

realizowane 

8 Kultywowanie tradycji i tożsamości lokalnej społeczności realizowane 

9 Wsparcie dla inicjatyw wspierających i aktywizujących seniorów realizowane 

10 Wsparcie dla sektora organizacji pozarządowych podejmujących 

inicjatywy mające na celu integrację lokalnego społeczeństwa, 

realizowane 

11 
Rozwój, modernizacja, adaptacja obiektów i infrastruktury służących 

realizacji usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

- Przebudowa i rozbudowa KLUBU SENIORA w Złotej 

- Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy 

budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na KLUB SENIORA 

230.625,00 

 

16.000,00 

Zadania dla celu operacyjnego Rozwój kapitału ludzkiego 

1 Zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu realizowane 
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Tytuł dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złota 

Podstawa prawna Art. 32 upzp 

Aktualność dokumentu Uchwała nr III/20/2000 Rady Gminy Złota z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złota 

Planowana aktualizacja Nie ustalono terminu 

 

Tytuł dokumentu Plan Rozwoju Szkół  

Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). 

Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) 

Ustawa Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 ze zm.)  

Aktualność dokumentu „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Złota na lata 2018-2023” został przyjęty Uchwała Nr IV/28/2018 Rady 

Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 r. 

 Zadania gminy Złota planowane na rok 2018 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji Koszty 

1 Budowa boiska wielofunkcyjnego Gmina Złota 2019- 2023 RPO WŚ 

2014-2020 Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne działanie 7.4 

Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą przy ZPO w Złotej 

opracowanie projektu-brak dofinansowania z tego 

działania 7.4 złożono powtórnie wniosek do Ministerstwa 

Sportu  

13.000,00 

2 Remont i modernizacja ZPO w Złotej Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

3 Remont i modernizacja SP w Chrobrzu Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

4 Remont i modernizacja SP w Mienowie Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

5 Zakup sprzętu komputerowego oraz multimedialnego do prowadzenia Realizacja w dwóch placówkach Miernów i Chroberz 
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zajęć we wszystkich placówkach w ramach projektu „,Szkolne 

Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" 

6 Zakup pomocy dydaktycznych (m.in. do zajęć matematyczno-

przyrodniczych,) do wszystkich placówek oraz pracownie „czyste 

powietrze”. 

Zrealizowano w jednostkach oświatowych Chroberz i Złota 

7 Organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia i pasje uczniów szkół 

podstawowych z terenu gminy 

realizowane 

8 Organizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół 

podstawowych z terenu gminy 

realizowane 

9 Organizacja wyjazdów edukacyjnych oraz innych pozaszkolnych form 

edukacji w szkołach 

realizowane 

10 Organizacja zajęć z zastosowaniem narzędzi TIK realizowane 

11 Organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu 

Gminy Złota 

realizowane 

12 Organizacja edukacji pozaszkolnej (wydarzenia kulturalno — 

edukacyjne/sportowe, festyny itp.) 

realizowane 

13 Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży realizowane 

14 Organizacja kursów i szkoleń dokształcających nauczycieli dyrektorów realizowane 

15 Informatyzacja procesu nauczania we wszystkich placówkach 

(edzienniki, e-learning) 

realizowane 
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Tytuł dokumentu Program Rewitalizacji dla Gminy Złota na lata 2019-2023 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tj. Dz. U. 2018 poz. 1398) 

Aktualność dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji…” został przyjęty Uchwałą Nr V/32/2019 Rady Gminy Złota dnia13 lutego 2019r.  

Planowana aktualizacja Aktualizacja wg potrzeb w zakresie dostosowania do zmieniających się uwarunkowań 

 Zadania gminy Złota planowane na rok 2018 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji Koszty 

1 Aktywny Senior - aktywizacja i integracja mieszkańców w wieku 

SENIORA 

- Przebudowa i rozbudowa KLUBU SENIORA w Złotej 

- Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy 

budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na KLUB SENIORA 

230.625,00 

 

16.000,00 

2 Aktywizacja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w 

tym w szczególności osób/rodzin dotkniętych ubóstwem, 

bezrobociem) 

realizowane 

3 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkłach Podstawowych 

znajdujących się na podobszarach rewitalizacji 

realizowane 

4 Organizacja zajęć/warsztatów w Centrum Kształcenia Na Odległość w 

Złotej oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

Bolesława Chrobrego w Chroborzu 

Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego  

5 Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowane  

6 Wsparcie inwestycyjne MŚP na obszarze rewitalizacji realizowane  

7 Demontaż i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

podobszarów rewitalizacji 

realizowane  

8 Wymiana (na bardziej ekologiczne) i budowa oświetlenia ulicznego Budowa oświetlenia ulicznego 14.760,00 

9 Zwiększenie dostępu do infrastruktury kulturowej na podobszarach 

rewitalizacji 

Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 
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10 
Poprawa dostępności do podstawowej opieki medycznej 

Przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych 

w budynku Ośrodka Zdrowia w Chrobrzu 

7.011,00 

11 Poprawa estetyki sołectwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

12 Poprawa infrastruktury drogowej na podobszarach rewitalizacji Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

13 Poprawa bazy sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-

przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Złota 

Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

14 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na podobszarach rewitalizacji Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego 

15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (EWE) wraz z 

instalacją OZE 

realizowane 

16 Wspieranie organizacji pozarządowych realizowane  

17 Organizacja imprez kulturalnych na obszarze rewitalizacji realizowane  

18 Edukacja ekologiczna realizowane  

19 EWE i OZE na budynkach prywatnych realizowane  

 

Tytuł dokumentu Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Złota na lata 2017-2024 

Podstawa prawna Art. 21 Ustawy z 21 czerwca 2001r. o ochronnie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

Cywilnego (Dz. U. 2016 poz. 1610) 

Aktualność dokumentu „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Złota na lata 2017-2024” został przyjęty 

Uchwałą Nr XXII/161/2017 Rady Gminy Złota dnia 28 marca 2017r. 

Szczegóły Programu: 

1 Mieszkaniowy zasób Gminy Złota stanowi 32 lokale mieszkalne o 

łącznej powierzchni 1655,83m2. Gmina nie planuje zwiększenia 

zasobu mieszkaniowego 

 

 

Realizowane na bieżąco : 

- koszty bieżące eksploatacji 

 

 

 

1.000,00 
2 Wykonywanie napraw bieżących oraz remontów w oparciu o 

zgłoszenia najemców i zależności od zgromadzonych środków  
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3 Planowanie sprzedaży lokali, uzależnione od zainteresowania 

najemców wykupem lokali mieszkalnych 

- koszty remontów 

 

 

25.000,00 

4 Określanie stawki czynszu oraz mieszkań oraz dzierżawy lokali 

 

Tytuł dokumentu Gminny Program Opieki nad Zabytkami  

Podstawa prawna ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 87 ust. 1 , ust. 3-4 (t.j. Dz. U. 2018 poz. 

2067 ze zm.) 

Aktualność dokumentu Brak dokumentu 

Planowana aktualizacja Gmina opracowuje Gminną Ewidencję Zabytków. Po jej opracowaniu Gmina przystąpi do opracowania Programu 

Opieki na Zabytkami na lata 2020-2024 

 

Tytuł dokumentu  Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Złota  

Podstawa prawna ustawa „Prawo energetyczne” (tj. Dz. U. 2019 poz. 755); zawartość dokumentu: art. 19 ust. 3;  

aktualizacja – co 3 lata: art. 19 ust 2 

Aktualność dokumentu Nieaktualny 

Planowane opracowanie 2019/2020 
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Tytuł dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złota  

Podstawa prawna Plan gospodarki niskoemisyjnej, wynika z potrzeby przestawienia gospodarki krajowej na gospodarkę niskoemisyjną 
(zgodnie z Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej);  
Obowiązki nałożone na jednostki sektora publicznego w zakresie stosowania środków poprawy efektywności 
energetycznej, określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej t. j. Dz. U. 2015, poz. 2167 
ze. zm.)  

Aktualność dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złota” został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/168/2017 Rady Gminy Złota dnia 

30 maja2017r.  

Planowana aktualizacja Aktualizacja wg potrzeb w zakresie dostosowania do zmieniających się uwarunkowań 

 Zadania gminy Złota planowane na rok 2018 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji Koszty 

1 Podjęcie działań promujących pojazdy o niskim zużyciu paliwa, 

pojazdy hybrydowe i elektryczne poprzez system niskiego 

opodatkowania. Przykładowo pojazdy podzielić można na różne 

kategorie, według priorytetów władz lokalnych i dostosować dla nich 

odpowiednie stawki procentowych rabatów. 

realizowane 

2 Zaangażowanie gminy w promocję projektów pilotażowych, mających 

na celu zaprezentowanie technologii opartych na wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii oraz wzbudzenie zainteresowania 

interesariuszy. 

realizowane 

3 Organizacja spotkań informacyjnych z interesariuszami w celu 

promowania gospodarczych, społecznych i środowiskowych korzyści 

wynikających z poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz stworzenie portalu informacyjnego 

na temat odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej 

sektorów w gminie, zawierającego praktyczne i aktualne informacje 

realizowane  
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dla obywateli (gdzie kupić biomasę, gdzie znajdują się tereny najlepsze 

do zainstalowania turbin wiatrowych lub kolektorów słonecznych czy 

paneli fotowoltaicznych, lista instalatorów oraz sprzętu.). 

4 Utworzenie systemu bezpłatnych porad i wsparcia z zakresu 

możliwości podjęcia działań zmierzających do podniesienia 

efektywności energetycznej posiadanych przez interesariuszy 

instalacji oraz instalacji nowych wykorzystujących odnawialne 

źródła energii. 

realizowane 

5 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności 

publicznej 
realizowane 

6 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie  1.698.523,13 

7 
Przebudowa dróg  

Asfaltowa droga do każdego siedliska – Przebudowa dróg 

lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota II ETAP 

919.605,73 

8 Termomodernizacja budynków mieszkalnych mieszkańcy 

9 Ograniczanie niskiej emisji z budynków mieszkalnych - wymiana 

źródeł ciepła 
mieszkańcy 

10 Promowanie wykorzystania samochodów z napędem 

elektrycznym  
realizowane  

11 Rozwój infrastruktury rowerowej w tym ścieżek rowerowych, 

wraz z promocją korzystania z rowerów 
Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego  

12 Modernizacja energetyczna w wykorzystaniem OZE budynków 

użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych 

obiektów na energooszczędne 

realizowane 

13 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne Przesunięcie realizacji –brak finansowania zewnętrznego  

14 Budowa mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych mieszkańcy 
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15 Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych (w tym zakup urządzeń) 

na bardziej efektywne energetycznie 
przedsiębiorstwa 

16 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w 

przedsiębiorstwach 
przedsiębiorstwa  

17 Budowa, przebudowa i modernizacja (w tym zakup urządzeń) 

infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej 

pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych z możliwością 

podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej 

przedsiębiorstwa 

 

 

Tytuł dokumentu Program Ochrony Środowiska dla gminy Złota   

Podstawa prawna art. 17 Ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. 2018 poz. 799 ze zm.)  

Aktualność dokumentu Nieaktualny  

Planowana aktualizacja W trakcie procedowania 

 

 

Tytuł dokumentu Strategia rozwiązywania problemów społecznych   

Podstawa prawna Art. 16a i 17 ustawy o pomocy społecznej  

Aktualność dokumentu Brak dokumentu 

Planowane opracowanie 2019/2020 
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Tytuł dokumentu Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na 2018 rok  

Podstawa prawna art. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2018 poz. 2137 ze zm.) 

art.5 i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1030 ze zm.) 

art.6 ust.2 pkt.3 ustawy dnia 29 listopada o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390 ze zm.) 

Aktualność dokumentu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na 2018 rok” został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/203/2017 Rady Gminy Złota dnia 27 grudnia 

2017r. 

Planowana aktualizacja Dokument opracowywany na dany rok  

 Zadania gminy Złota planowane na rok 2018 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji Koszty 

1 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez edukację społeczna  

i profilaktykę 

Realizowane w ciągu roku  6.000,00 

2 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii 

Realizowane w ciągu roku  9.200,00 

3 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 

pomocy w różnych formach 

Realizowane w ciągu roku  4.500,00 

4 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków 

Realizacja zgodnie z napływającymi wnioskami 3.000,00 

5 Przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa związanego  

z wydaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz przestrzeganie zasad tej sprzedaży 

Realizowane w ciągu roku 1.533,20 
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6 Pomoc ofiarom przemocy w rodzinach Realizowane w ciągu roku  8.000,00 

7 Wskazanie pozytywnych wzorców osobowych poprzez 

zagospodarowanie czasu wolnego 

Realizowane w ciągu roku  10.167,80 

8 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

Realizowane w ciągu roku  9,000,00 

9 Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Realizowane w ciągu roku  7.875,00 

 

Działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii należą do zadań własnych gminy i są 

realizowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, policji przy współpracy 

szkół, świetlic, organizacji kościelnych, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych. Źródłem finansowania zadań są środki finansowe budżetu 

gminy z opłat za korzystnie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych środków uzyskanych na rzecz realizacji programu.   

 

Tytuł dokumentu Program współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego  

Podstawa prawna art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 poz. 688) 

Aktualność dokumentu Brak dokumentu  
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Tytuł dokumentu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok  

Podstawa prawna art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2017 poz. 1840) 

Aktualność dokumentu „Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złota” został 

przyjęty Uchwałą Nr XXX/231/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018r.  

Planowana aktualizacja Dokument opracowywany na dany rok. 

 Zadania gminy Złota planowane na rok 2018 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji Środki finansowe 

1 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w 

schronisku dla zwierząt 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w 

schronisku  

14.000,00 

2 Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie Zabiegi sterylizacji 1.000,00 

3 Odławianie bezdomnych zwierząt  Usypianie ślepych miotów 500,00 

4 Obligatoryjna sterylizacja albo kasacja zwierząt w schronisku dla 

zwierząt 

Dokarmianie kotów i psów 1.000,00 

5 Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt  Całodobowa opieka weterynaryjna  2.000,00 

6 Usypianie ślepych miotów  Realizowano  na bieżąco w ramach zgłoszeń 

7 Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla 

zwierząt gospodarskich 

8 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 
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Tytuł dokumentu Program usuwania azbestu z terenu gminy Złota 

Podstawa prawna Krajowy Program Usuwania Azbestu i wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych na Terytorium Polski przyjęty 

przez Rade Ministrów dnia 14 maja 2002r. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  

Aktualność dokumentu „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Złota” został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Złota z dnia 

21 lutego 2013r. 

Planowana aktualizacja - 

 Zadania gminy Złota planowane na rok 2018 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji 

1 Inwentaryzacja wyrobów azbestowych i opracowanie bazy danych o 

wyrobach zawierających azbest  
zrealizowane 

2 Akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców  realizowane 

3 Bezpieczne usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych  realizowane 

4 Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych  realizowane 

5 Aktualizacja „Programu” 2019/2020 
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VII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

W roku 2018 Rada Gminy Złota przyjęła 94 uchwały, których wykonanie powierzono Wójtowi 

Gminy Złota. Uchwały te można podzielić na kategorie: 

 

Uchwały formalno-porządkowe: 

- Uchwała Nr XXIX/213/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie planu 

pracy Rady Gminy oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Złota na 2018 rok 

- Uchwała Nr XXIX/217/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie 

odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

- Uchwała Nr XXIX/219/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie 

odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

- Uchwała Nr XXX/228/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie 

podziału Gminy Złota na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

- Uchwała Nr XXX/229/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie 

podziału Gminy Złota na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych 

- Uchwała Nr XXXI/237/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie nie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

- Uchwała Nr XXXII/252/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie 

uchylenia Uchwały Rady Gminy Złota Nr XXIX/219/2018 z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie 

odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz pozostawienia bez rozpoznania 

anonimowej informacji o dzierżawieniu przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy gruntów 

należących do Gminy Złota  

- Uchwała Nr XXXII/251/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie 

uchylenia Uchwały Rady Gminy Złota Nr XXIX/218/2018 z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Złota oraz pozostawienia bez rozpoznania 

anonimowej skargi o działaniach Wójta Gminy Złota  

- Uchwała Nr XXXII/250/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie 

uchylenia Uchwały Rady Gminy Złota Nr XXIX/217/2018 z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie 

odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz pozostawienia bez rozpoznania 

anonimowej informacji o niezamieszkiwaniu przez radnego na ternie gminy Złota 

- Uchwała Nr XXXV/274/2018 Rady Gminy Złota z dnia 13 września 2018 roku w sprawie 

Statutu Gminy Złota 

- Uchwała Nr XXXVI/279/2018 Rady Gminy Złota z dnia 16 października 2018 roku w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Złota 
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- Uchwała Nr XXXVIII/284/2018 Rady Gminy Złota z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Złota 

- Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Złota 

- Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Złota 

- Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Złota z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie określenia 

liczby i rodzaju Stałych Komisji Rady Gminy Złota 

- Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Złota z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie określenia 

składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Złota 

- Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Złota z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złota 

- Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Złota z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Złota 

- Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Złota z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia 

diet dla radnych Rady Gminy Złota 

- Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Złota z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia 

diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Złota 

- Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Złota z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia 

diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Złota 

- Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Złota z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Złota 

- Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota 

 

Uchwały dotyczące realizacji budżetu 

Nowelizację uchwały budżetowej w 2018 roku dokonano na podstawie 11 uchwał Rady 

Gminy Złota w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok:  

• uchwała Nr XXIX/224/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018r. 

• uchwała Nr XXX/227/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018r. 

• uchwała Nr XXXI/241/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 marca 2018r. 

• uchwała Nr XXXII/255/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018r. 

• uchwała Nr XXXIII/258/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2018r. 

• uchwała Nr XXXIV/269/2018 Rady Gminy Złota z dnia 31 lipca 2018r. 

• uchwała Nr XXXV/271/2018 Rady Gminy z dnia 13 września 2018r. 

• uchwała Nr XXXVII/282/2018 Rady Gminy z dnia 25 października 2018r. 

• uchwała Nr XXXVIII/285/2018 Rady Gminy z dnia 16 listopada 2018r. 
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• uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2018r. 

• uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2018r. 

W roku 2018 zostało wydanych 10 zarządzeń Wójta Gminy Złota w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2018: 

• zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy z dnia 19 września 2018r. 

• zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy z dnia 27 września 2018r. 

• zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy z dnia 18 października 2018r. 

• zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy z dnia 23 października 2018r. 

• zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy z dnia 30 października 2018r. 

• zarządzenie Nr 119/2018 Wójta Gminy z dnia 20 listopada 2018r. 

• zarządzenie Nr 121/2018 Wójta Gminy z dnia 26 listopada 2018r. 

• zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2018r. 

• zarządzenie Nr 131/2018 Wójta Gminy z dnia 21 grudnia 2018r. 

• zarządzenie Nr 137/2018 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2018r. 

 

- Uchwała Nr XXIX/223/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją 

zadania: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota” 

- Uchwała Nr XXX/234/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie  

w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 

i wyemitowanych obligacji komunalnych 

- Uchwała Nr XXX/235/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie 

uchylenia Uchwały Nr XXIX/223/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018 w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją 

zadania: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota” 

- Uchwała Nr XXXI/240/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie 

udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej 

- Uchwała Nr XXXI/239/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie 

udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczyskach 

Uchwała Nr XXXI/238/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie 

udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrobrzu 

- Uchwała Nr XXXII/243/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Złota za 2017 rok  
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- Uchwała Nr XXXII/244/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Złota absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 

- Uchwała Nr XXXIII/261/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją 

zadania: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota”  

- Uchwała Nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy Złota z dnia 25 października 2018r. w sprawie 

udzielania dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrobrzu  

- Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Złota na 2019 rok 

 

Uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota 

- Uchwała Nr XXIX/225/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca 

uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031 

- Uchwała Nr XXX/233/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018 roku zmieniająca 

uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031 

- Uchwała Nr XXXI/242/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 marca 2018 roku zmieniająca 

uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031 

- Uchwała Nr XXXIV/270/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 roku zmieniająca 

uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031 

- Uchwała Nr XXXII/259/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniająca 

uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031 

- Uchwała Nr XXXII/256/2018 Rady Gminy Złota z dnia 31 lipca roku zmieniająca uchwałę  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031 

- Uchwała Nr XXXV/272/2018 Rady Gminy Złota z dnia 13 września 2018 roku zmieniająca 

uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031 

- Uchwała Nr XXXVI/281/2018 Rady Gminy Złota z dnia 16 października 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na 

lata 2018-2031 

- Uchwała Nr XXXVIII/286/2018 Rady Gminy Złota z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniająca 

uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031 

- Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 roku zmieniająca 

uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031 

- Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 roku zmieniająca 

uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031 
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Uchwały dotyczące przyjęcia planów, programów i dokumentów strategicznych gminy 

- Uchwała Nr XXX/231/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018r. w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Złota w roku 2018  

 

Pozostałe uchwały 

- Uchwała Nr XXIX/214/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Złota, w drodze komunalizacji prawa własności 

nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Złota 

- Uchwała Nr XXIX/215/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 

- Uchwała Nr XXIX/218/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Złota 

- Uchwała Nr XXIX/220/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Złota 

- Uchwała Nr XXIX/221/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zakup nieruchomości 

- Uchwała Nr XXIX/222/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pińczowskiego na realizację 

inwestycji pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 

2016-2020” 

- Uchwała Nr XXX/230/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018r. w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 

- Uchwała Nr XXX/230/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018r. w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota 

dotychczasowemu dzierżawcy 

- Uchwała Nr XXX/236/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018r. w sprawie zmiany do 

Uchwały Nr XXIX1222/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018r w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pińczowskiego na realizację 

inwestycji pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 

2016-2020” 

- Uchwała Nr XXX/232/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018r. w sprawie zawarcia 

porozumienia o utworzeniu Pińczowskiego Klastra Energetycznego. 
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- Uchwała Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018r. w sprawie dopłaty do 

1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Złota podłączonych do 

sieci kanalizacji sanitarnej  

- Uchwała Nr XXXII/254/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018r. w sprawie 

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany 

uchwały utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. 

Uchwała Nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 

- Uchwała Nr XXXII/248/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018r. w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Złota 

- Uchwała Nr XXXII/247/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli 

niewymienionych wart. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela 

- Uchwała Nr XXXII/245/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018r. w sprawie przyjęcia 

projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota  

w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

- Uchwała Nr XXXIII/264/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie 

przejęcia od Powiatu Pińczowskiego zadania „Remont i konserwacja rowu oraz zjazdów na 

posesje przy drodze powiatowej Nr 0142T w m. Probołowice na odcinku 320 mb” 

- Uchwała Nr XXXIII/263/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXW249/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 

- Uchwała Nr XXXIII/262/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany 

do Uchwały Nr XXIX/222/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018r w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pińczowskiego na realizację 

inwestycji pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 

2016-2020” (ze zm. w Uchwale Nr XXX/23612018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018r.) 

- Uchwała Nr XXXIII/260/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Złotej za 2017 rok 
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- Uchwała Nr XXXIII/257/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Złota 

- Uchwała Nr XXXIV/268/2018 Rady Gminy Złota z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 

- Uchwała Nr XXXIV/267/2018 Rady Gminy Złota z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota 

- Uchwała Nr XXXIV/266/2018 Rady Gminy Złota z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Złota  

- Uchwała Nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy Złota z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na 

terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

- Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

- Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości 

- Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych 

- Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie określenia 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

opłaty 

- Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXVII/204/2017 z dnia 27 grudnia 2017r. Rady Gminy Złota w sprawie określenia 

wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

- Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie odstąpienia 

od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

- Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2020 

- Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota na nieruchomość 

należącą do osoby fizycznej 
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- Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXVII/204/2017 z dnia 27 grudnia 2017r. Rady Gminy Złota w sprawie określenia 

wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

- Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu Klubu Senior + w Gminie Złota 

- Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zobowiązań 

przekraczających granicę ustaloną corocznie przez radę gminy na realizację zadania  

w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-

2020”. 

 

Uchwały formalno-porządkowe zostały wykonane przez właściwe organy tzn. Radę Gminy 

Złota lub Wójta Gminy Złota w zależności od kompetencji. Uchwały dotyczące realizacji 

budżetu zostały zrealizowane przez Urząd Gminy w Złotej. Uchwały dotyczące przyjęcia 

planów, programów i dokumentów strategicznych gminy realizowane są przez Urząd Gminy 

lub jednostki organizacyjne i pomocnicze podległe Urzędowi Gminy.  

VIII. PODSUMOWANIE 

Raport o stanie Gminy Złota został wykonany jako realizacja wymogu wynikającego  

z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 poz. 506), 

nakładającego obowiązek sporządzenia raportu podsumowującego działalność wójta  

w danym w roku, który przedstawia się Radzie Gminy.  

Raport został wykonany za rok 2018 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stan gminy 

przedstawiono w oparciu o dane uzyskane z Urzędu Gminy w Złotej oraz Głównego Urzędu 

Statystycznego – Bank Danych Lokalnych. Stan realizacji zadań w zakresie polityk, 

programów i strategii oraz uchwał rady gminy przedstawiono w oparciu o dane uzyskane  

z Urzędu Gminy w Złotej.  

Plan dochodów budżetu gminy w 2018 roku został wykonany w 92,44%, natomiast plan 

wydatków w 88,69%. Wydatki inwestycyjne gminy zostały wykonane w 68,49% planu, tj. na 

kwotę 3.033.966,46 zł. i dotyczyły głównie poprawy infrastruktury technicznej i warunków 

zamieszkania ludności gminy. 

Reasumując stan realizacji strategii, planów i programów gminnych w 2018 w ujęciu 

rzeczowym i finansowym jest na poziomie zaawansowanym, zrealizowano część 

zaplanowanych inwestycji oraz wykonywano działania organizacyjne w ramach zadań 

własnych. Na wykonanie zadań wydatkowano środki budżetu gminy, jak również pozyskano 

środki finansowe z zewnątrz (m.in. środki unijne – Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego, środki funduszy ochrony środowiska).  

 


