
ZARZĄDZENIE NR RG.0050.136.2020 
WÓJTA GMINY ŁONIÓW 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Łoniów za 2019 rok 

Na podstawie art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2020r., 
poz. 713) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Przedstawiam Radzie Gminy Łoniów Raport o stanie Gminy Łoniów za 2019 rok stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  

Raport o stanie Gminy Łoniów podlega publikacji na stronie internetowej  gminy w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Łoniów 
 
 

Szymon Kołacz 
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WSTĘP 
 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy  z   dnia   8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                     
(t.j. Dz. U. z 2020r., poz.713)  Wójt  co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport                 
o stanie gminy.  
Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu gminnego za rok poprzedni,                      
a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz  Uchwał Rady Gminy.                       
W Raporcie została  przedstawiona sytuacja gospodarcza i społeczna gminy. Podejmujemy 
działania, aby nasza gmina rozwijała się poprzez realizację zadań inwestycyjnych, społecznych, 
oświatowych, kulturalnych i sportowych. Środki na realizację inwestycji pozyskiwane                     
są   z zewnątrz, a tylko niewielka ich  część pochodzi ze środków  gminy. 
 
                                Strategie i programy obowiązujące w 2019 roku 
 
 

Lp. 
Nazwa strategii, programu, planu 

 
Akt wprowadzający Czas obowiązywania 

1. Strategia Rozwoju Gminy Łoniów na 
lata 2015-2022. 

UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 18 
maja 2016 r. 

lata 
2015-2022 

2. 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2016-2020. 

UCHWAŁA NR XVI/92/2016 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 31 
marca 2016 r. 

lata 
2016-2020 

3. Lokalny Program Rewitalizacji 
Miejscowości Łoniów i Sulisławice. 
 

UCHWAŁA NR XXIX/151/2017 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 23 
lutego 2017 r.  

lata 
2016-2023 

4. Gminny Program Wspierania Rodziny 
na lata 2019-2021. 

UCHWAŁA NR VI/36/2019 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28  
marca 2019 r. 

lata 
2019-2021 

5. Gminny Program Przeciwdziałania 
Przemocy w rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2016-2020. 

UCHWAŁA NR XIII/72/2015 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 
listopada 2015 r.  

lata 
2016-2020 

6. Program osłonowy w zakresie 
dożywiania   „ Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

UCHWAŁA NR XLII/219/2014 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 
stycznia 2014 r. 

lata 
2014-2020 

7. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w 
Gminie Łoniów na lata 2016-2023. 

UCHWAŁA NR XXV/134/2016 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 
listopada 2016 r. 

lata 
2016-2023 

 
8. 

Gminny Program Profilaktyki                    
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2019. 

UCHWAŁA NR IV/24/2019 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 31 
stycznia 2019 r. 

 
2019 rok 

 
9. 

Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2019. 

UCHWAŁA NR IV/25/2019 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 31 
stycznia 2019 r. 

 
2019 rok 
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10. 

Program współpracy Gminy Łoniów z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 
2019. 

UCHWAŁA NR LII/268/2018 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 
listopada 2018 r. 

 
2019 rok 

 
11. 

Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Łoniów na rok 2019. 

UCHWAŁA NR VI/33/2019 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 
marca 2019 r.  

 
2019 rok 

12. “Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Łoniów 
na lata 2012-2032”. 
 

 lata 
2012-2032 

13. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 
Łoniów na lata 2015-2020. 

UCHWAŁA NR XIX/111/2016 
RADY GMINY ŁONIÓW 
z dnia 22 czerwca 2016 r. 
 

lata 
2015-2020 

14. Uchwała w sprawie  miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu części 
miejscowości Jasienica i Świniary - 
tereny inwestycyjne. 
 
 

 
UCHWAŁA NR VIII/50/2019 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 
czerwca 2019 r. 
 
 

 

15.  „Program Opieki Nad Zabytkami dla 
Gminy Łoniów na lata 2017-2020”. 

UCHWAŁA NR XXIX/153/2017 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 23 
lutego 2017 r. 

               lata 
2017-2020 

 
16. 

„Plan Ochrony Zabytków Na Wypadek 
Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji   
Kryzysowych dla Gminy Łoniów”. 
 

  
2019 rok 

 
17. 

"Program Ochrony Środowiska dla 
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki na lata 2017-2020                            
z perspektywą do roku 2023 wraz                          
z prognozą oddziaływania na 
środowisko". 
 

UCHWAŁA NR XXXI/162/2017 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 
kwietnia 2017 r. 

 
lata 

2017-2020 
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CHARAKTERYSTYKA GMINY ŁONIÓW 
 

Gmina Łoniów jest gminą wiejską w skład, której wchodzi 30 sołectw, a powierzchnia 
gminy zajmuje 87 km². 
Wraz z gminami: Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Wilczyce, Dwikozy, Klimontów, 
Zawichost i Sandomierz tworzy powiat sandomierski. Gmina Łoniów jest jedną ze 102 gmin 
województwa świętokrzyskiego.  
 
Mieszkańcy 
W okresie od początku do końca 2019 roku liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła  się 
o 57 osób,  przez  co  na  dzień  31  grudnia  2019  roku wynosiła 7 558 osób, w tym 3 800  
kobiet i  3 758  mężczyzn.  
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  
- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła - 553, a liczba 
mieszkańców wynosiła – 535,  

- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 2 163, a liczba mieszkańców 
w wieku produkcyjnym (15-64 lat) wynosiła 2 620,  

- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła  1 084, a liczba mieszkańców wynosiła 
603.  
 
Migracje przebiegały w kierunku miejskim i związane były ze zmianą miejsca zamieszkania. Na 
koniec  2019  roku zameldowało się na pobyt stały i czasowy 144  osoby, wymeldowało się  
z pobytu stałego  i na pobyt czasowy 164 osoby. 

W 2019 roku 19 par małżeńskich zostało odznaczonych medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie. 

 

FINANSE  GMINY 
 

Budżet gminy na 2019 rok zakładał dochody w kwocie 44 275 032,37 zł oraz wydatki  
w kwocie 50 951 080,81 zł . 
Zrealizowano 38 502 888,66 zł dochodów, co stanowiło 86,96 % założonych kwot. 
Niezrealizowane dochody w przeważającej części stanowiły dochody majątkowe, których 
realizacja przesunęła się na następny rok budżetowy. 
Wykonano 42 265 487,92 zł wydatków co stanowiło 82,95 % do założonego planu. 
Niewykonanie wydatków związane było przede wszystkim z niewykonaniem wieloletnich 
wydatków inwestycyjnych, których realizacja również przesunęła się na następny rok.  
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
 

Na początku 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 
było  17,02 % powierzchni gminy. W roku 2019 została podjęta  następująca uchwała:                                          
- UCHWAŁA NR VIII/50/2019 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica  
i Świniary - tereny inwestycyjne. 

Zasadniczą przesłanką podjęcia nowych prac planistycznych dotyczących przedmiotowego 
obszaru była potrzeba przeznaczenia terenu pod rozbudowę obiektów budowlanych 
związanych z przetwórstwem rolno spożywczym. Projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmuje część miejscowości Jasienica i Świniary  
o powierzchni około 10,8135 ha. 

W 2019 roku obowiązywały następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:                    

Lp. 
Nazwa miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
Numer uchwały 

1 III Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Łoniów. 

XX/65/96 z dn. 
 25 września 1996 r. 

2 IV Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łoniów. 

XXXI/124/98 z dn. 
17 czerwca 1998 r. 

3 V Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łoniów. 

XXX/161/2001 z dn. 
29 grudnia 2001 r. 

4 Uchwała w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenu oczyszczalni ścieków Otoka 
Grabińska. 

VII/42/2003 z dn. 
28 sierpnia 2003 r. 

5 Uchwała w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia. 

XXXII/205/2009 z dn. 
29 grudnia 2009 r. 

6 Uchwała w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miejscowości Łoniów i 
Łoniów Kolonia. 

XXXVI/225/2010 z dn. 
30 czerwca 2010 r. 

7 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany 
nr 1 w  miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia. 

XXX/165/2013 z dn. 
30 kwietnia 2013 r. 

8 Uchwała w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki o nr ewid. 
32/24 Jasienica. 

XXX/166/2013 z dn. 
30 kwietnia 2013 r. 
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9 Uchwała  w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
części miejscowości Jasienica i Świniary. 

XXXII/182/2013 z dn. 
11 lipca 2013 r. 

10 Uchwała w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
części miejscowości Jasienica i Świniary. 

XXXV/195/2013 z dn. 
11 września 2013 r. 

11 Uchwała w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nr 1 
na terenie sołectwa Zawidza. 

XLIX/246/14 z dn.  
27 sierpnia 2014 r. 

12 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany 
nr. 2 w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
Łoniów i Łoniów Kolonia. 

IX/48/2015 z dn.  
2 lipca 2015 r.  

13 Uchwała w sprawie zmiany nr 3 w 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego  Łoniów i Łoniów 
Kolonia. 

XLVI/247/2018 z dn.  
3 lipca 2018 r. 

14 Uchwała w sprawie zmiany nr. 3 w 
miejscowym planie zagospodarowania. 
przestrzennego Łoniów i Łoniów 
Kolonia-część II. 

LI/263/2018 z dn. 
16 października 2018 r. 

15 
 
 

Uchwała w sprawie  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenu części miejscowości Jasienica i 
Świniary - tereny inwestycyjne. 
 

VIII/50/2019 RADY GMINY ŁONIÓW 
z dnia 27 czerwca 2019 r. 

 
W 2019 roku wydano  10 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje 
te dotyczyły infrastruktury gazowej. Wydano 35 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 
wydano 10 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 2 decyzje 
dotyczące zabudowy usługowej oraz 23 decyzje dotyczące innych inwestycji między innymi 
zmiany zagospodarowania terenu polegającej na zalesieniu gruntów rolnych, budowy 
budynków gospodarczo-garażowych. 

 

Zadania realizowane przez referat rolnictwa, gospodarki przestrzennej  i inwestycji. 
 
                W 2019 roku pracownicy referatu  rolnictwa, gospodarki przestrzennej i inwestycji 
poza  sprawami administracyjnymi realizowali w terenie zadania w zakresie: 
 

• zimowego utrzymania dróg, placów i innych nieruchomości, 

• bieżących remontów dróg, których właścicielem jest gmina, 

• utrzymania czystości na terenie gminy, 

• bieżącego utrzymania zieleni na terenie gminy. 
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Infrastruktura drogowa w gminie Łoniów obejmowała na dzień 1 stycznia 2019 roku 49,01 km 
dróg gminnych. Na dzień 31 grudnia 2019 r. długość dróg w gminie również  wynosiła 49,01 
km. Drogi asfaltowe, utwardzone stanowiły w poprzednim roku  37,18 km. Jednak stan 
techniczny nawierzchni dróg w gminie na niektórych odcinkach wymaga remontów. 
    W roku 2019 rozpoczęto realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Kępa Nagnajewska od km 0 + 000,00 do km  0 + 713,00 oraz Budowa ulicy i miejsc postojowych                 
w miejscowości Łoniów na odcinku 0+24,20 do km 0+227,20”, zakończenie realizacji zadania 
nastąpi do 30.06.2020r. Zadanie realizowane jest w ramach przyznanej dotacji z Funduszu 
Dróg Samorządowych. 
Całkowita wartość robót wyniesie 681 093,76 zł w tym kwota dofinansowania 487 615,00 zł. 
W ramach środków z FOGR w 2019 r. zrealizowano zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej           
do gruntów rolnych o nr działki 221 obręb Trzebiesławice na odcinku  140,00 mb.” Koszt 
ogólny zadania wyniósł  62 894,45 zł. w tym dofinansowanie 31 447,00 zł. 
 W 2019 roku ze środków własnych zmodernizowano nawierzchnie dróg wewnętrznych                                   
w  Skrzypaczowicach i Świniarach Starych o łącznej wartości 108 477,12 zł. 
 

INWESTYCJE  
- Kanalizacja sanitarna realizowana w ramach   umowy pn.  „Budowa kanalizacji sanitarnej   
w miejscowościach Łoniów, Łoniów-Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz 
sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów” została  zakończona. Kanalizacja zrealizowana 
została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014 -2020. Długość całkowita  wykonanej kanalizacji w Aglomeracji Łoniów  wynosi 33 
km, w tym ciśnieniowej  13 km,  wykonano w sumie 564 przyłącza w tym 94 szt UZT (urządzenie  
zbiorczo tłoczne) zlokalizowano również na terenie aglomeracji 7 szt przepompowni ścieków. 
Z kanalizacji sanitarnej korzysta około 2 300 mieszkańców. Ostatni  etap  był realizowany przez  
firmę „ ADMA” Staszów za kwotę 6 990 000,00 zł brutto. Zakresem  było wykonanie 16 km 
sieci kanalizacyjnej, 2 km wodociągowej, 212 szt przyłączy i 3 szt przepompowni ścieków. 
Nowo wybudowana kanalizacja poprawi komfort życia mieszkańców, a przede wszystkim 
będzie ulgą dla środowiska naturalnego, gdyż ścieki  kierowane  do  naszej oczyszczalni ścieków 
w aglomeracji Łoniów w miejscowości Świniary Nowe zostają oczyszczone  
i odprowadzone  do rzeki  Wisły  rzeką  Zawidzanką.  
 
- Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Roboty zostały  zakończone  
na terenie gminy Łoniów. Głównym jego celem była termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków.  W ramach 
projektu roboty realizowały   dwie firmy : zadanie nr 1 - Wytwórnia Materiałów Budowlanych 
GMS Starachowice  za kwotę 4 135 190,92 zł brutto, zakresem  były  budynki: Szkoła 
Gieraszowice, OSP Gieraszowice, Ośrodek Zdrowia Sulisławice i Szkoła Sulisławice 
Zadanie 2 -  Firma Instalacyjno-Budowlana” BCJ „Tarnobrzeg  za kwotę 2 822 436,86 zł brutto 
zakresem  były  budynki; Publiczny Zespół Szkół w Łoniowie i Budynek Urzędu Gminy  
w Łoniowie. 
 
- Zostały zakończone budowy Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: 
Skrzypaczowice, Skwirzowa, Ruszcza Płaszczyzna, Sulisławice i Łoniów Kolonia.  Strefa 
obejmuje następujące urządzenia: siłownia – orbitek, biegacz, wioślarz, twister i wahadło, 
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wyciągi wyciskane, jeździec, strefa relaksu: stojak na rowery, ławka, kosz na śmieci, tablica, 
szachy, betonowy stół do ping ponga, betonowe piłkarzyki, ogrodzenie  strefy w Łoniowie 
Zadanie zostało zrealizowane przez  firmę „DESTAR „ 39-442 Chmielów  za kwotę po przetargu 
256500,00zł brutto 
 

Informacja, na temat “funduszu sołeckiego” w 2019 roku: 

1)  Wyodrębniona kwota „funduszu sołeckiego” na 2019 r. to:  549  932,52 zł.  

2) Zrealizowano wydatki „f. s.” w 2019 r.  na łączną kwotę: 534 187,23 zł.  

3) Kwota „f.s.”, która nie została zrealizowana to 15 745,30 zł. 
 

Z funduszu sołeckiego w 2019 roku zrealizowano następujące inwestycje: 
 
 

1 Sołectwo Bazów 

  "Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z ogrodzeniem" 

  "Budowa świetlicy wiejskiej w technologii kontenerowej - jako udział własny" 

 

2 

Sołectwo Bogoria 

Zad. I "Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z dokumentacją projektową" 

Zad. II "Zabezpieczenie figury przydrożnej przed zniszczeniem" 
 

3 

Sołectwo Chodków Nowy 

Zad.I "Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu" 

Zad.I "Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu" 

Zad. II "Naprawa dróg gminnych" 

Zad.III "Zakup i montaż tablicy informacyjnej"  

Zad.IV "Zakup i montaż lustra drogowego" 
 

4 

Sołectwo Chodków Stary 

Zad. I "Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej" 

Zad. I "Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej" 

Zad. II "Zagospodarowanie terenu gminnego" 
 

5 

Sołectwo Gągolin 

Zad. I "Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem" 

Zad. I "Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem" 

Zad. I "Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem" 

Zad. II "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 

Zad. III "Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy spalinowej" 
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6 

Sołectwo Gieraszowice 

"Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z ogrodzeniem" 

Zad. I "Zakup działki na cele sołectwa" 

Zad.II "Naprawa dróg gminnych" 
 

7 

Sołectwo Jasienica 

Zad.I "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 

Zad.II "Zagospodarowaniem terenu gminnego wraz z wyposażeniem" 

Zad.II "Zagospodarowaniem terenu gminnego wraz z wyposażeniem" 

Zad. III "Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy spalinowej" 

Zad. IV"Naprawa dróg gminnych" 
 

8 

Sołectwo Jeziory 

Zad. I "Zakup projektu świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu" 

Zad. I "Zakup projektu świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu" 

Zad. II "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 
 

9 

Sołectwo Kępa Nagnajewska 

Zad. I "Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem" 

Zad. I "Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem" 

Zad. II "Naprawa dróg gminnych" 
 

10 

Sołectwo Krowia Góra 

Zad.I "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 

Zad. II "Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego" 

Zad. II "Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego" 

Zad. III "Zakup i montaż pompy dla celów p.poż." 
 

11 

Sołectwo Królewice 

"Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem". 

"Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem". 

"Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem". 
 

12 
Sołectwo Łążek 

"Naprawa dróg gminnych" 
 

13 

Sołectwo Łoniów 

Zad. I "Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem" 

Zad. II "Zakup paliwa i olejów" 

Zad. I "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 
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14 

Sołectwo Łoniów Kolonia 

Zad. I "Budowa studni dla celów p.poż." 

Zad. II "Utwardzenie placu gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu" 

Zad. II "Utwardzenie placu gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu" - OSY 

Zad. III "Zakup paliwa i oleju do agregatu prądotwórczego" 

Zad. IV "Naprawa dróg gminnych" 

 

15 
Sołectwo Otoka 

 "Modernizacja świetlicy wiejskiej"  

 

16 

Sołectwo Piaseczno 

Zad. I "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 

"Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z ogrodzeniem" 

Zad. II "Naprawa dróg gminnych" 

 

17 
Sołectwo Przewłoka 

"Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu gminnego" 

  

18 

Sołectwo Ruszcza Kolonia 

"Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem" 

"Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem" 

 

19 
  
  

Zad. I "Zagospodarowanie i utrzymanie kompleksu parkowego" 

Zad. II "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 

Zad. III "Naprawa dróg gminnych" 

Sołectwo Ruszcza Płaszczyzna 

Zad. IV "Zakup i montaż znaków drogowych przy drogach gminnych" 

Zad. V "Budowa otwartej strefy aktywności' 

 
20 Sołectwo Skrzypaczowice 

  Zad. I "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 

  Zad. II "Naprawa dróg gminnych 

  Zad. III "Budowa otwartej strefy aktywności" 

 
21 Sołectwo Skwirzowa 

  Zad. I "Zagospodarowaniem terenu gminnego wraz z wyposażeniem" 

  Zad. I "Zagospodarowaniem terenu gminnego wraz z wyposażeniem" - OSY 

  Zad. II "Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy spalinowej" 

 
22 Sołectwo Sulisławice 
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  "Budowa otwartej strefy aktywności" 

  "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 

  

23 

Sołectwo Suliszów 

Zad. I "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 

Zad. II "Zorganizowanie szkolenia kulinarnego" 

Zad. III "Zagospodarowanie stawu wiejskiego i terenu wokół stawu" 

Zad. IV "Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem 
terenu" 

  

24 

Sołectwo Świniary Nowe 

Zad. I "Remont pompy przy ujęciu wody dla celów p.poż." 

Zad. II "Naprawa dróg gminnych" 

Zad. III "Montaż monitoringu przy Centrum Spotkań Wiejskich" 

Zad. IV "Zakup kosy spalinowej" 

Zad. V "Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy spalinowej" 

Zad. VI  "Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych" 

Zad. VII "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 

Zad. V "Wyprofilowanie skarpy wraz z zagospodarowaniem terenu przy Centrum Spotkań 
Wiejskich" 

Zad. VI  "Zakup pomocy edukacyjno - dydaktycznych dla ZSiP w Świniarach Starych" 

 

25 

Sołectwo Świniary Stare 

Zad. I "Ogrodzenie terenu gminnego wokół zbiornika wodnego" 

Zad. II "Budowa wiaty przystankowej obok szkoły" 

Zad. III "Modernizacja zaplecza kuchennego" 

Zad.IV "Zakup grila" 

Zad. V "Odnowienie przystanku autobusowego" 

Zad. VI "zakup luster drogowych" 

Zad. VII "Naprawa dróg gminnych" 

"Zakup działki wraz z budynkiem na cele sołectwa" 

 

26 

Sołectwo Trzebiesławice 

Zad. I "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 

Zad. II "Modernizacja i wyposażenie domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu" 

Zad. II "Modernizacja i wyposażenie domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu" 

Zad. III "Naprawa dróg gminnych" 

 

27 
Sołectwo Wnorów 

Zad. I "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 

Zad. II "Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem" 
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Zad. III "Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy spalinowej" 

Zad. IV "Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej" 

Zad. IV "Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej" 

 

28 

Sołectwo Wojcieszyce 

"Zakup działki na cele sołectwa" 

"Naprawa dróg gminnych" 

  

29 

Sołectwo Wólka Gieraszowska 

Zad. I "Zakup kosy spalinowej" 

Zad. II "Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy spalinowej" 

Zad. III "Modernizacja ujęcia wody - wzmocnienie brzegów ujęcia" 

Zad. IV "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 

Zad. V "Naprawa dróg gminnych" 

 

30 

Sołectwo Zawidza 

 "Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu". 

 "Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu". 

 
                         

Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska naturalnego 

W 2019 roku odbiór odpadów odbywał się na podstawie zawartego Porozumienia                              
z Ekologicznym Związkiem Gmin Dorzecza Koprzywianki. Na dzień 31 grudnia 2019 roku               
na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 28,2 kg selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych oraz 124,48 kg zmieszanych odpadów komunalnych.  
 
                Na terenie gminy Łoniów obowiązuje” Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 
Łoniów” przyjęty  Uchwałą NR XV/88/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 21 stycznia 2016 r.                   
w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 
Łoniów na lata 2015 -2020”. W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją 
mieszkańcy gmina podjęła następujące działania: 
 
            W roku 2019 w gminie obowiązywał “Program usuwania wyrobów zawierających 
azbest dla Gminy Łoniów na lata 2012-2032”. Na realizację tego zadania pozyskano 
dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej  w  Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie. Azbest pochodzący z dachów budynków mieszkalnych   i gospodarczych został 
odebrany z 54 posesji z terenu gminy. Odebrano i unieszkodliwiono 150 Mg azbestu. 
  
         Ponadto w 2019 roku w Gminie Łoniów obowiązywał „Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łoniów” przyjęty  
UCHWAŁĄ NR VI/33/2019 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 marca 2019 r. Gmina Łoniów 
podejmuje również działania dotyczące ochrony zwierząt, gdyż zadaniem własnym gminy jest 
między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. W 2019 roku do schroniska nie 
oddano żadnego psa, a opiekę  sprawowano nad 24 psami. 
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Zadania realizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej 

W roku 2019 poza sprawami administracyjnymi realizowane były zadania z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej w zakresie zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzenia 
ścieków. 

1. W zakresie odprowadzania ścieków prowadzony był nie przerwanie proces 
technologicznego oczyszczania ścieków komunalnych na obiekcie oczyszczalni ścieków 
w Świniarach Nowych. 
Zadania wykonywane to: 

• Bieżące usuwanie usterek i awarii przepompowni ścieków wraz z okresową 
kontrolą i oczyszczaniem (pod dozorem pozostaje siedem przepompowni). 

• Usuwanie awarii przydomowych studzienek UZT (pod dozorem pozostaje ok. 80 
UZT). 

• Remonty pomp , mieszadeł , szaf sterowniczych. 

• Utrzymywanie terenu wokół przepompowni i oczyszczalni w należytym porządku. 

• Systematyczne odciąganie osadów ściekowych wraz z przekazaniem firmie 
odbierającej do utylizacji w specjalnych instalacjach. 

             W 2019 roku oddano do utylizacji 100 ton osadów ściekowych. Do sieci kanalizacji 
gminnej zostały podłączone miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia. Liczba nowych przyłączy  
w roku 2019 wyniosła 204 nowe przyłącza co daje na koniec roku łącznie 564 przyłącza 
kanalizacyjne.  
 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę zrealizowano zadania: 

• Wykonano zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące remontów             
i usunięcia usterek na Hydroforniach Zawidza i Ruszcza Kolonia. 

• Dostosowano układ pomiarowy energii elektrycznej w związku z wejściem ustawy 
o rynku mocy. 

• Wymieniono dwie pompy głębinowe co spowodowało spadek zużycia energii 
elektrycznej. 

• Prowadzona była wymiana wodomierzy w ramach wymiany legalizacyjnej wraz                    
z nowym oplombowaniem. 

• Prowadzone były prace konserwacyjno - remontowe zasuw, hydrantów, zaworów 
i kluczy odcinających. 

• Przyjęto 35 zgłoszeń awarii różnego typu, które niezwłocznie były usuwane przez 
pracowników obsługi. 

• Odebrano protokołem końcowym 25 nowych przyłączy wodnych. 
 
Łączna liczba czynnych przyłączy na koniec roku 2019 wyniosła 2026 przyłączy. 
Zużycie wody za rok 2019 kształtowało się następująco: 

• Ujęcie Zawidza:  240 590 m3 

• Ujęcie Ruszcza Kol. : 123 354 m3 
              Zrzut ścieków oczyszczonych na koniec roku 2019 wyniósł 57 tyś m3 

              Długość sieci wodociągowej z której korzystają mieszkańcy Gminy Łoniów wynosi ok. 
157 km.      
           Długość sieci kanalizacyjnej z aktualnie podłączonych pięciu miejscowości wynosi 35 km. 
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OCHRONA ZDROWIA 
 
W gminie funkcjonują dwa niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej: 

1. Niepubliczny Zakład Medycyny Rodzinnej w Sulisławicach. 

2. MIG-MED Sp. z o. o. Podmiot Leczniczy “Zdrowie” w Świniarach Starych. 

Na terenie gminy działalność prowadzą trzy punkty apteczne, cztery gabinety dentystyczne, 
gabinet ginekologiczny, gabinet rehabilitacyjny. 

W Łoniowie stacjonuje karetka Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach.  

Gmina Łoniów podejmuje  działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców, poprawy jakości 
ich życia oraz łatwiejszego dostępu do specjalistycznych badań profilaktycznych, aby 
zmniejszyć ryzyko  zachorowań.   W 2019 roku  podobnie jak w latach ubiegłych mieszkanki 
Gminy Łoniów mogły skorzystać z bezpłatnych  badań profilaktycznych: mammografia                      
i cytologia. Badania te cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

- W 2019 roku zostały podjęte uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 oraz uchwała w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 r. 

Na dzień 1 stycznia 2019 roku 25 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych,  na dzień 31 grudnia 2019 roku  21 podmiotów. Ze środków uzyskanych przez 
gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,  w 2019 roku  sfinansowane zostały 
następujące wydatki:  
 
- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przeznaczono kwotę 99 776,07 zł,  

- na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono kwotę 
4 000,00 zł. 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 14 zgłoszeń 
dotyczących przypadków nadużywania alkoholu.  
 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
 

Na terenie Gminy znajduje się 10 jednostek OSP, w tym: 4 jednostki włączone do 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego  (KSRG) (tj. OSP Łoniów, Świniary, Sulisławice                                            
i Gieraszowice), 5 jednostek  typu S, a 1 jednostka typu M (tj. OSP Zawidza).                                              
Każda jednostka OSP posiada wybrany na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym Zarząd OSP 
oraz Komisję Rewizyjną OSP. W skład zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes - Naczelnik, 
Skarbnik, Sekretarz i Gospodarz.  W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący i 2-ch  
członków.                                                                                                                                                                                                        
Straż pożarna w każdej dziedzinie swojego funkcjonowania stara się podejmować decyzje 
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mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Ochrona życia, zdrowia i mienia mieszkańców 
gminy jest priorytetowym zadaniem.                  

Bardzo dużym wyzwaniem dla budżetu gminy jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, 
wyposażenia, wyszkolenia i utrzymania w gotowości bojowej 10 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych.  

W 2019 r. jednostki OSP zostały zadysponowane do 145 zdarzeń tj. pożary – 88 wyjazdów, 
zagrożenia - 57 wyjazdów.                                                               

Pomimo dużych nakładów finansowych na bieżące funkcjonowanie jednostek Gmina Łoniów 
w 2019 roku dofinansowała  zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania  
 i likwidacji skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP.                                                                            
Gmina stara się pozyskiwać  również zewnętrzne środki finansowe na doposażenie                                 
i modernizacje jednostek. W 2019 r. zakupiono w ramach dofinansowania projektu 
realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego (RPOWŚ) samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Sulisławice o wartości 
836 400,00 zł. z czego otrzymano dotację w kwocie 589 486,00 zł. 

Województwo Świętokrzyskie przekazało gminie dotację w wysokości 10000,00 zł. na 
realizację  projektu pn.”Dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu” dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej we Wnorowie.                                                                                                                                                                                  

Ponadto w 2019 roku jednostki OSP otrzymały dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu 
państwa na „Zapewnienie gotowości bojowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej 
włączonych do KSRG”, a jednostki OSP z poza systemu  na „Przygotowanie jednostek OSP do 
działań ratowniczo - gaśniczych”. Za środki z dotacji  został zakupiony sprzęt, wyposażenie 
osobiste strażaka, wymiana okien w OSP Świniary, remont remizy  (garaż) w OSP Suliszów   
oraz dofinansowanie z dotacji „5000+” pt. Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych” w 2019 roku  na zakup mundurów wyjściowych, ubrań koszarowych, zakup 
wyposażenia na potrzeby zaplecza socjalnego jednostki służącego do organizacji zajęć 
edukacyjno - prewencyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla lokalnej społeczności. 

 

ZABYTKI 
 

Gmina posiada opracowany „Program Opieki Nad Zabytkami   dla Gminy Łoniów na 
lata 2017-2020” przyjęty Uchwałą Nr XXIX/153/2017  Rady Gminy Łoniów z dnia 23 lutego 
2017 r.  w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy na lata 2017-2020”. 

           W gminnej ewidencji zabytków znajduje się 89 kart adresowych, w tym:  49 kart 
zabytków architektury i budownictwa, 12 obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru 
zabytków oraz 40 stanowisk archeologicznych. Wśród obiektów architektury i budownictwa 
zdecydowanie największą liczbę stanowią budowle o funkcji wyznaniowej w postaci 
kościołów, zabudowy parafialnej oraz przydrożnych kaplic, figur i krzyży. Wyróżniają się także 
obiekty użyteczności publicznej, przemysłowe i tereny zielone. 
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             Opracowany jest również  „Plan Ochrony Zabytków Na Wypadek Konfliktu Zbrojnego                            
i Sytuacji Kryzysowych dla Gminy Łoniów”, który obowiązuje  w przypadku zaistnienia 
wymienionych sytuacji.    

 

OŚWIATA 
 

 W Gminie Łoniów w roku szkolnym 2018/2019  funkcjonowało 5 szkół podstawowych 
w   tym 2 szkoły z oddziałami gimnazjalnymi, w których uczyło się 787  uczniów w 39 oddziałach 
w tym 596 w szkołach klas I-VIII, w 4 oddziałach gimnazjalnych uczyło się 79 uczniów, zaś  68 
dzieci w 4 oddziałach punktów przedszkolnych, 44 dzieci w 3 oddziałach  zerowych  oraz 116 
dzieci w  2 przedszkolach i w 7 oddziałach. 

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy na 
które otrzymano subwencje oświatową kształtowały się następująco:  

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowie (z oddziałem gimnazjalnym) – 3 431 575,49 zł: 
261 uczniów = 13 147 80 zł.  
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gieraszowicach – 988 030,97 zł : 52 uczniów = 19 000,60 zł 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sulisławicach (z oddziałem gimnazjalnym) – 2 579 173, 79 
zł : 159 uczniów = 16 221,22 zł.  
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Świniarach – 1 680 188,73: 112 uczniów = 15 001, 69 zł 
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łążku- 1 341 565,31 zł: 91 uczniów = 14  742,48 zł. 

Wydatki  na oświatę wraz z zadaniami własnymi  w 2019 roku  wyniosły  12 603 776, 17 zł. 
Kwota otrzymanej subwencji i dotacji wyniosła 7 728 553,05 zł  stanowi to 61,3% wszystkich 
wydatków. Reasumując należy podkreślić za Gmina Łoniów do  realizacji  działalności  
oświatowej subwencji dołożyła w roku 2019 kwotę  4 875 223,12 zł 

W szkołach realizowana jest nauka języka obcego – języka angielskiego, oraz dodatkowego 
języka obcego i jest to język rosyjski .   

 Średnio do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018/ 2019 r.  16 uczniów. Przeciętny 
najliczniejszy oddział  uczniów był w szkole podstawowej w Łoniowie , najmniej liczny oddział   
stanowiący 11 uczniów znajdował się w szkole podstawowej w Gieraszowicach.  

W poszczególnych szkołach i przedszkolach zatrudnionych było  143 nauczycielek i nauczycieli 
(w przeliczeniu na pełne etaty 107,88), w tym 7 nauczycielek/nauczycieli i stażystów, 19 
nauczycielek / nauczycieli kontraktowych, 23 nauczycieli mianowanych, 94 nauczycieli 
dyplomowanych.    
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Zatrudnienie nauczycieli wg etatów i stopnia awansu zawodowego 

 

nauczycieli pełno i niepełno zatrudnionych. 
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Pełnozatrudnieni 26 8 28 17 12 5 96 

Niepełnozatrudnieni 6 9 3 13 11 5 47 

RAZEM 
32 17 31 30 23 10 

 
143 

 
W roku szkolnym 2018/2019 r. szkołę podstawową ukończyło 165 uczniów tj. 86 uczniów klas 
VIII i    79 uczniów z oddziałów gimnazjalnych.    Zdawalność egzaminów kończących gimnazja  
w roku szkolnym 2018/2019 kształtowała się następująco: 

Przedmiot 
 

Gimnazjum 
 Łoniów 
2018/2019 

Gimnazjum 
Sulisławice 
2018/2019 

 Pkt.   % Pkt.    % 

Język polski 19,11 59,7 19,67 61,5 
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1. ZS Łoniów 32 28,91 0,67 1,94 3,78 22,52 

2. Sz.P. 
Gieraszowice 

17 11,28 1,38 1,81 0,36 7,73 

3. ZS Sulisławice 31 24,89 0,97 0,28 2,06 21,58 

4. ZSiP. Świniary 30 19,28 1,14 1,22 4,61 12,31 

5. Sz. P. Łążek 23 16,13 1,33 0 3,51 11,29 

 Razem `133 100,49 5,49 5,25 14,32 75,43 

1. Przedszkole 
Łoniów 

10 7,39 0 0,67 0,30 6,42 

Razem 143 107,88 5,49  5,92 14,62 81,85 
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Historia -WOS 15,48 48,4 17,00 53,1 

Matematyka 11,23 38,7    8,63 29,8 

Przedmioty 
Przyrodnicze 

12,80 45,7 11,77 42 

Język angielski 
podstawowy 

30,67 76,7 18,71 46,8 

Język angielski 
rozszerzenie 

23,29 58,2 11,32 28,3 

Język rosyjski 
podstawowy 

25,40 63,5 23,5 58,8 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy Łoniów, 
powiatu sandomierskiego, województwa świętokrzyskiego i kraju kształtowały się 
następująco: 

Przedmiot 
 

Wyniki Gmina % Wyniki Powiat % Wyniki wojew. % Wyniki kraj % 

Język  polski 60,6 61,2 63 63 

Historia WOS 50,75 55,5 58 59 

Matematyka 34,25 37,7 42 43 

Przedmioty 
przyrodnicze 

43,85 46 49 49 

Język angielski  
podstawowy 

61,75 62 66 68 

Język angielski 
rozszerzony 

43,25 45 50 53 

Język rosyjski 
podstawowy 

61,15 63 57 59 

Zaś egzamin ośmioklasisty kształtował się następująco: 

Przedmiot Sz.P.     
Łoniów 

% 

Sz.P. 
Gieraszowice 

% 

Sz.P. 
Sulisławice 

% 

Sz.P 
.Świniary 

% 

Sz.P.                   
Łążek 

% 

Język polski 53,3 41,6 58 63 72 

Matematyka 35,4 35,8 34 43 49 

Język 
Angielski 

46,6 28,8 43 51 52 
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Przedmiot Wyniki Gmina % Wyniki Powiat % Wyniki wojew. % Wyniki kraj % 

Język  polski 58 59 63 63 

Język angielski 45 52 57 59 

 

Od  września 2019 roku gimnazja przestały istnieć w systemie edukacji. 
W 2019 roku w ramach programu wspierania edukacji  uzdolnionych  dzieci i młodzieży                           
2 uczniów otrzymało stypendium Wójta Gminy Łoniów  I stopnia oraz 3 uczniów stypendium 
II stopnia. Łączna kwota  środków przeznaczonych na ten rodzaj wsparcia wyniosła 3 200,00 
zł.    W roku szkolnym  2018/2019 Gmina Łoniów zapewniała dowóz  266 uczniom co stanowi 
39%  wszystkich uczęszczających  uczniów do szkół. 15  uczniów z niepełnosprawnościami 
dowożono do ośrodków  szkolno-wychowawczych w Sandomierzu, Klimontowie                                               
i Tarnobrzegu. Zwrot kosztów dowozu  na podstawie zawartej umowy na dowóz i opiekę 
podczas dowozu otrzymali rodzice 2 uczniów.                        

   Przedszkola  

W roku szkolnym 2018/ 2019  funkcjonowały 2 przedszkola gminne, do których uczęszczało 
116 dzieci.  Ponadto, funkcjonowały 3 punkty przedszkolne w szkołach podstawowych do 
których uczęszczało 68  dzieci oraz 3 oddziały zerowe w szkołach podstawowych do których 
uczęszczało 44 dzieci. 

Zapewnienie opieki przedszkolnej należy do zadań własnych gminy.  

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy obraz dzieci uczęszczających do przedszkoli, 
oddziałów zerowych i punktów przedszkolnych. 

Jednostka 
Punkt Przedszkolny 

2,5.3,4 latki 

Oddział „O” 

5,6 latki 

  Razem 

2018/2019 

Ilość oddziałów 

2018/2019 

Przedszkole Łoniów 35 39 74 4 

Przedszkole Świniary 20 24 44 3 

Razem 53 63 116 7 

Gieraszowice 16 13 29 2 

Sulisławice 36 15 51 3 

Łążek 16 16 32 2 

Razem 68 44 112 7 

Podsumowanie 121 107 228 14 
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W 2019 roku na prowadzenie przedszkoli, oddziałów zerowych i punktów przedszkolnych  
gmina wydała  1 822 299,38 zł (w/w wydatki są zawarte w kwocie wszystkich wydatków ). 
Kwota zaś  wydatków w ilości 105 163 18 zł wynika z odpłatności za dzieci  z Gminy Łoniów, 
które uczęszczają do przedszkoli w innych miejscowościach. 
 
W ramach pozyskiwania i realizacji projektów Unijnych w 2019 roku realizowano projekt pn. 
„Kuźnia Wiedzy Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych                     
z terenu Gminy Łoniów” w Publicznej Szkole Podstawowej w Gieraszowicach i Publicznej 
Szkole Podstawowej w Świniarach Starych. Całkowita kwota w/w projektu wyniosła  
601 774,94 zł. W roku 2019 r. zrealizowano zadania wynikające z  projektu na łączną kwotę 
124 993,68  zł. 

Pozostałe wydatki związane z działalnością oświatową to : 

1. Wydatki biura COSiP w Łoniowie – 339 688,64 zł 

2. Dowozy (gimbus, przewoźnik, opiekunki, inne koszty eksploatacji) -338 722,08 zł 

3. Dokształcanie nauczycieli – 13 248,05 zł 

4. Stypendia  wkład własny   - 14 917,00 zł (wydano 95 decyzji) 

5. Fundusz zdrowotny nauczycieli – 2 481,68 zł 

6. Umowy zlecenia  ekspertów do komisji egzaminacyjnych -  400,00 zł 

7. Projekt „Kuźnia wiedzy” – 124 942,50 zł 

W ramach utrzymania infrastruktury budynków oświatowych  w roku szkolnym 2018/2019 
wykonano termomodernizację obiektów budowlanych szkół na łączna kwotę 7 261 489,60 zł. 

 

POMOC SPOŁECZNA 

 
W 2019 roku obowiązywał program zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/72/2015 Rady Gminy 

Łoniów z dnia 26.11.2015 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Głównym 
celem Programu jest ograniczenie na terenie Gminy Łoniów rozmiaru i następstw zjawiska 
przemocy w rodzinie. W 2019 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 kwartalne spotkania oraz 
54 posiedzenia grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Pomocą zespołu zostało objęte 
47 osób, a 25 rodzin zostało objętych procedurą Niebieskiej Karty. W przypadku 11 rodzin 
ustało zjawisko przemocy i zakończono procedurę Niebieskiej Karty.    
 
Kolejnym programem obowiązującym w roku 2019 był Gminny Pogram Wspierania Rodziny na 
lata 2019-2021 zatwierdzony Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 28.03.2019 
roku. Głównym celem Programu było stworzenie warunków do prawidłowego wypełniania 
przez rodziny funkcji opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Łoniów. Zadaniem 
programu było stworzenie odpowiednich warunków i możliwości dla skutecznej pomocy 
rodzinie oraz poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym przy 
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współpracy instytucji i organizacji. Najważniejszym celem było niedopuszczenie do sytuacji,  
w której dziecko musi opuścić rodzinę biologiczną. Do realizacji zadań programu zatrudniony 
był asystent rodziny w ramach programu osłonowego „ Asystent rodziny”, który swoim 
wsparciem objął 9 rodzin. Opracowywał on we współpracy z pracownikiem socjalnym plan 
pracy z rodziną. Asystent w zależności od występującego problemu w rodzinie współpracował 
również z przedstawicielami różnych instytucji m.in. z pedagogiem szkolnym, Policją, Zespołem 
Interdyscyplinarnym, Kuratoriami Sądowymi. 
W 2019 roku został zatwierdzony Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 
28.12.2018 r. wieloletni program osłonowy Gminy Łoniów „Posiłek w domu i w szkole” na lata 
2019 - 2023.  Głównym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci                      
i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudniej sytuacji oraz osób                
i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej. 
Beneficjentami pomocy społecznej w 2019 roku były 1090 osoby z 405 rodzin. Udział osób                    
w różnych kategoriach wiekowych w stosunku do całości osób korzystających przedstawiał się 
następująco: 0 - 17 lat korzystało 19,17%, w wieku produkcyjnym 68,27% natomiast w wieku 
poprodukcyjnym 12,56%. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej 
osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną było kolejno: 
długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, ubóstwo, bezradność                          
w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: 
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 701,00 zł. 
- osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 ,00 zł. 
 
W 2019 roku beneficjenci korzystali z następujących form pomocy: 
 
1. Zasiłek stały – korzystało 64 osoby na łączną kwotę 352 602,38 zł. Zasiłek wypłacono dla 
osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 
lub osób będących w wieku emerytalnym, którzy nie posiadają własnych dochodów lub ich 
dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej. 
2. Zasiłek okresowy – z tej formy pomocy korzystało 57 rodzin na łączną kwotę 61 813,10 zł. 
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości otrzymania świadczeń emerytalno – 
rentowych. 
3. Zasiłki celowe, celowe specjalne – korzystało 96 rodzin na łączną kwotę 51 560 zł. Przyznane 
zostały na zakup: żywności, opału, odzieży, obuwia, leków lub dofinansowanie do zapłaty 
rachunku za energię elektryczną. 
4. Dożywiane dzieci oraz zasiłki celowe „Posiłek” - łącznie wydano kwotę 371 445,70 zł.                          
Z pomocy tej w formie posiłków na podstawie wydanych decyzji skorzystało 209 dzieci ze 114 
rodzin oraz 2 osoby dorosłe. Udzielono również pomocy w formie świadczenia pieniężnego  
z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 289 rodzin. 
5. Usługi opiekuńcze specjalistyczne – dla 12 osób z zaburzeniami psychicznymi, wydano kwotę  
94 526 zł. 
6. Usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy korzystało 18 osób na łączną kwotę 145 235,93 zł. 
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – na opłacenie składek przeznaczono kwotę 30 330,46 
zł. Składki odprowadzane są od osób pobierających zasiłek stały. 
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W 2019 roku Ośrodek ponosił odpłatność za pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej na 
łączną kwotę 78 985,31 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej  ponosił koszty schronienia za 5 osób 
przebywających   w  schronisku dla bezdomnych w łącznej wysokości 2 473,00 zł. 
Wypłacono wynagrodzenie opiekunowi prawnemu ustanowionemu dla osoby 
ubezwłasnowolnionej z tytułu sprawowania opieki na łączną kwotę 4 872,00 zł. 
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poniesiono wydatki                     
w kwocie 5 057,67 zł za dwoje dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz za 2 dzieci 
umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej w kwocie 29 534,00 zł. 
W roku 2019 zasiłki rodzinne na dzieci otrzymało 540 rodzin. Kwota świadczeń rodzinnych 
wypłaconych w 2019 roku wynosiła 750 683,00 zł, a kwota wypłaconych zasiłków 
pielęgnacyjnych wyniosła 803 690,00 zł. W 2019 roku 808 rodzin pobierało świadczenie 
wychowawcze (tzw. 500+). 
 
W 2019 roku zostało wydanych 237 Kart Dużej Rodziny. 
 
Gmina w 2019 roku nie wypłacała dodatków mieszkaniowych, gdyż nie wpłynęły wnioski            
o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w miesiącu sierpniu 2019 r. podpisał umowę o dofinansowaniu 
projektu „Razem można więcej” - integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z Gminy Łoniów. 
W 2019 r. z form wsparcia skorzystało łącznie 17 osób z terenu Gminy Łoniów. Wkład własny 
za 2019 r. wyniósł 34 226, 24 zł, dofinansowanie 139 144, 29 zł. 
 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 
 

W gminie w 2019 r. funkcjonowały: Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie, który posiada 
swoje trzy świetlice – w Chodkowie Starym, Sulisławicach i Świniarach Starych. Budynki GOK                              
w Łoniowie oraz świetlice w Chodkowie Starym i Sulisławicach dostosowane są do potrzeb 
osób  z niepełnosprawnościami.  
W 2019 r. zorganizowano następujące wydarzenia - przeglądy artystyczne: „Wieczór Kolęd                    
i Pastorałek”, Koncert poświęcony Ojcu św. Janowi Pawłowi II „Nuty góralskie św. Jana Pawła 
II”, „Koncert Pieśni Patriotycznej” Cykl spotkań z muzyką klasyczną, konkursy: VII Gminny 
Konkurs Kolęd i Pastorałek „Śpiewajcie i grajcie Mu”, „VII Gminny Przegląd Pieśni 
Wielkopostnych”, Konkurs Pieśni Maryjnej „Ave Maryja”, Konkursy plastyczne: 
„Bożonarodzeniowo – Noworoczna Kartka Świąteczna, „Plastyczny Konkurs Wielkanocny”, 
Konkurs z okazji 100 - lecia Polskiej Policji. Warsztaty: „Koralikowe warsztaty”, „Warsztaty 
wicia wianków” na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, „Warsztaty plenerowe dla uczestników 
Pracowni Plastycznej”, Warsztaty florystyczne Cztery Poru Roku” „Warsztaty wyplatania 
ozdób świątecznych ze słomy”, wystawy: Wystawy związane z konkursami plastycznymi 
organizowanymi przez GOK,  imprezy  kulturowo – plenerowe: „Śniadanie Wielkanocne”, 
„Pierogarnia 2019”, „Gminne Dożynki 2019”, Nasze Sandomierskie – kulinaria regionalne”, 
„Ocalić od zapomnienia”, turystyczne i sportowo-rekreacyjne: wycieczki dla dzieci i młodzieży 
do Wieliczki,  Rzeszowa, Pacanowa, Sandomierza, Kolonia Letnia dla dzieci z terenu Gminy  
w Murzasichle, „Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich”.    
Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują następujące grupy artystyczne: Koło 
Plastyczne, Dziecięcy Zespół „Łoniowianie”, Kapela.  
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DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną               
do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Biblioteka służy zaspakajaniu 
potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy         
w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 
Na terenie gminy Łoniów funkcjonuje jedna biblioteka, która znajduje się w budynku 
wielofunkcyjnym Urzędu Gminy pod adresem Łoniów 56, 27-670 Łoniów. 
Budynek biblioteki nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  
Na początku roku 2019 księgozbiór wyniósł 12 523 woluminów z tego ubytkowano 498 
woluminów i zakupiono 305 woluminów na wartość 7 099,00 zł. Na koniec roku 2019 
księgozbiór wynosił 12 330 woluminów w przeliczeniu na jednego mieszkańca łączna liczba 
woluminów wynosiła 1,7. 
W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie zakupiła ze środków samorządowych 
156 woluminów na wartość 3 644,00 zł. Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego zakupiono 149 woluminów na wartość 3 455,00 zł. Wśród zakupionych książek 
znalazły się zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, 
literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, 
literaturę dla dzieci i młodzieży oraz zestaw lektur szkolnych. Biblioteka nie posiada zbiorów 
audiowizualnych. 
W 2019 roku zarejestrowano 404 czytelników i wypożyczono ogółem 10 744 woluminów oraz 
216 czasopism. 
Biblioteka zatrudnia 3 pracowników, struktura zatrudnienia nie uległa w ciągu roku zmianie. 
Placówka posiada      4    komputery z dostępem do Internetu.  Biblioteka w 2019 r. otrzymała     
z Instytutu Książki dofinansowanie w wysokości 14 684,00 zł  na zakup komputerów                          
z programu „Kraszewski. Komputery dla biblioteki 2019”.    Z otrzymanych funduszy zakupiono 
trzy komputery i urządzenie wielofunkcyjne.  
                                                                                                                                                                                                  
Do katalogu komputerowego wprowadzono 55 % ogółu księgozbioru. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie współpracuje z  GOK  ze szkołami i przedszkolami na 
terenie gminy Łoniów. W ramach współpracy zorganizowano następujące wydarzenia: 
wycieczki do biblioteki, konkursy, czytanie literatury dla dzieci. W wydarzeniach tych wzięło 
udział 515 osób. 
Gminna Biblioteka Publiczna realizowała projekt z Instytutu Książki  „Z książką na start” 
przeznaczony  dla dzieci   w wieku 3-6 lat w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka -
wielki człowiek”.                                                                                                                                                                                   
W  2019 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa dotacja gminy 
wyniosła 131 855,00 zł.   
  

WYDARZENIA KULTURALNE 
 
- W marcu  w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie, odbyły się eliminacje gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
 

Id: 21E6B207-AC0E-4B49-B1EF-8B5A6057C641. Podpisany Strona 24



Strona 25 z 28 
 

- Dla szkół podstawowych został zorganizowany w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym  przy współpracy 
funkcjonariuszy Komedy Powiatowej Policji w Sandomierzu, oraz Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 

• Święto Floriana swojego Patrona w Sulisławicach  obchodzili strażacy ochotnicy z 
Gminy Łoniów. 

• W miesiącu  czerwcu  Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach świętowała jubileusz 
100-lecia powstania. 

• Uroczystości upamiętniające 75. rocznicę akcji „Burza”. Na patriotycznej mszy świętej 
odprawionej w intencji poległych żołnierzy zgromadzili się przedstawiciele 
samorządów, związków kombatanckich, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy gminy. 

• W miesiącu wrzesień  Ochotnicza Straż Pożarna w Otoce świętowała jubileusz 50-lecia 
powstania. 

• Po raz XIII odbyła się Pielgrzymka Samorządowców i Strażaków podczas której 
parlamentarzyści i radni samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, 
wójtowie i starostowie pracownicy samorządowi, sołtysi, przedstawiciele organizacji i 
stowarzyszeń, a także strażacy  z kilkudziesięciu jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych modlili się wspólnie przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej w 
Sulisławicach. 

• W dniu 11 listopada w Gminie Łoniów  odbyły się  uroczystości związane z obchodami 
101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Był korowód 
niepodległościowy,  Msza Święta, składanie kwiatów oraz niepodległościowy koncert. 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała XIX Gminny 
Turniej Tenisa Stołowego.    

• Dziewiętnaście par z terenu Gminy Łoniów świętowało swój życiowy sukces, 
długoletnie pożycie małżeńskie - Złote gody. Ślubowali sobie miłość, wierność i 
uczciwość małżeńską i ponad pół wieku trwają przy złożonej sobie przysiędze.  

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  
 

Program współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 został uchwalony 
 uchwałą Nr LII/268/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 8 listopada 2018 r. Celem uchwalenia 
tego Programu jest wyrażenie woli współpracy samorządu gminy z organizacjami 
pozarządowymi poprzez określenie ram tej współpracy, kierunków rozwoju i współdziałania. 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                      
i o wolontariacie oraz w/w Uchwały zostały ogłoszone konkursy ofert , które pozwoliły na 
realizację zadań służących wzrostowi aktywności lokalnego społeczeństwa, rozwojowi 
zainteresowań, wzrostowi integracji oraz  podnoszeniu jakości życia mieszkańców. 

W ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -  p.n. ,,Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
oraz ich udział w zawodach i rozgrywkach sportowych” wpłynęło dwie oferty. 
- Oferta Gminnego Klubu Sportowego ,,Świniary” któremu przyznano kwotę dotacji                                 
w   wysokości  40 000,00 zł                                                                                                                                                        

Id: 21E6B207-AC0E-4B49-B1EF-8B5A6057C641. Podpisany Strona 25



Strona 26 z 28 
 

- Oferta Gminnego Klubu Sportowego ,,AGRICOLA” Łoniów, któremu przyznano kwotę 
również w wysokości 40 000,00 zł. 

Gminny Klub Sportowy ,,Świniary” na mocy porozumienia zrezygnował z II transzy dotacji, 
dlatego zaplanowane w umowie działania zostały zrealizowane w pierwszym półroczu do 
kwoty 20 000,00 zł. 

Gminne Kluby Sportowe realizując zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej krzewiły i propagowały kulturę fizyczną w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych 
na terenie gminy oraz zdrowy styl życia. Podwyższały umiejętności sportowe poprzez poprawę 
sprawności ruchowej. Kształtowały w młodzieży poszanowanie dla osiągnięć gminy i dorobku 
sportowego, zapewniały młodzieży zdrowy sposób spędzania wolnego czasu, promowały 
gminę na zewnątrz, rozwijały zainteresowania sportowe wśród dzieci i młodzieży, nauczały 
współpracy w grupie. 

Kluby prowadziły zajęcia szkoleniowo treningowe dwa razy w tygodniu, brały udział                             
w meczach międzyklubowych, sparingowych i zawodach ligowych prowadzonych przez 
Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. 

Na podstawie oferty złożonej przez Stowarzyszenie ,,Tarnobrzeski Bank Żywności” zlecono  
z pominięciem procedury konkursowej realizację zadania pn. ,,Wspieranie działań mających 
na celu poprawę sytuacji rodzin w gminie Łoniów”. Kwota tego dofinansowania wyniosła             
7 000,00 zł. Stowarzyszenie przy wsparciu środków z dotacji gminy przekazywało żywność           
z Programu Operacyjnego ,, Pomoc żywnościowa 2014 - 2020 ” najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom gminy, wytypowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie. 

W trybie małych zleceń Gminny Klub Sportowy ,,AGRICOLA” Łoniów złożył ofertę na 
powierzenie realizacji zadania publicznego pt. ,,Każdy Maluch może w piłkę grać”. W ramach 
realizacji zadania prowadzone były zajęcia dla najmłodszych dzieci z terenu gminy pod 
kierunkiem wykwalifikowanego trenera piłkarskiego. W zadaniu brało udział dziesięcioro 
dzieci a zajęcia prowadzone były w obiekcie hali szkoły podstawowej w Łoniowie. Uczestnicy 
zadania brali również udział w trzech turniejach w miejscowości Bidziny organizowanych przez 
Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 9 000,00 zł  

Ponadto w Gminie został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na operatora projektu                       
w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Łoniów w formie regrantingu. Na realizację wyżej 
wymienionego zadania Gmina przeznaczyła środki w wysokości 5 000,00 zł. 

W ramach konkursu wpłynęła jedna oferta: 

- Oferta Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, który na ten cel 
przeznaczył kwotę w wysokości 7 500,00 zł.  

Łączna kwota przekazanych dotacji w ramach regrantingu wyniosła 12 500,00 zł.  
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu po przeprowadzeniu 
lokalnego konkursu grantowego zmierzającego do wyłonienia realizatorów projektów wyłonił 
trzy projekty: 
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- Projekt ,,Lokalne Podróże Kulinarne” – złożony przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 
w Trzebiesławicach. Przyznana kwota dotacji to 3 500,00 zł. 

 - Projekt ,,Marzenia Zatrzymane w Obiektywie” - złożony przez Stowarzyszenie Domów dla 
Dzieci i Młodzieży ,,Bliżej Marzeń” w Łoniowie. Przyznana kwota dotacji to 5 000,00 zł. 

- Projekt ,,Nasze Muzeum Wizytówka Wsi” – złożony przez Stowarzyszenie Aktywnej 
Społeczności w Świniarach Starych. Przyznana kwota dotacji to 4 000,00 zł. 

W ramach projektu ,,Lokalne Podróże Kulinarne” zorganizowano spotkania, warsztaty 
poświęcone kulturze, na których to propagowano zdrowe odżywianie i komponowanie 
posiłków z produktów regionalnych, tradycyjnych. 

W ramach projektu ,,Marzenia Zatrzymane w Obiektywie” zorganizowano zajęcia 
fotograficzne dla dzieci, wychowanków Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie, wydano 
kalendarz prezentujący prace warsztatowe, nabyto umiejętności wykonywania 
profesjonalnych fotografii.  

W ramach projektu ,,Nasze Muzeum Wizytówką Wsi” posprzątano i zagospodarowano teren 
w centrum wsi, zorganizowano imprezę integrująca lokalną społeczność.  

Wysokość środków  przekazanych z budżetu gminy na realizację  Programu współpracy Gminy 
Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego  w roku 2019 wyniosła 81 000,00 zł. 

 

PROMOCJA GMINY 
 

W styczniu w  sulisławskim Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej odbył się niezwykły 
koncert kolęd  i pastorałek pt. „Moje Betlejem” w wykonaniu zespołu „SKALDOWIE” legendy 
polskiego rocka i big-beatu. 

W Niedzielę Wielkanocną o godz. 6-tej w sulisławskim Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
rozpoczęła się w uroczysta rezurekcja, której przewodniczył biskup ordynariusz diecezji 
sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz. 

Stowarzyszenie Aktywnej Społeczności w Świniarach Starych przy pomocy wójta gminy  
Szymona Kołacza oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie po raz XII zorganizowało  
„Festyn rekreacyjno – kulturalny PIEROGARNIA 2019”.    
 

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Łoniów zorganizowały pikniki rodzinne.                             
W programach imprez, które miały zintegrować mieszkańców, znalazły się zabawy i konkursy 
dla całych rodzin oraz pokazy strażackie. Imprezy takie odbyły się między innymi w: 
Chodkowie, Jasienicy, Kępie Nagnajewskiej,  Łoniowie,  Ruszczy, Skrzypaczowicach, 
Sulisławicach, Trzebiesławicach,  Wnorowie, Wólce Gieraszowskiej. 

W miesiącu lipcu  w Osadzie Średniowiecznej pod Świętym Krzyż odbyła się dziewiąta   edycja 
Świętokrzyskiego Święta Zalewajki. W konkursie „BITWA REGIONÓW” III miejsce zajęło Koło 
Gospodyń Wiejskich  Herbaciarki z Sulisławic za potrawę „Zupa partyzancka”. 
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Dożynki to piękna, ludowa tradycja stanowiąca część naszej kultury i narodowej tożsamości. 
Tradycja ta jest wciąż żywa w Gminie Łoniów. W miesiącu sierpniu odbyło się Gminne Święto 
Plonów, zorganizowane prze Gminę Łoniów i Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie. 

W  miesiącu wrześniu na Sandomierskim Zamku odbyła się XVII edycja konkursu „Nasze 
sandomierskie – kulinaria regionalne”, w którym udział wzięła Gmina Łoniów. Organizatorem 
konkursu było Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Tematem przewodnim XVII edycji 
konkursu były „Grzyby w lokalnej kuchni”. 

W grudniu Gmina Łoniów była organizatorem „Konwentu wójtów, burmistrzów, prezydentów 
województwa świętokrzyskiego”. 

W grudniu sulisławickie  Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej pękało w szwach. To za sprawą 
koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu "Golec uOrkiestra”. 

 

PODSUMOWANIE  

Raport został opracowany na podstawie danych  przygotowanych przez pracowników 
Urzędu Gminy Łoniów oraz  jednostek organizacyjnych Gminy Łoniów. 

W 2019 roku w gminie podejmowano inicjatywy służące społeczności lokalnej i rozwojowi 
gminy z uwzględnieniem wymiaru przestrzennego  oraz z zachowaniem dyscypliny finansów 
publicznych. 
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