
ZARZĄDZENIE NR RG.0050.208.2021 
WÓJTA GMINY ŁONIÓW 

z dnia 28 maja 2021 r. 

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Łoniów za 2020 rok 

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

zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Przedstawiam Radzie Gminy Łoniów Raport o stanie Gminy Łoniów za 2020 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 z późn.zm)  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 2020 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 2020. 

UCHWAŁA NR XIII/77/2020 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 
stycznia 2020 r. 

 
2020 rok 

 
9. 

Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2020. 

UCHWAŁA NR XIII/78/2020 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 
stycznia 2020 r. 

 
2020 rok 
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10. 

Program współpracy Gminy Łoniów z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 
2020. 

UCHWAŁA NR XIII/80/2020 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 
stycznia 2020 r. 

 
2020 rok 

 
11. 

Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Łoniów na rok 2020. 

UCHWAŁA NR XIV/86/2020 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 
marca 2020 r.  

 
2020 rok 

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

Nie wymaga podjęcia uchwały 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. Program wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci   i młodzieży,                       
będących mieszkańcami Gminy . 

UCHWAŁA NR XVII/101/2020 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 25 
czerwca 2020 r. 
 
 

 
 

bezterminowo 

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”. 
 

Nie wymaga podjęcia uchwały  
2020 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 

 
18. 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 
2020 

UCHWAŁA NR XVI/98/2020 
RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 25 
czerwca 2020 r 

 
2020 rok 

 
 
 
  
  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B4311F60-AD1D-4A52-8C69-290A98B60717. Podpisany Strona 4



Strona 5 z 35 
 

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 2020  roku liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła  się 
o 14 osób,  przez  co  na  dzień  31  grudnia  2020  roku wynosiła 7 544 osoby, w tym 3 792 
kobiety i  3 752   mężczyzn.  
 
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  
- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła – 594. , a liczba 
mieszkańców wynosiła – 586  ,  

- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 2 158. , a liczba mieszkańców 
w wieku produkcyjnym (15-64 lat) wynosiła 2 603. ,  

- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła  1 040. , a liczba mieszkańców wynosiła 
563. 
 

Migracje przebiegały w kierunku miejskim i związane były ze zmianą miejsca zamieszkania. Na 

koniec  2020  roku zameldowało się na pobyt stały i czasowy 148. osób, wymeldowało się                         

z pobytu stałego  i  pobytu czasowego 109. osób. 

 W 2020 roku  dwie dostojne jubilatki  mieszkanki naszej gminy obchodziły swoje setne 

urodziny, a 29 parom małżeńskim przyznano medale za długoletnie pożycie małżeńskie. 

 

FINANSE  GMINY 
 

       Budżet Gminy na 2020 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej 
wynosił 40 266 000  zł, w tym bieżące 36 648 088 zł  i majątkowe 3 622 912 zł,  po zmianach 
plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynosił 41 741 228 zł, w tym bieżące dochody 
38 347 664,22 zł i majątkowe 3 393 563,78 zł. 
Wykonanie dochodów za 2020 rok wyniosło – 37 814 904,85 zł, co stanowiło  90,59 %.  
Wykonanie dochodów bieżących – 36 191 402,07 zł, co stanowiło 94,38 %. 

Wykonanie dochodów majątkowych – 1 623 502,78 zł, co stanowiło 47,84 %. 

Budżet  Gminy na 2020 rok po stronie wydatków według pierwszej uchwały budżetowej                                        

wynosił 40 548 000 zł, w tym bieżące wydatki 34 343 054,89 zł i majątkowe 6 204 945,11 zł, po zmianach 

plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosił 43 236 667,18 zł, w tym bieżące 36 182 005,84 zł                       

i majątkowe 7 054 661,34 zł. 
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Wykonanie za 2020 rok wynosiło  -  36 430 762,94 zł, co stanowiło 84,26 %. 

Wydatków bieżących wykonano na kwotę  34 609 806,16 zł, co stanowiło 95,65 %.      

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę 1 820 956,78 zł, co stanowiło 25,81 %.  

Na dzień 31.12. 2020 roku realizacja budżetu przedstawiała się następująco: 

- zrealizowane dochody –  37 814 904,85 zł 

- zrealizowane wydatki –  36 430 762,94 zł 

- wynik budżetu – nadwyżka – 1 384 141,91 zł     

 

W budżecie gminy zrealizowano:  

1. przychody w kwocie 2 813 439,18 zł,  

w tym: 

- 701 301,84 zł – wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych, 

- 24 522,34 zł - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o 
finansach publicznych, 
 
- 487 615 zł - nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 
 
- 1 000 000 zł – kredyt w BS w Łoniowie. 

2. rozchody w kwocie 718 000 zł,  

w tym:  

-  718 000  zł - spłata kredytów i pożyczek. 

 

Zobowiązania budżetu na dzień 31.12. 2020 roku wynosiły: 

- 16 763 000 zł 

Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. 

Kwota długu stanowiła 44,33 % do wykonanych dochodów budżetu gminy. 
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 

Na początku 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte 

było  17,03 % powierzchni gminy. W roku 2020 zostały podjęte  następujące uchwały: 

-  Rady Gminy Łoniów Nr XXI/126/2020 z dnia 30 grudnia 2020 o przystąpieniu                             

do sporządzenia zmiany Nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania o przystąpieniu              

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

- Rady Gminy Łoniów Nr XXI/127/2020 z dnia 30 grudnia 2020 o przystąpieniu                              

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów 

"Skrzypaczowice, Piaseczno-zbiornik. 

 Zasadniczą przesłanką podjęcia nowych prac planistycznych dotyczących przedmiotowego 

obszaru była potrzeba przeznaczenia terenu pod  powiększenie terenów inwestycyjnych związanych                   

z usługami  sportu w sąsiedztwie zbiornika wodnego w Piasecznie.  

W 2020 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 1996r. 

2 IV Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Łoniów. 

XXXI/124/98 z dn. 

17 czerwca 1998r. 

3 V Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Łoniów. 

XXX/161/2001 z dn. 

29 grudnia 2001r. 

4 Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu 

oczyszczalni ścieków Otoka Grabińska. 

VII/42/2003 z dn. 

28 sierpnia 2003r. 

5 Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia. 

XXXII/205/2009 z dn. 

29 grudnia 2009r. 

6 Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miejscowości Łoniów i Łoniów 

Kolonia. 

XXXVI/225/2010 z dn. 

30 czerwca 2010r. 

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 2013r. 

8 Uchwała w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki o nr ewid. 32/24 

Jasienica. 

XXX/166/2013 z dn. 

30 kwietnia 2013r. 
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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 

10 Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

miejscowości Jasienica i Świniary. 

XXXV/195/2013 z dn. 

11 września 2013r. 

11 Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 1 na 

terenie sołectwa Zawidza. 

XLIX/246/14 z dn.  

27 sierpnia 2014r. 

12 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr. 

2 w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Łoniów i Łoniów Kolonia. 

IX/48/2015 z dn.  

2 lipca 2015r.  

13 Uchwała w sprawie zmiany nr 3 w 

miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego  Łoniów i Łoniów Kolonia. 

XLVI/247/2018 z dn.  

3 lipca 2018r. 

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 2018r. 

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 2019r. 

16  Uchwała w sprawie w sprawie zmiany 

Nr 4 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia 

 

XIX/110/2020 

RADY GMINY ŁONIÓW   z dnia 29 

października  2020r. 
 

 

17 Uchwała w sprawie w sprawie zmiany 

Nr 5 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia 

XVII/100/2020 

RADY GMINY ŁONIÓW   z dnia 24 

lipca 2020r. 
 

  

 

W 2020 roku wydano  6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  inwestycje 

te dotyczyły infrastruktury gazowej i wodociągowej. Wydano 49 decyzji o warunkach 

zabudowy, w tym wydano 15 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz 5 decyzji dotyczących zabudowy usługowej oraz 29 dotyczących innych inwestycji między 

innymi zmiany zagospodarowania terenu polegającej na zalesieniu gruntów rolnych, budowy 

budynków gospodarczo-garażowych. 
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INWESTYCJE  
 
Zadania realizowane przez referat rolnictwa, gospodarki przestrzennej  i inwestycji. 
 
                W 2020 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. 
 

 
Infrastruktura drogowa w gminie Łoniów obejmowała na dzień 1 stycznia 2020 roku 49,01 km 
dróg gminnych, a na dzień 31 grudnia 2020 r.    wynosiła 53,051 km w tym drogi o nawierzchni  
asfaltowej  stanowiły  39,054 km. Jednak stan techniczny nawierzchni dróg w gminie na 
niektórych odcinkach wymaga remontów. 
 
-  Budowa ulicy i miejsc postojowych w miejscowości Łoniów na odcinku 0+24,20 do km 
0+227,20”. 
 
Rozpoczęte w 2019 r. zadanie zakończono 24 kwietnia 2020 r. Zrealizowano je w ramach 
dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość robót wyniosła 458 167,53 zł,                   
w tym kwota dofinansowania wyniosła 320 717,00 zł. Celem przebudowy drogi było 
podniesienie parametrów technicznych i użytkowych, a w szczególności wykonanie: 
poszerzenia jezdni, chodników, opaski bezpieczeństwa, miejsc postojowych, odwodnienia. 
Lepsze drogi to większe szanse na rozwój, inwestycje, a przede wszystkim odpowiedź na 
potrzeby mieszkańców. 
 
 
-  Nowo Otwarte Strefy Aktywności. 
 
Przy udziale dofinansowania z Ministerstwa Sportu ukończono budowy otwartych stref 
aktywności w miejscowościach: Skrzypaczowice, Skwirzowa, Ruszcza Płaszczyzna, Sulisławice 
i Łoniów Kolonia. Mieszkańcy mogą pomyśleć o sporcie i rekreacji, korzystając z dostępnych 
tam różnych urządzeń do ćwiczeń, takich jak orbitek, biegacz, wioślarz, twister i wahadło, 
wyciągi wyciskane, jeździec. Strefa relaksu obejmuje stojak na rowery, ławkę,  tablicę, szachy, 
betonowy stół do ping ponga, betonowe piłkarzyki.  Zadanie zrealizowała firma „DESTAR” za 
kwotę po przetargu 256 500,00 zł brutto. W gminie Łoniów jest obecnie 10. otwartych stref 
aktywności. 
 

 ZAKRES  I RODZAJ INWESTYCJI PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY  ŁONIÓW W 2020 R. 

1. Kanalizacja globalna w aglomeracji Łoniów  została praktycznie zakończona i oddana 

do użytku, pozostały  nowo wybudowane domy, które nie  zostały podłączone do sieci 

kanalizacji sanitarnej. Zawarta została umowa na wykonanie projektu technicznego 
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tych odcinków sieci i przyłączy kanalizacyjnych na kwotę 38 000,00 zł brutto  w ilości 

30 sztuk przyłączy z odcinkami  sieci. Prowadzone  są co pół roku roboty serwisowe        

i przeglądowe na urządzeniach znajdujących się w przepompowniach ścieków 

kanalizacyjnych. 

2. W związku z planowanym rozbudowaniem  sieci wodociągowej na terenie gminy 

Łoniów na odcinkach w miejscowościach: Łoniów Kolonia, Wnorów, Piaseczno, 

Skrzypaczowice, Sulisławice i Skwirzowa została zawarta  umowa na wykonanie 

projektu technicznego z uzyskaniem pozwolenia  na  budowę przez firmę = E C O N = 

Kielce  na kwotę 36 000,00 zł brutto z terminem wykonania do dnia 30 kwietnia 2021r. 

3. Termomodernizacja budynków na terenie gminy Łoniów :   zakres robót  dotyczy 

bieżącego utrzymania i  serwisowania urządzeń : wentylacji mechanicznej, pomp ciepła 

i instalacji fotowoltaicznej koszty utrzymania  pokrywane są ze środków własnych. 

Wykonano również zgłoszenia pozyskania  energii do PGE przyłączenia mikro instalacji  

do sieci elektroenergetycznej budynków : Urzędu Gminy, Szkoły w Łoniowie, Szkoły              

w Świniarach, Szkoły w Łążku, Gminnego Ośrodka Kultury w Chodkowie, Ośrodka 

Zdrowia w Świniarach, Ośrodka Zdrowia w Sulisławicach, Szkoły w Sulisławicach                 

i Szkoły w Gieraszowicach. 

4. 10 czerwca 2020 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie wspólnego 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na „Dostawę energii elektrycznej” dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej                                  

w Sandomierzu. Podpisano również Porozumienie „Kompleksowa  dostawa paliwa 

gazowego ‘’ dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej. W dniu 8.10.2020r zawarte zostały 

umowy na dostawę paliwa gazowego z PGNiG Obrót Detaliczny  Sp.z o.o z siedzibą                  

w Warszawie – umowa na dostawę gazu obowiązuje do dnia 31.12.2022r, a umowa na 

dostawę energii elektrycznej została zawarta z TAURON Sp z o.o 30-417 Kraków                    

i obowiązuje do końca roku 2022. 

5. Wykonano również remont - odbudowę pomnika na cmentarzu parafialnym                                 

w Łoniowie kwatery żołnierskiej z dofinansowaniem Wojewody Świętokrzyskiego na 

kwotę 10 000,00 zł brutto. 

6. Wykonany został projekt rozbiórki budynku mieszkalnego na działce nr ewid.144/2                  

w Łoniowie (stary posterunek MO ). Konserwator  zabytków wydał decyzję                                 

z pozwoleniem na rozbiórkę w terminie   do końca lipca  2021r. 

7. Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego w zakresie adaptacji ewentualnie 

przebudowy i remontu budynku byłej siedziby Urzędu Gminy zlokalizowanego na 

działce  nr.ew. 229/2  w Łoniowie na cel Dom Dziennego  Pobytu -Środowiskowy Dom 

Samopomocy przez Usługi Projektowe  Łukasz Gardian Opatów  za  kwotę 20 000,00 zł 

brutto. 

8. Opracowanie aktualizacji planu aglomeracji Łoniów  w sprawie  sposobu wyznaczenia 

obszarów i granic aglomeracji przez firmę BCJ Tarnobrzeg za kwotę 12 000,00 zł 

dotyczącą podjęcia uchwały zaopiniowanej  przez  RZGW Kraków Wody Polskie celem 

naliczania opłat  za ścieki i wodę. 
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Informacja, na temat „funduszu sołeckiego” za 2020 rok: 

Wyodrębniona kwota „funduszu sołeckiego” na 2020 rok   wyniosła -   569 273,15 zł. 

Zrealizowano wydatki „funduszu sołeckiego” w 2020 roku   na kwotę- 568 768,12 zł. 

Kwota „funduszu sołeckiego”,  która nie została zrealizowana to  -  505,03 zł. 

 

Z funduszu sołeckiego w 2020 roku zrealizowano następujące inwestycje: 
 

1 Sołectwo Bazów 

  Zad. I " Ogrodzenie terenu gminnego". 

 

2 

Sołectwo Bogoria 

Zad. I "Budowa chodnika przy drodze gminnej ". 

Zad. II "Naprawa dróg gminnych " 

 Zad. III  ‘’Wyposażenie świetlicy wiejskiej” 
 

3 

Sołectwo Chodków Nowy 

Zad.I "Ogrodzenie terenu gminnego wraz z wytyczeniem granicy działki ‘’ 

Zad.II " Niwelacja i utwardzenie terenu gminnego" 
 

4 
Sołectwo Chodków Stary 

Zad. I "Modernizacja  świetlicy wiejskiej" 
 

5 

Sołectwo Gągolin 

Zad. I " Montaż rolet zewnętrznych w altanie" 

Zad. III "Odwiert studni głębinowej" 

Zad. V "Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania placu zabaw w czystości i 
konserwacji elementów będących jego wyposażeniem”. 

 

6 

Sołectwo Gieraszowice 

Zad. I "Budowa altanki" 

Zad.II "Ogrodzenie terenu gminnego" 
 

7 

Sołectwo Jasienica 

Zad.I "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 

Zad.II "Wykonanie ławek" 

Zad. III "Rozbudowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu" 
 

8 
Sołectwo Jeziory 

Zad. I ‘’ Budowa studni głębinowej dla celów p.poż." 
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9 

Sołectwo Kępa Nagnajewska 

Zad. I "Montaż rolet zewnętrznych w altanie" 

Zad. II " Wykonanie instalacji elektrycznej w altance i na placu zabaw" 
 

10 

Sołectwo Krowia Góra 

Zad.I "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 

Zad. II "Udrożnienie i odmulenie rowu dla celów bezpieczeństwa przeciw powodziowego" 

Zad. III" Naprawa dróg gminnych" 

Zad. IV "Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania placu zabaw w czystości i 
konserwacji elementów będących jego wyposażeniem”. 

 

11 
Sołectwo Królewice 

Zad. I " Budowa altany wraz z wyposażeniem". 
 

12 
Sołectwo Łążek 

Zad. II "Naprawa dróg gminnych" 
 

13 

Sołectwo Łoniów 

Zad. II " Uzupełnienie oświetlenia ulicznego”. 

Zad. III " Utrzymanie w czystości terenu wiejskiego" 

 

14 

Sołectwo Łoniów Kolonia 

Zad. I "Budowa altanki" 

Zad. II "Zakup kosy spalinowej" 

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

Zad. IV ‘’ Utwardzenie terenu gminnego" 

Zad. V "Zakup drzew i krzewów" 

 Zad.VI ‘’ Zakup i montaż tablic informacyjnych” 

 

15 
Sołectwo Otoka 

Zad. I "Modernizacja świetlicy wiejskiej"  

 Zad. II ” Wyposażenie świetlicy wiejskiej” 

 Zad. III ’’Budowa chodnika przy budynku świetlicy wiejskiej” 

 

16 

Sołectwo Piaseczno 

Zad. I "Ogrodzenie terenu gminnego" 

Zad. II "Zakup materiałów na budowę altany" 

Zad. III "Zakup i montaż elementów zabawowych" 

 Zad.IV „ Utwardzenie placu” 
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Sołectwo Przewłoka 

Zad. I "Zakup pompy głębinowej dla celów p.poż" 
 Zad. II "Zakup i montaż tablic informacyjnych" 
    17 Zad. III "Zakup kosy spalinowej" 
 Zad. IV "Oświetlenie placu zabaw i altanki - lampy solarne" 
 Zad. V "Zakup wyposażenia boiska wiejskiego" 
 Zad.VI "Zakup drzew i krzewów ozdobnych"  
 Zad. VII "Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku" 
 Zad. VIII "Zakup grila" 
 Zad. IX "Naprawa dróg gminnych" 
  

18 
Sołectwo Ruszcza Kolonia 

Zad. I "Budowa altany wraz z wyposażeniem" 

 

19 
  
  

Sołectwo Ruszcza Płaszczyzna 

Zad. I "Utrzymanie w czystości kompleksu parkowego - koszenie" 

Zad. III "Budowa altany"      (we własnym zakresie) 

Zad. IV "Wykonanie przepustu przy drodze gminnej"     (we własnym zakresie) 

Zad. V "Ogrodzenie terenu gminnego"               (we własnym zakresie) 

Zad. VI "Zakup drzew i krzewów ozdobnych" 

 
 Sołectwo Skrzypaczowice 

 20 Zad. I "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 

  Zad. II "Naprawa dróg gminnych” 

 
 Sołectwo Skwirzowa 

  Zad. I "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 
 21 Zad. II "Zakup kosy spalinowej" 

  Zad. III "Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy spalinowej" 
 Zad. IV "Zakup i montaż elementów zabawowych" 
 Zad. V "Drenaż działki i utwardzenie wjazdu na działkę" (we własnym zakresie) 
 Zad. VI "Doprowadzenie energii elektrycznej do altanki i placu zabaw" 

 
 Sołectwo Sulisławice 

 22 Zad. I "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 

  Zad. II "Zakup kosy spalinowej" 
 Zad. III "Naprawa dróg gminnych” 

  

23 
Sołectwo Suliszów 

Zad. II "Utwardzenie terenu obok świetlicy wiejskiej" 
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Zad. IV "Utrzymanie porządku we wsi" 

Zad. IV "Zakup drzew i krzewów ozdobnych" 

  

24 

Sołectwo Świniary Nowe 

Zad. I "Naprawa dróg gminnych i udrożnienie rowów" 

Zad. II "Montaż monitoringu przy Centrum Spotkań Wiejskich" 

Zad. III "Zakup kostki brukowej na utwardzenie placu w wiacie przystankowej przy szkole 
ZSiP w Świniarach Starych ‘’ 

Zad. IV "Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku" 

Zad. V "Zakup drzew, krzewów ozdobnych i trawy" 

Zad. VII ‘’Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy spalinowej" 

 

25 

Sołectwo Świniary Stare 

Zad. I "Zakup działki wraz z budynkiem na cele sołectwa" 

Zad. II " Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 

Zad. III "Utrzymanie w czystości terenu gminnego" 

 

26 

Sołectwo Trzebiesławice 

Zad. I "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" 

Zad. II "Modernizacja i wyposażenie domu ludowego " 

 

27 

Sołectwo Wnorów 
Zad. I "Wyprofilowanie skarpy wraz z dowiezieniem ziemi" 
Zad. II "Doposażenie świetlicy wiejskiej" 
Zad. II "Doposażenie świetlicy wiejskiej" 
Zad. III "Zakup kosiarki spalinowej” 
Zad. IV "Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosy spalinowej" 

 Zad. V "Montaż wiaty gospodarczej i ogrodzenia" 

 

28 

Sołectwo Wojcieszyce 

Zad. III "Przebudowa ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych" 

Zad. IV "Wykonanie tablic kierunkowych w miejscowości Wojcieszyce" 
 Zad. V "Naprawa dróg gminnych" 

  

29 

Sołectwo Wólka Gieraszowska 

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

Zad. II "Naprawa dróg gminnych" 

Zad. III "Doposażenie świetlicy wiejskiej" 
Zad. IV "Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości" (zakupy) 

 

30 

Sołectwo Zawidza 

 Zad. I "Modernizacja  świetlicy wiejskiej". 

Zad. II  "Zakup elementów zabawowych". 
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WYKONYWANIE  ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY  
ŚRODOWISKA 
 
              W 2020 roku odbiór odpadów odbywał się na podstawie zawartego Porozumienia                                 
z Ekologicznym Związkiem Gmin Dorzecza Koprzywianki .  Na dzień 31 grudnia 2020 roku  na 
1 mieszkańca/mieszkankę Gminy Łoniów przypadało 76,85 kg selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych oraz 166 kg zmieszanych odpadów komunalnych. 
Na terenie gminy Łoniów obowiązywał „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 2020 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 58 posesji              
z terenu gminy. Odebrano i unieszkodliwiono 136,97 Mg ton azbestu. 
-  w 2020 roku w Gminie Łoniów obowiązywał „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łoniów” przyjęty UCHWAŁĄ NR 
XIV/86/2020 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 marca 2020 r. Gmina Łoniów podejmuje również 
działania dotyczące ochrony zwierząt, gdyż zadaniem własnym gminy jest między innymi 
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. W 2020 roku do schroniska nie oddano żadnego 
psa, a opiekę sprawowano nad 21 psami, które dzięki wolontariuszom działającym na terenie 
naszej gminy znalazły swoich właścicieli. 
 

 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
 
             W roku 2020 poza sprawami administracyjnymi ( tj. przygotowywanie sprawozdań, 
wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, odbiory przyłączy, 
protokoły wymiany wodomierzy, badania jakości wody i ścieków i inne) 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. 
 
Wykonywane zadania  to: 
• Wykonano 12. co miesięcznych badań ścieków oczyszczonych zgodnie z decyzją Dyrektora 
Zarządu Zlewni w Sandomierzu. Badania nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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• 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. 96 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 2020 roku oddano do utylizacji 99,480 ton osadów ściekowych. Liczba  przyłączy 
kanalizacyjnych na koniec 2020 roku wyniosła 594 przyłącza. 
 
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę zrealizowano zadania: 
• Wykonano zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące remontów i usunięcia 
usterek na Hydroforniach Zawidza i Ruszcza Kolonia. 
• Prowadzone były prace utrzymania terenu ujęć wody Ruszcza Kolonia  i Zawidza oraz 
zbiorników  w Łoniowie.    
• Wykonano serwis stacji uzdatniania wody ujęcia Ruszcza Kolonia. Do prac wykorzystano 
materiał nierdzewny i wymieniono kołnierze zbiorników magazynowych ujęcia Zawidza. 
• Prowadzona była wymiana wodomierzy w ramach wymiany legalizacyjnej wraz z nowym 
oplombowaniem. 
• Prowadzone były prace konserwacyjno - remontowe zasuw, hydrantów, zaworów i kluczy 
odcinających. 
• Przyjęto 38 zgłoszeń awarii różnego typu, które niezwłocznie były usuwane przez 
pracowników obsługi. Ze względu na bezpieczeństwo w  okresie pandemii COVID 19 
ograniczono wszelkie działania, które powodowały by zakłócenia w dostawach wody do 
niezbędnego minimum.   
• Odebrano protokołem końcowym 19 nowych przyłączy wodnych. Łączna liczba czynnych 
przyłączy na koniec roku 2020 wyniosła 2045 przyłączy.  
 
Zużycie wody za rok 2020 kształtowało się następująco: 
• Ujęcie Zawidza: 253 550 m3 
• Ujęcie Ruszcza Kol. : 125 295 m3 
 
Zrzut ścieków oczyszczonych na koniec roku 2020 wyniósł 62 tyś m3 
Długość sieci wodociągowej z której korzystają mieszkańcy Gminy Łoniów wynosi ok. 157 km. 
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej z aktualnie podłączonych pięciu miejscowości bez 
przyłączy wynosi 37,7 km. 
 

 

OCHRONA ZDROWIA 
 
W Gminie Łoniów 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. 
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Na terenie Gminy Łoniów 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 2020 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 związku z wystąpieniem  epidemii SARS-COV-2 na terenie kraju, Radni Gminy Łoniów wraz 
z Wójtem Gminy Łoniów przekazali z koleżeńskiej zbiórki kwotę 6 600,00 zł dla Szpitala 
Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, by wesprzeć walkę z epidemią. 
Sandomierski szpital za otrzymane pieniądze zakupił środki ochrony osobistej dla lekarzy                   
i pielęgniarek, czyli między innymi maseczki, przyłbice, kombinezony i rękawice. 
Natomiast wsparcie finansowe w wysokości 980,00 zł zostało przekazane do Punktu 
Ratownictwa Medycznego w Łoniowie. 
 
W 2020 roku zostały podjęte uchwały : 
 
- w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2020, gdyż prowadzenie działań związanych z profilaktyką                                            
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Środki 
przeznaczone na  realizację powyższych zadań pochodziły z opłat za wydane   zezwolenia na 
sprzedaż  napojów alkoholowych. 
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przeznaczono kwotę 93 584,67 zł. 
 

- uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020r. 
Środki na realizację zadań wynikających z programu pochodziły z opłat za wydane                              
zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych.  
Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  w 2020 roku przeznaczono 
kwotę 4 000,00 zł. 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizuje  Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
 

Na terenie Gminy znajduje się 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 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).                  
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 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 
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 2020 r. jednostki OSP zostały zadysponowane do 135 zdarzeń tj. pożary – 95 wyjazdów, 
zagrożenia - 38 wyjazdów i 2 fałszywe wyjazdy .                                                           

Pomimo dużych nakładów finansowych na bieżące funkcjonowanie jednostek Gmina Łoniów 
w 2020 roku dofinansowała  zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania    
i likwidacji skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP.                                                                             

 W 2020 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  z programu został zakupiony sprzęt, wyposażenie 
osobiste strażaka, wykonano remont remizy  (garażu) w OSP Wólka Gieraszowska i Otoka   oraz 
dofinansowanie z programu „Mały Strażak” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska               
i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zakup sprzętu, urządzenia  do selektywnego wywoływania 
alarmów oraz wyposażenia osobistego strażaka jak również z Powiatu Sandomierskiego  w 
formie pożyczki z Urzędu Pracy na remont garażu i zakup sprzętu. 

Epidemia rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-COV-2 wpłynęła na bezpieczeństwo 
mieszkańców dlatego od 16 kwietnia 2020 roku w całym kraju wprowadzono obowiązek 
zakrywania nosa i ust podczas przebywania  w przestrzeni publicznej. To jeden ze sposobów, 
który miał ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-COV-2 .  Dlatego w  gminie  
ruszyła akcja szycia maseczek ochronnych. Akcję zainicjował Wójt Gminy , a szycia maseczek 
podjęły się panie z terenu gminy, którym należą się wielkie podziękowania. Maseczki zostały 
spakowane w Urzędzie Gminy, w koperty w których znajdowała się instrukcja użycia maseczek 
tj. jak ją nosić, prać i dezynfekować. 
Maseczki ochronne  wielorazowego użytku dla mieszkańców Gminy Łoniów dostarczyli 
druhowie ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Łoniów do skrzynek pocztowych.  
Ponadto jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zajmowali się dystrybucją  otrzymanych 
środków do dezynfekcji . 
 

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”. 
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           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. 

             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 2019/2020 r. funkcjonowało 5 szkół 

podstawowych, w których uczyło się 572 uczniów w 40 oddziałach oraz 221 wychowanków                

w 14 oddziałach przedszkoli. 

Szczegółowy zakres danych przedstawia poniższa tabela: 

 

Szkoły Podstawowe 2019/2020 
 

W roku szkolnym 2019/2020 r. szkołę podstawową ukończyło 63. uczniów klas VIII. 

 

Wydatki w przeliczeniu na 1. uczennicę/ucznia, w poszczególnych szkołach  kształtowały się 

następująco:  

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowie – 3 470 300,82 zł: 198 ucz = 17 526,77 zł.  

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gieraszowicach – 1 098 237,69 zł: 51 ucz = 21 534 07 zł  

 
Nazwa szkoły 

Liczba 
oddziałów 
2019/2020 

Liczba 
uczniów 

2019/ 
2020 

I II III IV V VI VII VIII Średnia 
ilość  
uczniów
/oddział 

Liczba  
uczniów 
2018/ 
2019 

Sz. P. 
Łoniów  

 
11 

 
198 

 
18 

 
30 

 
17 

 
9 

 
32 

 
42 

 
19 

 
31 

 
18 

 
211 

Sz. P. 
Gieraszowice   

 
6 

 
51 

 
10 

 
4 

 
6 

 
0 

 
9 

  
11 

 
11 

 
0 

 
9 

 
53 

Sz. P. 
Sulisławice  

 
8 

 
126 

 
17 

 
15 

 
21 

 
7 

 
18 

 
20 

 
14 

 
14 

 
16 

 
128 

Sz. P. 
Świniary 

 
7 

 
112 

 
14 

 
16 

 
13 

 
0 

 
17 

 
24 

 
16 

 
12 

 
16 

 
113 

Sz. P.  
Łążek 

 
8 

 
85 

 
7 

 
11 

 
10 

 
11 

 
11 

 
15 

 
12 

 
8 

 
11 

 
91 

 
Razem 

 
40 

 
572 

 
66 

 
76 

 
67 

 
27 

 
87 

 
112 

 
72 

 
65 

 
14 

 
596 
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3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sulisławicach – 2 575 559,68 zł: 126 ucz = 20 440, 94 zł 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Świniarach – 1 720 766,55: 112 ucz = 15 363, 98 zł 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łążku- 1 430 042,53 zł: 85 = 16 824,02 zł 

     

 

Przedszkola 2019/2020 

 

 

 Prowadzenie przedszkoli jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy. Oznacza to, że jest 

ono finansowane ze środków własnych  samorządu.  

Wydatki wychowania przedszkolnego w roku  2020 wyniosły :                                       

2 243 027,31 zł ( jest to zadanie własne gminy)         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

W szkołach realizowana jest nauka języka obcego – języka angielskiego, oraz dodatkowego 

języka obcego i jest to język rosyjski.  

Zatrudnienie nauczycieli wg etatów i stopnia awansu zawodowego. 

Jednostka 

 

Punkt 

Przedszkolny      

2,5- 5 latki 

 

Oddział „O” 

6 latki 

Razem 

2019/2020 

Razem ilość  

Wychowanków  

    2018/2019 

Przedszkole 

Łoniów 
56 19 75 

73 

Przedszkole 

Świniary 
32 8 40 45 

Razem 88 27 115 118 

Gieraszowice 15 10 25 27 

Sulisławice 30 19 49 52 

Łążek 21 11 32 32 

Razem 66 40 106 111 

Podsumowanie 154 67 221 229 
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W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach i przedszkolach na dzień 1 stycznia 2020 roku 
prowadzonych przez Gminę Łoniów pracowało: 
 
 

 

 

Wykaz nauczycieli pełno i niepełno zatrudnionych. 

Jednostka PSP 
Łoniów 

PSP 
Gieraszowice 

PSP 
Sulisławice 

PSP 
Świniary 

PSP 
Łążek 

PP 
Łoniów 

PP 
Świniary 

Razem 

Pełnozatrudnieni  27 10 20 13 13 9 5 97 

Niepełnozatrudnieni  4 5 5 4 5 3 4 30 

RAZEM 31 15 25 17 18 12 9 127 

         

 

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin ośmioklasisty ze względu na pandemię odbył się w 

dniach 16,17,18 czerwca 2020 roku, a wyniki egzaminu opublikowano 3 sierpnia 2020 roku. 

Egzamin ósmoklasisty to pisemny test kończący pierwszy etap edukacji – szkołę podstawową. 
Jego celem jest nie tylko określenie poziomu wiedzy i wykształcenia, zdobytego przez ucznia – 
egzamin ósmoklasisty zastępuje również egzamin wstępny do szkoły ponadpodstawowej. 

Jego wyniki są szczególnie istotne wówczas, gdy liczba chętnych do szkoły jest wyższa, niż 
wolnych miejsc w danej szkole. 

L.p. Nazwa jednostki Liczba  
Nauczycieli 
2019/2020 

Liczba  
etatów 
nauczycieli 

Liczba  
obsługi 

Liczba 
etatów 
obsługi 

Liczba 
nauczycieli 
2018/2019 

Liczba 
etatów 
nauczycieli  
2018/ 
2019 

Liczba 
Pracowników 
Obsługi  
2018/2019 

Liczba 
Etatów 
Obsługi 
2018/ 
2019  

1. Sz. P.  Łoniów 31 30,41 12 12,00 33 30,33 12 12 

2. Sz.P.Gieraszowice 15 11,78 3  3,00 18 11,66 3 3 

3. Sz.P. Sulisławice 25 24,86 12 10,88 30 27,12 12 10, 
88 

4. Sz. P. Świniary 17 15,30 5 5,00 22 13,60 5 5 

5. Sz.  P. Łążek 18 15,44 5 4,25 24 16,00 5 4,25 

  
Razem 
  

 
106 

 
97,79 

 
37 

 
35,13 

 
127 

 
98,71 

 
37 

 
35,13 

1. Przedszkole 
Łoniów 

12 7,35 6 5,00 12 7,60 6 5 

2. Przedszkole 
Świniary 

9 4,13 4 4,00 10 6,20 4 4 

 Razem 
  

21 11,48 10 9,00 22 13,80 10 9 

Razem 
  

127 109,27 47 44,13 149 112,51 47 44,13 
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 Egzamin ośmioklasisty w roku szkolnym 2019/2020 obejmował następujące przedmioty: język 

polski, matematykę i język angielski. 

Wyniki egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2019/2020 na terenie Gminy Łoniów, 

powiatu sandomierskiego, województwa świętokrzyskiego i kraju kształtowały się 

następująco: 

 

Przedmiot Sz. P 

Łoniów 

Sz. P 

Gieraszowice 

Sz. P 

Sulisławice 

Sz. P. 

Świniary 

Sz. P. 

Łążek 

% % % % % 

J. polski 

  

     53,6           - 54 59 51,5 

Matematyka  37,3 Brak ósmej 

klasy 

37 48 36,4 

J. angielski   48           - 25 39 37,3 

 

 

 

 

 

Przedmiot 

 

Wyniki Gmina % 

 

Wyniki 

Powiat  % 

 

Wyniki 

województwo  % 

 

Wyniki kraj  % 

 

J. polski 

            

              54 

      

     55 

              

          58 

             

            59 

 

Matematyka 

              

             38 

      

    42 

              

          45 

              

            46 

 

J. angielski 

              

              31 

      

     49 

             

          52 

              

            54 

 

 

 

 

 

 Nauczanie zdalne. 

 

1.Od 25 marca 2020 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem·  

i zwalczaniem COVID-19 nastąpiło ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych 

polegające przede wszystkim na objęciu uczniów zdalnym nauczaniem. 

 

2.Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość użyczenia sprzętu komputerowego do zdalnego 

nauczania zakupionego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 1,1 

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu 

o wysokich przepustowościach pod nazwą Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +.  Gmina Łoniów 
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zakupiła 39 laptopów na łączną kwotę 122 955,00 zł przy wkładzie własnym  10 252,00 zł.  

Laptopy wraz z oprogramowaniem Microsoft Office Professional Plus 2019 Academic 

wypożyczono uczniom 5 szkół na zasadzie umowy użyczenia. 

 

3.Praca zdalna odbywała się według zmodyfikowanego planu lekcji. Nauczyciele świadczyli 

prace zdalną z domu za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zgodnie  

z obowiązującym planem każdego dnia prowadzili lekcje zdalne, pozostawali do dyspozycji 

uczniów za pomocą e-dziennika, udzielali odpowiedzi na zadane pytania od uczniów  

i rodziców, tłumaczyli niezrozumiałe zagadnienia, monitorowali postępy uczniów, oceniali 

 i sprawdzali bieżącą wiedzę uczniów. Najczęstszą metodą komunikacji podczas pracy zdalnej 

z uczniami z której korzystali nauczyciele to szkolna platforma –Praca zdalna, Messenger, Edu-

dziennik, e-maile, Skype. Zasoby, z których korzystali nauczyciele podczas nauki zdalnej to E-

podręczniki, zasoby internetowe, strony i zasoby danych wydawnictw. Narzędzia 

wykorzystywane w celu przeprowadzenia lekcji online to wideorozmowy, wideokonferencje. 

Informacje zwrotne do uczniów wysyłane były poprzez e-maile, szkolną platformę Praca 

zdalna, Edu- dziennik, przy czym rodzaj komunikatora dostosowany był do potrzeb  

i możliwości obsługi przez uczniów stosownie do wieku tych uczniów. Obecnie szkoły są 

przygotowane do prowadzenia lekcji poprzez platformę Google Suit dla szkół i uczelni.  

 

 

 

 Realizacja zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. 

 
        Głównym zadaniem gminy, jako organu prowadzącego dla oświaty było zabezpieczenie 

środków finansowych umożliwiających prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia dla 

kadry pracowniczej oraz możliwość sprawnego funkcjonowania bazy lokalowej szkół  

i przedszkoli.  

 

Gmina Łoniów, jako organ prowadzący zapewnienia dowóz oraz opiekę podczas dowozu 

uczniów do szkół. Z uwagi na znaczne oddalenie miejsca zamieszkania od szkoły oraz ze 

względów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży dojazd oraz opieka podczas dowozu zapewniona 

była wszystkim uczniom, których przemieszczanie się na drodze do lub ze szkoły  mogłoby 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa – ilość uczniów korzystających z dowozu w roku 

szkolnym 2019/2020 to 355 uczniów. 

Gmina Łoniów, jako organ prowadzący ma obowiązek zapewnić również dowóz uczniów 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. 

W roku szkolnym 2019/2020 gmina finansowała dojazd 14. niepełnosprawnym uczniom naszej 

gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia „ w Sandomierzu oraz dla 2. 

uczniów do szkół i ośrodków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na 

orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Tarnobrzega oraz 1. ucznia do Ośrodka 

Szlachetne Anioły do Klimontowa. 

 

Zgodnie z art. 90b i 90m ustawy o systemie oświaty nadal wspomagano uczniów  

w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Z tej formy pomocy korzystali uczniowie szkół 

podstawowych oraz szkół średnich zamieszkujących teren Gminy Łoniów. Kryterium 

dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było ustawowo i nie mogło 

przekroczyć 528,00 zł na 1 członka rodziny. Z tej formy wsparcia skorzystało 77 uczniów 

kwota środków wydatkowanych na tą formę pomocy to 71 119,00 zł. Zgodnie z podjętą 

uchwałą Rady Gminy  Łoniów w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji 
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uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Łoniów przyznano stypendia 

I stopnia dla 5 uczniów. Na to zadanie wydatkowano kwotę 5 000,00 zł. 
 

Innym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2019/2020 była kontrola obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat 

do ukończenia szkoły podstawowej, a obowiązku nauki uczniowie w wieku od 16 - 18 lat. 

Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których 

mieszkają uczniowie, a obowiązku nauki Wójt Gminy Łoniów. W roku szkolnym 2019/2020  

z przeprowadzonej analizy realizacji obowiązku nauki wynika, że wszyscy promowani 

uczniowie podjęli naukę w szkołach ponadpodstawowych. 

 

Szkoły w Gminie Łoniów objęte są programem dożywiania uczniów, w których 

dożywianych było 527. uczniów w tym finansowanych ze środków  Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łoniowie jest 162. uczniów, z Ośrodka Pomocy Społecznej w  Koprzywnicy 7. 

uczniów, Ośrodka Pomocy Społecznej w  Osieku 2 dzieci, rodzice zaś finansowali dożywianie 

dla 334. uczniów. Oprócz dożywiania dzieci korzystają w szkołach z programu „ Szklanka 

mleka” i „Owoce w szkole”. 

 

Wydatki na oświatę wraz z zadaniami własnymi w 2020 roku wyniosły: 13 117 786,76 zł. 

Kwota otrzymanej subwencji i dotacji wyniosła 7 685 015,98 zł   

 

Wydatki ogółem 2020r: 

13 117 786, 76 zł wydatki ogółem 

- 2 495 049,32  zł wydatki zadania własnego( wychowanie przedszkolne + dowozy ) 

- 7 685 015,98zł  subwencja + dotacje 

2 937 721 ,46  zł 

 

Reasumując należy podkreślić za Gmina Łoniów do realizacji działalności oświatowej po 

odjęciu otrzymanej subwencji i dotacji dołożyła w roku 2020 kwotę środków finansowych w 

wysokości 2 937 721,46  zł. 

Podjęte uchwały w roku 2020 dotyczące obszaru oświaty to: 

- uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 

2020/2021.Podjęcie w/w uchwały podyktowane było zmianami zwrotu kosztów dowozu 

uczniów niepełnosprawnych na podstawie zawartej umowy z rodzicami dzieci dowożonych do 

szkół, przedszkoli ośrodków rewalidacyjnych. 
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POMOC SPOŁECZNA 

 

Programy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej: 

            W 2020 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. Działania określone w w/w  programie realizuje zespół 

interdyscyplinarny, który liczy 14. członków. W 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 

kwartalne spotkania oraz 82 posiedzenia grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. W 

roku 2020 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 31 procedur Niebieskich Kart, założonych 

przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Koprzywnicy. Odbyły się 82 spotkania grup 

roboczych z członkami rodzin (tj. sprawcami i ofiarami przemocy). W 2020r. zakończono pracę 

z 12. rodzinami z 2019r. oraz z 25. rodzinami z 2020r. gdzie prowadzona była procedura 

Niebieskiej Karty.  

 

Kolejnym programem obowiązującym w roku 2020 był Gminny Pogram Wspierania Rodziny na 

lata 2019-2021 zatwierdzony Uchwałą 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 

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 10. 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, Kuratorami Sądowymi. 

 

W 2020 roku obowiązywał wieloletni program osłonowy Gminy Łoniów „Posiłek w domu           i 

w szkole” na lata 2019 – 2023, który został zatwierdzony Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy 

Łoniów w dniu 8 grudnia 2018 r. 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 roku o pomocy społecznej. 
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W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej  przystąpił do programu “Wspieraj Seniora” i był         
w gotowości świadczyć wsparcie i pomoc dla osób tego potrzebujących. 
Program miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz 
Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowaliby się na pozostanie w domu. 
Usługa wsparcia polegała na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora 
zakresem obejmującym  artykuły  podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki 
higieny osobistej. 

- Gmina Łoniów przystąpiła do programu teleopieki  w związku z czym zostało zawarte 
porozumienie o współpracy na rzecz budowy systemu opieki senioralnej w Powiecie 
Sandomierskim. Prowadzenie usługi teleopieki skierowanej do seniorów z terenu naszej gminy 
zostało powierzone Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łoniowie.   Teleopieka – to system 
przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 
Osoba potrzebująca zostaje wyposażona w tzw. „przycisk życia”, który w razie jakiegokolwiek 
zagrożenia (upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, pożar) po naciśnięciu powoduje 
automatyczne uruchomienie połączenia w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu, 
gdzie operator decyduje o stosownym rodzaju interwencji. Osoby do programu Teleopieki są 
kwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  

- W 2020 roku realizowano   projekt partnerski pn. „Liderzy kooperacji”.  Ze względu na 
ograniczenia związane z COVID-19  II etap Projektu trwał  do 31 grudnia 2020 roku.                         
Projekt skierowany był do 7 rodzin wieloproblemowych, które borykają się                                                       
z niepełnosprawnością, chorobą, bezrobociem, trudną sytuacją materialną. W ramach 
Projektu do  naszego samorządu trafiło wsparcie finansowe w wysokości 56 340,00 zł.                           
z którego zorganizowano i sfinansowano: rehabilitację domową dla dwojga  
niepełnosprawnych dzieci, sfinansowano wizyty u dietetyka dla 3 osób  z terenu Gminy 
Łoniów, udało się zaktywizować dwie osoby, które podjęły szkolenie zawodowe i je ukończyły. 
Jedna z tych osób odbyła staż w Jednostce na terenie Gminy Łoniów. W ramach Projektu 
Gmina Łoniów otrzymała środki do ochrony osobistej oraz do dezynfekcji,  z przeznaczeniem 
dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej bezpośrednio pracujących   z beneficjentem. 

- Ośrodek Pomocy Społecznej realizował  projekt ‘’Razem można więcej’’ - integracja 
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Łoniów.                     
W 2020 r. z form wsparcia w ramach projektu skorzystały 34. osoby. Wkład własny Gminy za 
2020 r. wynosił 50 290,50 zł, a dofinasowanie wynosiło 201 750,88 zł.  Projekt obejmował : 
poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe i prawne, warsztaty terapeutyczno-
psychologiczne, szkolenia zawodowe do wyboru (kierowca kat. C; opiekun osób starszych, 
chorych i niepełnosprawnych; obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem 
podnoszenia) oraz 3 miesięczny staż u pracodawcy i wsparcie materialne. 

- W 2020 roku realizowany był Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na 2020 rok. 
Ośrodek Pomocy Społecznej kwalifikuje osoby i rodziny do tej formy pomocy i są to rodziny, 
które zmagają się z niepełnosprawnością, ubóstwem, wielodzietnością, niezaradnością 
życiową i mieszczą się w wymaganych kryteriach dochodowych.  
Program realizowany jest przez: 
 
- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Chodków Nowy 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B4311F60-AD1D-4A52-8C69-290A98B60717. Podpisany Strona 26



Strona 27 z 35 
 

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej  – Koło przy     
parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sulisławicach 
-  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – Koło przy Parafii Świętego Mikołaja Biskupa w Łoniowie. 
 
Z uwagi na epidemię koronawirusa żywność była wydawana za 3 miesiące, tj. marzec, kwiecień 
i maj. Ponieważ żywności było 10 ton (29 kg/osobę). Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – Koło 
przy Parafii Świętego Mikołaja Biskupa w Łoniowie nie było w stanie wydać jej samodzielnie. 
Pan Wójt Szymon Kołacz zwrócił się do Brygady Terytorialnej z Sandomierza i z  pomocą przyszli 
żołnierze tej jednostki. 
 
- Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom 
przynajmniej z trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, 
każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku 
życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne 
otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek 
oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej – na bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, 
muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na terenie całego kraju. W 2020 
roku wydano 104.  Karty Dużej Rodziny.   
 
  

Świadczenia  

Beneficjentami pomocy społecznej w 2020 roku było 929 osób  z 360 rodzin. Najczęściej  

występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami 

ubiegania się o pomoc  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 2020 roku beneficjenci korzystali z następujących form pomocy: 

1. Zasiłek    stały -  z tej formy pomocy skorzystały  64. osoby na kwotę 351 163,92 zł. 

Zasiłek stały wypłacany jest dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym 

lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub 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 pomocy skorzystały 42. rodziny na łączną kwotę 52 989,15 

zł. Pomoc  przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości otrzymania świadczeń 

emerytalno-rentowych. 
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3. Zasiłki celowe, celowe specjalne – z pomocy tej skorzystały  102. rodziny na łączną 

kwotę 46 880,44 zł. Zasiłki przyznane zostały na zakup: żywności, opału, odzieży, 

obuwia. 

 

4. Dożywianie dzieci oraz  zasiłki celowe „Posiłek”  - łącznie wydano kwotę  368 011,40 

zł.  Z pomocy tej w formie posiłków na podstawie wydanych decyzji skorzystało 199 

dzieci ze 103 rodzin oraz 2 osoby dorosłe.  Udzielono również  pomocy w formie 

świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem  na zakup posiłku lub żywności dla 260 

rodzin.  

5. Usługi opiekuńcze specjalistyczne – świadczone były dla 13 osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Na realizację usług przeznaczono  kwotę 98 842,96 zł. 

6. Usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy  skorzystały 23. osoby na łączną  kwotę 

129 113,82 zł. 

7. Składki na ubezpieczenie  zdrowotne  - odprowadzane były od osób pobierających 

zasiłek stały. Na opłacenie składek wydano  kwotę 31 436,03 zł. 

 

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej  poniósł koszty w wysokości: 

- 73 869,19 zł  za pobyt 3. osób w Domach Pomocy Społecznej. 

 - 44 266,50 zł  za dwie osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych. 

- 4 800,00 zł  na wynagrodzenia wypłacone opiekunowi prawnemu ustanowionemu dla osoby 

ubezwłasnowolnionej  z tytułu  sprawowania opieki.  

- 5 686,14 zł  zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dwoje dzieci 

umieszczone w pieczy zastępczej  

- 66 955,92 zł  za 8. dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo- wychowawczej. 

 

Na świadczenia rodzinne w 2020 roku  wydano kwotę 3 117 944,34 zł, na składki społeczne od 

podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny 

zasiłek opiekuńczy wydano  kwotę 228 820,88 zł, na fundusz alimentacyjny 145 176,38 zł. 

Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych to 7 198 433,74 zł.   

 

 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

 

             Pandemia COVID-19 z dnia na dzień zaburzyła system tworzenia i korzystania z 

kultury oraz działalności sportowej. Liczne dotąd wydarzenia i projekty organizowane                                       

i współorganizowane przez samorząd gminy Łoniów musiały zostać odwołane lub odbyły się 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B4311F60-AD1D-4A52-8C69-290A98B60717. Podpisany Strona 28



Strona 29 z 35 
 

w innej formie niż dotychczas. Pomimo panującej sytuacji w 2020 roku zostały zrealizowane 

następujące programy, projekty i wydarzenia : 

Przeglądy artystyczne: „Wieczór Kolęd i Pastorałek” w wykonaniu Sandomierskiego Chóru 
Katedralnego, Koncert poświęcony Ojcu św. Janowi Pawłowi II z okazji 100. rocznicy urodzin 
„Nuty góralskie św. Jana Pawła II”, konkursy: VIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek 
„Śpiewajcie i grajcie Mu”, konkursy plastyczne: „Bożonarodzeniowo – Noworoczna Kartka 
Świąteczna, Plastyczny Konkurs Wielkanocny pt „Baranek wielkanocny”, Konkurs dla 
mieszkańców Gminy Łoniów „Pamiętajcie o ogrodach” ,warsztaty: „Letnia Akademia 
Rękodzieła” , współorganizacja i udział w imprezach kulturalno – plenerowych: Dożynki 
Powiatowe w Sandomierzu, Dożynki Prezydenckie w Warszawie, Nasze Sandomierskie – 
kulinaria regionalne”, turystyczne i sportowo-rekreacyjne: Halowy Turniej Piłki Nożnej dla 
młodzieży z terenu Gminy Łoniów, Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka, Rajd rowerowy 
„30 km na 30 lecie samorządu”, Ferie zimowe 2020 z GOK. 
 

 

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. Budynek biblioteki nie jest 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka znajduje się w budynku 
wielofunkcyjnym Urzędu Gminy pod adresem Łoniów 56, 27-670 Łoniów. 
Na początku roku 2020 księgozbiór wyniósł 12 330 woluminów z tego ubytkowano 486 
woluminów i zakupiono 367 woluminów na wartość 8 452,00 zł. Na koniec roku 2020 
księgozbiór wynosił 12 211 woluminów w przeliczeniu na jednego mieszkańca łączna liczba 
woluminów wynosiła 1,6. 
W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie zakupiła ze środków samorządowych 
193. woluminy na wartość 4 452,00 zł, a z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego zakupiono 174 woluminy na wartość 4 000,00 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 2020 roku zarejestrowano 382. czytelników i wypożyczono ogółem 8 803. woluminy oraz 
156. czasopism. 
Biblioteka zatrudnia 3. pracowników, struktura zatrudnienia nie uległa w ciągu roku zmianie. 
Placówka posiada 5 komputerów z dostępem do Internetu. W 2020r. został zakupiony 
komputer do opracowania i katalogowania zbiorów bibliotecznych. Biblioteka zakupiła 
oprogramowanie  biblioteczne MAK+ do katalogowania książek. Do katalogu komputerowego 
wprowadzono 60 % ogółu księgozbioru. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie współpracuje z  Gminnym Ośrodkiem Kultury,  ze 
szkołami i przedszkolami z terenu Gminy Łoniów. W ramach współpracy zorganizowano 
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następujące wydarzenia: wycieczki do biblioteki, konkursy, czytanie literatury dla dzieci.                     
W wydarzeniach tych wzięło udział 296 osób. Gminna Biblioteka Publiczna realizowała projekt 
z Instytutu Książki  „Z książką na start”, który przeznaczony był    dla dzieci  w wieku 3-6 lat                   
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”.                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
W 2020 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa dotacja gminy wyniosła 
139 608,00zł.   
  

WYDARZENIA KULTURALNE 

Pomimo panującej pandemii COVID-19 w 2020 roku zostały zrealizowane następujące 
wydarzenia:  

Polskie kolędy, pastorałki, oraz zagraniczne piosenki świąteczne wykonali 05 stycznia 
2020 r. soliści i muzycy Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego w Maryjnym Sanktuarium w Sulisławicach. Noworoczny koncert pt. „Pokój 
światu, radość ludziom” rozpoczęła Msza św. sprawowana pod przewodnictwem ks. bp. 
Krzysztofa Nitkiewicza, ordynariusza diecezji sandomierskiej. 

14 stycznia 2020 r.  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbył się VIII 

Gminny Przegląd Kolęd „Śpiewajcie i grajcie MU”. Celem konkursu było: podtrzymanie w 

młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd i uwrażliwienie na ich piękno poprzez ukazanie ich 

różnorodności. 

21 stycznia 2020 r. we wtorkowy wieczór w auli Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie 
odbył się Wieczór kolęd. Koncert okazał się prawdziwą ucztą dla zmysłów i przedłużył 
Bożonarodzeniowe świętowanie. 

22 lutego w hali Publicznej Szkoły Podstawowej w Łoniowie  odbył się XII Gminny 
Halowy Turniej Piłki Nożnej, którego hasło brzmiało „Sport przeciw nałogom”. Organizatorem 
Turnieju była Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Łoniowie, a 
Honorowy Patronat nad Turniejem objął Wójt Gminy Łoniów Pan Szymon Kołacz. 

2 marca 2020 r. na hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Św. Jana Pawła 
II w Łoniowie odbył się etap gminny I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka. 
Przedsięwzięcie to realizowane było przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i miał na celu 
propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej 
dzieci a także rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole                                          
z przestrzeganiem zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Organizatorem olimpiady było 
Publiczne Przedszkole w Łoniowie, głównym koordynatorem gminnym była dyrektor 
przedszkola, p. Teresa Świstak. 

    18 maja 2020 przeżywaliśmy 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły – Papieża Polaka, Świętego 
Jana Pawła II. Z tej okazji Wójt Gminy Łoniów i Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie zaprosili 
mieszkańców na koncert on-line zatytułowany „Nuty góralskie o Świętym Janie Pawle II” w 
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wykonaniu folk kapeli „Góralska Hora” ze Szczyrku. Premiera Koncertu odbyła się 17 maja o 
godz. 17.00 i transmitowana była przez stronę Gminy Łoniów i FB. 
 
    Letnia Akademia Rękodzieła była to nowa oferta przygotowana przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Łoniowie w związku z regulacjami dotyczącymi działalności domów kultury w czasie 
pandemii COVID – 19 . Był to cykl warsztatów rękodzielniczych on-line w czasie letnich 
miesięcy: czerwca, lipca i sierpnia. Skierowana była do wszystkich wielbicieli rękodzieła. 
Warsztaty  realizowane były w formie krótkich instruktaży obrazkowych lub filmików 
publikowanych regularnie co piątek o godzinie 17.00 na stronie Gminnego Ośrodka Kultury                   
w Łoniowie: gok.loniow.pl, profilu FB. 
 
       W 2020  obchodzony był jubileusz 30-lecie istnienia Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji 
Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie był organizatorem rajdu rowerowego „30 km na 30 – lecie 
samorządu”. 
 
 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  
 
            Program współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został uchwalony 

 uchwałą Nr XIII/80/2020 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 stycznia 2020 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                                                                                                                                                        

- Oferta Gminnego Klubu Sportowego ,,AGRICOLA” Łoniów, któremu przyznano kwotę                         

w wysokości 50 000,00 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 
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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. W związku z pandemią COVID- 19 zajęcia te odbywały się 

z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego na boiskach piłkarskich – zasady 

określone wytycznymi Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. 

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 5 000,00 zł.  

Łączna kwota przekazanych dotacji w ramach regrantingu wyniosła 10 000,00 zł.  

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu po przeprowadzeniu 

lokalnego konkursu grantowego zmierzającego do wyłonienia realizatorów projektów wyłonił 

dwa projekty: 

- Projekt ,,Ogród naszych marzeń” – złożony przez Stowarzyszenie Domów dla Dzieci                            

i Młodzieży ,,Bliżej Marzeń”  w Łoniowie. Przyznana kwota dotacji to 5 000,00 zł. 

- Projekt ,, Ocalić od zapomnienia” – złożony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeziory 

,,Jezioranie”. Przyznana kwota dotacji to 5 000,00 zł. 

W ramach projektu ,,Ogród naszych marzeń” przeprowadzono cykl spotkań, w czasie których 

wspólnie zagospodarowano teren przy Domu Dziecka nr 4.  Uczestnicy projektu mieli do 

dyspozycji teren, gdzie samodzielnie zaprojektowano i posadzono sadzonki drzew i krzewów 

ozdobnych w ramach warsztatów. Ogród marzeń został obsadzony roślinami ozdobnymi. Przy 

części roślin postawiono tabliczki edukacyjne. 

W ramach projektu ,,Ocalić od zapomnienia” uporządkowano teren i oznaczono zapomniany 

cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w miejscowości Królewice. Dzięki współpracy 

ze Świętokrzyską Grupą Eksploracyjną oraz lokalnymi organizacjami mającymi doświadczenie 

w popularyzacji dziedzictwa i pracach historycznych, przywrócono pamięć temu miejscu. 

Stworzono tablicę pamiątkową oraz przygotowano publikację opisującą wydarzenia                               

w regionie w czasie I wojny światowej. 
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Wysokość środków  przekazanych z budżetu gminy na realizację  Programu współpracy Gminy 

Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego  w roku 2020 wyniosła 95 000,00 zł. 

 

PROMOCJA GMINY 

Polskie kolędy, pastorałki, oraz zagraniczne piosenki świąteczne wykonali 05 stycznia 
2020 r. soliści i muzycy Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego w Maryjnym Sanktuarium w Sulisławicach. Noworoczny koncert pt. „Pokój 
światu, radość ludziom” rozpoczęła Msza św. sprawowana pod przewodnictwem ks. bp. 
Krzysztofa Nitkiewicza, ordynariusza diecezji sandomierskiej. 

22 lutego w hali PSP w Łoniowie  odbył się XII Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej, 
którego hasło brzmiało „Sport przeciw nałogom”. Organizatorem Turnieju była Gminna 
Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Łoniowie, a Honorowy Patronat nad 
Turniejem objął Wójt Gminy Łoniów. 

2 marca 2020 r. na hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Św. Jana Pawła 
II w Łoniowie odbył się etap gminny I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka. 
Przedsięwzięcie to realizowane było przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i miał na celu 
propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej 
dzieci, a także rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole                                                   
z przestrzeganiem zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Organizatorem olimpiady było 
Publiczne Przedszkole w Łoniowie, głównym koordynatorem gminnym była dyrektor 
przedszkola. 

            27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. W 2020 roku miał on 
wyjątkowy charakter, bo świętowaliśmy 30-lecie jego istnienia. Chociaż  jubileusz miał smak 
słodko-gorzki, ze względu na pandemię COVID -19 to i tak minione 30 lat będzie przez historię 
ocenione jako jeden z najlepszych okresów w historii Rzeczpospolitej. Od samego początku 
istnienia Samorządu Osoba wójta gminy Łoniów Szymona Kołacza jest bardzo ściśle związana 
z jego działalnością. Najpierw sprawował mandat radnego I kadencji, w II i III kadencji pełnił 
funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Od 2006 roku sprawuje funkcję wójta gminy. W tym 
dniu wyrażając głęboki szacunek i podziw za codzienną ciężką pracę na rzecz społeczności 
lokalnej, wiele osób i delegacji przybyło, by złożyć panu wójtowi życzenia i podziękowania za 
zaangażowanie, sumienność i rzetelność. Wśród składających życzenia znaleźli się: 
przedstawiciele starostwa, Rady i Zarządu Powiatu w Sandomierzu, wójtowie i burmistrzowie 
powiatu sandomierskiego, dowódca i komendant Garnizonu Sandomierz, prezes 
Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, pracownicy Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz gminnych instytucji kultury.  
 

Gmina Łoniów wsparła akcję #GaszynChallenge. Widok pracowników Urzędu, Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Łoniowie, którzy robią przysiady i pompki mógł nieco zdziwić wszystkich, którzy właśnie w tym 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B4311F60-AD1D-4A52-8C69-290A98B60717. Podpisany Strona 33



Strona 34 z 35 
 

czasie przechadzali się po okolicy. To wszystko za sprawą akcji charytatywnej pn. 
#GaszynChallenge, do której dołączyły wspomniane jednostki. Wójt Gminy Łoniów Szymon 
Kołacz,  wraz z pracownikami podjął wyzwanie rzucone przez Burmistrz Koprzywnicy 
Aleksandrę Klubińską oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Łoniowie, a dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łoniowie Marek Bisztyga włączył się do akcji po nominacji złożonej przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Chodkowa Starego. Urząd gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniów swoją cegiełkę w kwocie 
503,00 zł  przekazali na konto Zosi (https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia) 
cierpiącej na rdzeniowy zanik mięśni.  

       30 sierpnia 2020 r. w Sandomierzu odbyły się Powiatowe Dożynki. Ze względu na 
otaczającą nas rzeczywistość miały one skromny charakter. Mszy Św. dziękczynnej w Bazylice 
katedralnej przewodniczył biskup Krzysztof Nitkiewicz, który też wygłosił okolicznościową 
homilię. Dalsze uroczystości odbyły się na rynku starego miasta. Gminę Łoniów reprezentował 
wieniec – dar niebios i wytwór pracy rąk człowieka wsi przygotowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich  „Łoniowianki” pod merytorycznym kierunkiem instruktora Gminnego Ośrodka 
Kultury  p. Zdzisławy Drach. Do naszego wieńca który zbudowany był z najdorodniejszych 
kłosów różnego rodzaju zbóż, kwiatów i ziół, wpleciona została również leszczynowa gałązka 
– symbol obfitości i błogosławieństwa Bożego. Stara bowiem polska legenda mówi, że 
leszczyna ulitowała się nad Świętą Rodziną uciekającą przed Herodem do Egiptu i dała Jej 
schronienie pod swymi  gałęziami. Dlatego jej gałązki dają spokój i szczęście. Kształt wieńca 
nawiązywał do tradycyjnej korony. Łoniowski Dożynkowy Wieniec w konkursie na 
najpiękniejszy wieniec powiatu sandomierskiego zajął I miejsce i reprezentował powiat 
sandomierski na Wojewódzkich Dożynkach w Kielcach, gdzie również zajął I miejsce. Łoniowski 
wieniec reprezentował Województwo Świętokrzyskie na Prezydenckich dożynkach i został 
wyróżniony przez parę prezydencką. Wieniec otrzymał wyróżnienie i został zaproszony przez 
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, gdzie można go było oglądać 
podczas Święta Chleba  i podziwiać na okolicznościowej wystawie.  

       - 22 października 2020 r. w TVP 1 został wyemitowany premierowy odcinek serialu "Ojciec 

Mateusz", do którego ujęcie były nakręcone w Sanktuarium Maryjnym w Sulisławicach oraz             

w jego okolicach. 

         1 listopada to święto Wszystkich Świętych, które w 2020 roku  wyglądało inaczej ze 
względu na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19. Zamknięcie cmentarzy 
stanowiło duże problemy dla osób, które od lat zajmowały się sprzedażą chociażby kwiatów 
i zniczy pod bramami nekropolii. Dlatego Wójt Gminy wychodząc na przeciw producentom 
chryzantem z terenu Gminy Łoniów złożył do Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji 
Rolnictwa stosowny wniosek pozwalający zagospodarować skupione przez Agencję kwiaty          
z Gminy Łoniów na terenie gminy. Kwiaty upiększały  przydrożne kapliczki, gminne pomniki 
oraz miejsca pamięci.  

    Promocja gminy w prasie : „ Tygodnik Nadwiślański” i „Echo dnia” poprzez zamieszczanie 
informacji o Gminie . 
       
    Wydawanie kalendarzy zawierających zdjęcia z terenu Gminy Łoniów oraz kartek 
świątecznych. 
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   Prowadzenie i na bieżąco aktualizowanie strony internetowej Gminy Łoniów i Biuletynu 
Informacji Publicznej  
 

PODSUMOWANIE  

Raport został opracowany na podstawie danych  przygotowanych przez pracowników 
Urzędu Gminy Łoniów oraz  jednostek organizacyjnych Gminy Łoniów w sposób czytelny                        
i przejrzysty.                                                                                                                                                                                        

W raporcie znajdują się informacje na temat zrealizowanych programów  i inwestycji. 
Przedstawiony raport daje możliwość zapoznania się z osiągnięciami gminy na koniec 2020r., 
z zakresem realizowanych inwestycji i innych zadań służących mieszkańcom. Podejmowanie  
kolejnych projektów opiera się na pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych. 

Pomimo nieoczekiwanych wyzwań jakie przyniósł rok 2020 w związku z panującą 
pandemią COVID-19 udało się zrealizować rozpoczęte i zaplanowane inwestycje  służące 
społeczności lokalnej i rozwojowi gminy z uwzględnieniem wymiaru przestrzennego  oraz               
z zachowaniem dyscypliny finansów publicznych. 
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