
ZARZĄDZENIE NR RG.0050.275.2022 
WÓJTA GMINY ŁONIÓW 

z dnia 30 maja 2022 r. 

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Łoniów za 2021 rok 

Na podstawie art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2022r., 
poz. 559 z późn.zm) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Przedstawiam Radzie Gminy Łoniów Raport o stanie Gminy Łoniów za 2021 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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Szanowni Mieszkańcy 

Gminy Łoniów! 
 

       Przedstawiam Państwu 

Raport o stanie Gminy 

Łoniów za rok 2021 

stanowiący podsumowanie 

działalności naszego 

samorządu w minionym 

roku. Dokument został 

przygotowany zgodnie                 

z art. 28aa Ustawy                     

o samorządzie gminnym               

z dnia 8 marca 1990r. i zawiera w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz 

uchwał Rady Gminy w roku 2021, a także przedstawia sytuację gospodarczą i społeczną gminy. 

 W niniejszym dokumencie zostały omówione m.in.: obszary związane z ochroną środowiska 

naturalnego, demografią, oświatą i wychowaniem, kulturą, sportem i rekreacją, pomocą 

społeczną, ochroną zdrowia, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową oraz 

funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych. Raport o stanie gminy stanowi 

podstawę do obiektywnej oceny podejmowanych działań przez samorząd w roku 

sprawozdawczym. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Łoniów za 2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem  
 
Wójt Gminy Łoniów 
Szymon Kołacz 
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I Gmina Łoniów – charakterystyka  
 

Gmina Łoniów leży w powiecie sandomierskim, woj. świętokrzyskie, na pograniczu 

Wyżyny Kielecko – Sandomierskiej i Kotliny Sandomierskiej, w dolinie Wisły. Powierzchnia 

gminy wynosi 86,99 km2, co stanowi około 12,9 % powierzchni powiatu, a liczba jej 

mieszkańców w roku 2021 wynosiła 7 504 osoby. Krajobraz gminy jest zróżnicowany                         

i atrakcyjny widokowo. W części nadwiślańskiej dominują rozległe równiny z malowniczymi 

kępami drzew, małymi zagajnikami i nadrzecznymi zaroślami. W części wyżynnej przeważają 

szerokie wzniesienia, we fragmentach porośnięte lasem. Ciekawym elementem pejzażu są 

pasma sadów, ciągnące się wzdłuż Wisły. Krajobraz wzbogacają ocalałe resztki parków 

podworskich, pojedyncze pomnikowe drzewa, liczne, przydrożne kapliczki i krzyże wpisane 

trwale w otoczenie. 

 

 
 

Gmina Łoniów powstała 1 stycznia 1973 roku w wyniku likwidacji 

gromadzkich rad narodowych w Łoniowie (7 sołectw), Sulisławicach (11 sołectw) 

i Świniarach (6 sołectw). Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dniem 1 września 1977r. 

Gmina Łoniów licząca 30 sołectw została przyłączona do gminy Koprzywnica - trwało to 

do dnia 30 września 1982r. Z dniem 1 października 1982r. na mocy Rozporządzenia Rady 

Ministrów gmina Łoniów została ponownie powołana. Aktualnie w skład Gminy Łoniów 

wchodzi 30 sołectw: 

– Bazów – Piaseczno 

– Bogoria – Przewłoka 

– Chodków Nowy – Ruszcza Płaszczyzna 

– Chodków Stary – Ruszcza Kolonia 

– Gągolin – Skrzypaczowice 

– Gieraszowice – Skwirzowa 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 36424113-CFE8-441D-845B-96B612420967. Podpisany Strona 4



 
Raport o stanie Gminny Łoniów za 2021 rok 

__________________________________________________________________________________ 
 

  
5 

– Jasienica – Sulisławice 

– Jeziory – Suliszów 

– Kępa Nagnajewska – Świniary Nowe 

– Krowia Góra – Świniary Stare 

– Królewice – Trzebiesławice 

– Łążek – Wnorów 

– Łoniów – Wojcieszyce 

– Łoniów-Kolonia – Wólka Gieraszowska 

– Otoka – Zawidza 

  

 
 

 
 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 36424113-CFE8-441D-845B-96B612420967. Podpisany Strona 5



 
Raport o stanie Gminny Łoniów za 2021 rok 

__________________________________________________________________________________ 
 

  
6 

Gmina Łoniów jest gminą o charakterze rolniczym, powierzchnia gruntów ornych 

stanowiących własność osób fizycznych wynosi 4 591,63 ha fizycznych, łąki i pastwiska 

stanowią 1 224, 96 ha fizycznych, lasy zaś 495, 4667 ha fizycznych. Warunki naturalne dla 

rolnictwa należą do najlepszych w kraju. Gmina posiada najbardziej urodzajne gleby                         

w klasach od I do III. W gruntach ornych gleby w klasach od I do IV stanowią 65%, w klasach 

od V do VI 23%, a pozostałe grunty, tj. tereny pod zalesienie, grunty pod drogami, nieużytki 

zajmują 9,4%. Dominują gleby brunatne i czarnoziemy. Wysoka przydatność produkcyjna gleb 

stwarza warunki do intensywnej produkcji roślinnej. Ze względu na specyficzne warunki 

mikroklimatyczne w rejonie tym skoncentrowana jest produkcja sadownicza (głównie                        

z uprawą jabłoni, wiśni, śliw i gruszy).  

 

II Mieszkańcy  
 

W okresie od początku do końca 2021 roku liczba mieszkanek i mieszkańców 
zmniejszyła  się o 40 osób,  przez  co  na  dzień  31  grudnia  2021  roku wynosiła 7 504 osób, 
w tym 3 769 kobiet i  3 735  mężczyzn.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  
- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła – 602, a liczba 
mieszkańców wynosiła – 572,  

- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła – 2 132, a liczba mieszkańców 
w wieku produkcyjnym (15-64 lat) wynosiła – 2 588,  

- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła – 1 035, a liczba mieszkańców wynosiła 
– 575. 

Migracje przebiegały w kierunku miejskim i związane były ze zmianą miejsca 

zamieszkania. Na koniec 2021  roku zameldowało się na pobyt stały i czasowy – 203 osoby, 

wymeldowało się z pobytu stałego  i na pobyt czasowy – 137 osób. 

 

 
 

Na podstawie danych udostępnionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu 

na dzień 31.12.2021r. sytuacja dotycząca bilansu i struktury osób bezrobotnych kształtowała 

się następująco: 

 bezrobotni z terenu Gminy Łoniów zarejestrowani w PUP – 191 osób, przy czym 52,87% 

to kobiety; 

 ¼ osób zarejestrowanych posiadło gospodarstwo rolne;  

 55 zarejestrowanych osób nie posiadało żadnego doświadczenia zawodowego; 
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 liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wynosiła 161, w tym: 

 62 osoby były do 30 roku życia, 

 117 osób było długotrwale bezrobotnych, 

 33 osoby były powyżej 50 roku życia, 

Według raportów udostępnianych przez CEIDG na terenie Gminy Łoniów ilość 

aktywnych wpisów przedsiębiorców dla głównego miejsca wykonywania działalności wynosiła 

240, ilość zawieszonych działalności gospodarczych wynosiła 49. Ilość aktywnych wpisów dla 

miejsca zamieszkania przedsiębiorcy wynosiła 276, zawieszonych zaś 62. 

 

III Strategie i programy obowiązujące w 2021 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 2016r. 
 

2015-2022 

2. Lokalny Program Rewitalizacji 
Miejscowości Łoniów i Sulisławice 

 

Uchwała nr 
XXIX/151/2017 Rady 
Gminy Łoniów z dnia 

23 lutego 2017r. 
 

2016-2023 

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

Uchwała nr 
XXV/134/2016 Rady 
Gminy Łoniów z dnia 
28 listopada 2016r. 

 

2016-2023 

4. Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy 

Łoniów na lata 2012-2032 
 

Nie wymaga podjęcia 
uchwały 

2012-2032 

5. Program wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci   i młodzieży, 
będących mieszkańcami Gminy  

Uchwała nr 
XVII/101/2020 Rady 
Gminy Łoniów z dnia 

25 czerwca 2020r. 
 

bezterminowo 

6. Gminny Program Profilaktyki                             
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2021 rok  

Uchwała nr 
XXII/130/2021 

Rady Gminy Łoniów 
z dnia 15 stycznia 

2021r. 
 

2021  

7. Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2021 rok 

Uchwała nr 
XXII/131/2021 

Rady Gminy Łoniów 
z dnia 15 stycznia 

2021r. 

2021  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 36424113-CFE8-441D-845B-96B612420967. Podpisany Strona 7



 
Raport o stanie Gminny Łoniów za 2021 rok 

__________________________________________________________________________________ 
 

  
8 

 

8. Gminny Program Przeciwdziałania 
Przemocy w rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2021-2025 

Uchwała nr 
XXII/132/2021 

Rady Gminy Łoniów 
z dnia 15 stycznia 

2021r. 
 

2021-2025 

9. Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Łoniów na 

2021 roku 
 

Uchwała nr 
XXIII/138/2021 

Rady Gminy Łoniów 
z dnia 11 marca 2021r. 

2021  

10. Program Opieki nad Zabytkami 
Gminy Łoniów na lata 2021-2024 

Uchwała nr 
XXVIII/163/2021 

Rady Gminy Łoniów 
z dnia 31 sierpnia 

2021r. 
 

2021-2024 

11. Gminna Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy 

Łoniów na lata 2021-2027 

Uchwała nr 
XXIX/169/2021 

Rady Gminy Łoniów 
z dnia 30 września 

2021r. 
 

2021-2027 

12. Gminny Program Wspierania Rodziny 

na lata 2019-2021 

Uchwała nr VI/36/2019 
Rady Gminy Łoniów 

z dnia 28 marca 2019r. 
 

2019-2021 

13. Program Osłonowy Gminy Łoniów 

Posiłek w szkole i w domu 

Uchwała nr III/20/2018 
Rady Gminy Łoniów 

z dnia 08 grudnia 
2018r. 

 

2019-2023 

14. Program współpracy Gminy Łoniów  

z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 

rok 2021 

Uchwała nr 
XIX/114/2020 

Rady Gminy Łoniów 
z dnia 29 października 

2020r. 
 

2021 

15. Plan Ochrony Zabytków Na Wypadek 

Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji 

Kryzysowych dla Gminy Łoniów 

Nie wymaga podjęcia 
uchwały 

2021 

16. Program Opieka wytchnieniowa – 

edycja 2021 

Nie wymaga podjęcia 
uchwały 

2021 
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IV Finanse Gminy Łoniów 
 

Budżet Gminy na 2021 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały 

budżetowej wynosił 36 260 000  zł, w tym bieżące 34 866 191 zł  i majątkowe 1 393 809 zł,  po 

zmianach plan dochodów na dzień 31.12.2021 r. wynosił 42 720 612,21 zł, w tym bieżące 

dochody 38 542 299,04 zł i majątkowe 4 178 313,17 zł 

Wykonanie za 2021 rok wynosiło – 42 831 700,71 zł, co stanowiło – 100,26%.  

Wykonanie dochodów bieżących –  38 653 387,54 zł, co stanowiło 100,29%. 

Wykonanie dochodów majątkowych – 4 178 313,17 zł, co stanowiło 100,00%.  

Budżet  Gminy na 2021 rok po stronie wydatków według pierwszej uchwały 

budżetowej wynosił 36 511 914 zł, w tym bieżące wydatki 33 517 847,43 zł i majątkowe 

2 994 066,57 zł, po zmianach plan wydatków na dzień 31.12.2021r. wynosił 44 767 193,30 zł, 

w tym bieżące 37 484 972,54 zł i majątkowe 7 282 220,76 zł. 

Zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 619 705,22 zł, w tym wydatki 

inwestycyjne 399 708,54 zł i bieżące 219 996,68 zł. 

Wykonanie wydatków za 2021 rok wynosiło - 38 402 027,03 zł, co stanowiło 85,78%. 

Wydatki bieżące wykonano na kwotę  35 612 603,29 zł, co stanowiło 95,01%, natomiast 

wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 2 789 423,74 zł, co stanowiło 38,30%.  

Na dzień 31.12. 2021 roku realizacja budżetu przedstawiała się następująco: 

- zrealizowane dochody –  42 831 700,71 zł 

- zrealizowane wydatki –  38 402 027,03 zł  

- wynik budżetu – nadwyżka – 4 429 673,68 zł     

W budżecie gminy zrealizowano:  

 przychody w kwocie 2 879 581,09 zł, w tym: 

- 1 289 243,68 zł – wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych, 

- 1 590 337,41 zł - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 

ustawy o finansach publicznych, 

 rozchody w kwocie 833 000 zł, w tym:  

-  833 000  zł - spłata kredytów i pożyczek. 

Zobowiązania budżetu na dzień 31.12.2021r .  

- z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 15 930 000 zł. Kwota długu 

stanowi 37,19 % wartości do wykonanych dochodów budżetu. 

 

V Zagospodarowanie przestrzenne 
 

Na początku 2021r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 

było  17,05 % powierzchni gminy. W roku 2021 nie została podjęta  żadna uchwała o 

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego polanu zagospodarowania przestrzennego                   
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i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego Gminy 

Łoniów. 

Trwają  prace planistyczne  zmierzające  do uchwalenia zmiany Nr 7 Studium uwarunkowań         

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łoniów zainicjowane uchwałą Rady 

Gminy Łoniów Nr XXI/126/2020 z dnia 30 grudnia 2020 oraz prace nad sporządzeniem  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów ,,Skrzypaczowice, 

Piaseczno-zbiornik”, zainicjowane  uchwałą Rady Gminy Łoniów Nr XXI/127/2020 z dnia 30 

grudnia 2020r. Zasadniczą przesłanką podjętych prac planistycznych dotyczących 

przedmiotowego obszaru jest potrzeba zakończenia prac rekultywacyjnych wyrobiska 

posiarkowego w Piasecznie oraz przeznaczenia terenów  pod  powiększenie terenów 

inwestycyjnych związanych z usługami sportu w sąsiedztwie zbiornika wodnego                           w 

Piasecznie.  

W 2021 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 

XXX/166/2013 z dn. 
30 kwietnia 2013r. 
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przestrzennego dla działki o nr ewid. 
32/24 Jasienica. 

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. 
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VI Inwestycje 
 

W 2021 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  na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 53,051 

km dróg gminnych, w tym drogi o nawierzchni  asfaltowej  stanowiły  39,054 km.  

 

Zakres  i rodzaj inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Łoniów w 2021r. 

 

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (2020-2021). 

Plan wydatków – 134 000,00 zł. 

Wykonanie – 133 670,00 zł – stanowi zapłatę za opracowanie dokumentacji budowlano-

wykonawczej sieci wodociągowej w miejscowości: Skwirzowa, Sulisławice, Piaseczno, Łoniów 

Kolonia, Wnorów w kwocie 40 590,00 zł oraz zapłatę za roboty budowlane  przy rozbudowie 

sieci wodociągowej w miejscowości Wnorów w kwocie 93 080,00 zł. 

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 2021. 

Plan wydatków – 2 764 114,00 zł 

Wykonanie –  15 500,00 zł – stanowi zwrot nakładów za budowę odcinka sieci kanalizacyjnej 

z montażem UZT w miejscowości Świniary Nowe. 

3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. 

Plan wydatków – 445 000,00 zł 

Wykonanie – 33 825,00 zł   stanowi zapłatę za budowę odcinka sieci kanalizacji  sanitarnej 

ciśnieniowej na terenie Aglomeracji Łoniów w kwocie 33 825,00 zł. 
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4. Rozpoczęto realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Łoniów” w m. 

Królewice, Sulisławice, Gieraszowice, Skwirzowa, Chodków Nowy, Łoniów, Jasienica, Świniary, 

Skrzypaczowice i Piaseczno. 

Zadanie zostało zakończone 2022r. 

5. W roku 2021 realizowano zadanie “Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku 

Urzędu Gminy w Łoniowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego 

Domu Samopomocy wraz niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i 

wybuduj” wartość zadania 1 996 500,00zł.  Zadanie zostało zakończone              w 2022r. 

Fundusz sołecki 

 

Wyodrębniona kwota Funduszu sołeckiego na 2021 rok wyniosła – 620 652,04 zł. 

Zrealizowano wydatki Funduszu sołeckiego w 2021 roku na kwotę – 619 743,72 zł. Kwota 

Funduszu sołeckiego,  która nie została zrealizowana to  –  908,32 zł. 

 

Z funduszu sołeckiego w 2021 roku zrealizowano następujące inwestycje: 
 

 1. 
  
  
  

Sołectwo Bazów 

Zad. I Ogrodzenie terenu gminnego 
Zad. II Doprowadzenie energii elektrycznej do placu zabaw   
Zad. III Budowa altany 

2. 
  
  

Sołectwo Bogoria 

Zad. I Zakup działki na cele sołectwa 
Zad. II Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku (zakupy) 
Zad. III Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku (usługa 
Zad. IV Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
Zad. V Ogrodzenie terenu gminnego 

3. Sołectwo Chodków Nowy 

  
  
 

Zad. I Remont huśtawki i piaskownicy na placu zabaw 
Zad. II Naprawa przewodów elektrycznych przy pompie dla celów p.poż. 
Zad. III Rozbudowa i doposażenie altany 

4. 
  

Sołectwo Chodków Stary 

Zad. I Modernizacja świetlicy Wiejskiej 

5. Sołectwo Gągolin 

Zad. I Montaż rolet zewnętrznych w altanie 
Zad. II Zakup grilla 
Zad. III Zakup i montaż pompy głębinowej 
Zad. IV Utrzymanie terenu gminnego w czystości i porządku (zakupy) 

6. Sołectwo Gieraszowice 

Zad. I Zagospodarowanie terenu gminnego i zakup elementów zabawowych 
7. Sołectwo Jasienica 

Zad. I Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
Zad. II Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu 

Zad. III Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku (zakupy) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 36424113-CFE8-441D-845B-96B612420967. Podpisany Strona 13



 
Raport o stanie Gminny Łoniów za 2021 rok 

__________________________________________________________________________________ 
 

  
14 

Zad. IV Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku (usługa) 
8 
  

Sołectwo Jeziory 

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

Zad. II Utwardzenie terenu gminnego - parking 

9 
  

Sołectwo Kępa Nagnajewska 

Zad. I Ogrodzenie terenu gminnego 

Zad. II Zakup elementów zabawowych 

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

10 Sołectwo Krowia Góra 

Zad. I Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 

Zad. II Naprawa drogi gminnej 

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

11 
  

Sołectwo Królewice 

Zad. I Utwardzenie podłoża w altanie i jej doposażenie (zakupy) 

Zad. II Utwardzenie podłoża w altanie i jej doposażenie (usługa) 

Zad. III Zakup grilla 

Zad. IV Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku (zakupy) 

12 
  

Sołectwo Łążek 

Zad. I Zakup budynku z działką na cele sołectwa i jego modernizacja 
Zad. II Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku (zakupy) 

13 Sołectwo Łoniów 

Zad. I Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
Zad. II Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku 

14 Sołectwo Łoniów Kolonia 

Zad. I Wyposażenie altanki wraz zagospodarowaniem terenu gminnego 
Zad. II Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku 

15 
  

Sołectwo Otoka 

Zad. I Niwelacja terenu gminnego wraz z dowiezieniem ziemi 
Zad. II Zakup i montaż elementów zabawowych 
Zad. III Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku (zakupy) 

16 
  

Sołectwo Piaseczno 

Zad. I Zagospodarowanie terenu gminnego i zakup elementów zabawowych 

17 
  
  

Sołectwo Przewłoka 

Zad. I Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku (zakupy) 
Zad. II Zagospodarowanie terenu gminnego i zakup elementów zabawowych 

18 
  

Sołectwo Ruszcza Kolonia 

Zad. I Doposażenie altany wraz z utwardzeniem placu 
Zad. II Zakup kosy spalinowej 
Zad. III Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku (zakupy) 

19 Sołectwo Ruszcza Płaszczyzna 
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20 
  
  
 
 
 21 
  
  

Zad. I Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
Sołectwo Skrzypaczowice 

Zad. I Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 
Zad. II Ogrodzenie stawu wiejskiego (usługa) 
Zad. III Zakup kosy spalinowej 
Zad. IV Naprawa dróg gminnych 
Sołectwo Skwirzowa 

Zad. I Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 

Zad. II Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku 

Zad. III Zakup i montaż elementów zabawowych 

22 
  

Sołectwo Sulisławice 

Zad. I Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 

23 
  

Sołectwo Suliszów 

Zad. I Utwardzenie terenu obok świetlicy wiejskiej 

Zad. II Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej 

Zad. III Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku 

24 
  

Sołectwo Świniary Nowe 

Zad. I Zakup płytek dla ZSiP w Świniarach Starych 

Zad. II Rozbudowa boiska wiejskiego 

Zad. III Budowa przepustu i udrożnienie rowów 
Zad. IV Naprawa dróg gminnych 
Zad. V Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
Zad. VI Modernizacja świetlicy wiejskiej 

Zad. VII Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku 

Zad. VIII Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku 

25 
  

Sołectwo Świniary Stare 

Zad. I Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 

Zad. II Naprawa dróg gminnych 

Zad. III Wykonanie oświetlenia wokół zbiornika wodnego 

Zad. IV Ogrodzenie terenu gminnego 

Zad. V Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku 

26 
  
  

Sołectwo Trzebiesławice 

Zad. I Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 

Zad. II Naprawa studni głębinowej 

Zad. III Modernizacja i wyposażenie domu ludowego 

Zad. IV Utrzymanie w czystości terenu wiejskiego 

Zad. V Zakup działki na cele sołectwa 

27 
  

Sołectwo Wnorów 

Zad. I Wznowienie granic i wytyczenie dróg gminnych 
Zad. II Naprawa dróg gminnych 
Zad. III Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku (zakupy) 

28 Sołectwo Wojcieszyce 
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  Zad. I Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 

29 
  

Sołectwo Wólka Gieraszowska 

Zad. I Budowa altany wraz z wyposażeniem 

Zad. II Zakup drzew i krzewów ozdobnych 

Zad. III Utrzymanie terenu wiejskiego w czystości i porządku (zakupy) 

30 Sołectwo Zawidza 

Zad. I Modernizacja świetlicy wiejskiej 

Zad. II Ogrodzenie terenu gminnego 

Zad. III Zakup grilla 

 

VII Wykonanie zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony 

środowiska 
 

Odbiór odpadów z terenu gminy Łoniów w 2021 roku  odbywał się na podstawie 

zawartego Porozumienia z Ekologicznym Związkiem Gmin Dorzecza Koprzywianki.   

 

 

W 2021 roku w Gminie Łoniów obowiązywał „Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łoniów” przyjęty 

Uchwałą Nr XXIII/138/2021 Rady Gminy Łoniów z dnia 11 marca 2021r. Gmina Łoniów 

podejmowała również działania dotyczące ochrony zwierząt – zadaniem własnym gminy jest 

między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. W roku sprawozdawczym Gmina 

Łoniów miała podpisaną umowę zarówno na wyłapywanie, jak i na odławianie bezdomnych 

zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu naszej Gminy z lekarzem 

weterynarii prowadzącym schronisko „Czekadełko” w Wadowicach Dolnych. W zakresie 

zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 

obowiązywała umowa zawarta z lekarzem weterynarii prowadzącym gabinet weterynaryjny 

w Osieku. 

W 2021 roku do schroniska oddano 1 psa, a opiekę sprawowano nad 10 psami, które dzięki 

wolontariuszom działającym na terenie naszej gminy znalazły swoich właścicieli. 

Od 2021 roku istnieje możliwość sterylizacji bądź kastracji kotów i psów na wniosek 

mieszkańca gminy Łoniów, całkowicie finansowane z budżetu gminy. 
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 Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (usługi 

weterynaryjne, zakup karmy, sterylizacja) wyniósł 16 815,58 zł. 

 

VIII Zadania realizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej                 
w 2021 roku 

 
  W roku 2021 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. 

  W zakresie odprowadzania ścieków prowadzony był nieprzerwanie proces 

technologicznego oczyszczania ścieków komunalnych na obiekcie oczyszczalni ścieków                

w Świniarach Nowych. 

Zadania wykonywane to: 

 7  badań ścieków oczyszczonych zgodnie z decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni                        

w Sandomierzu - badania nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm; 

 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  98 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 2021 roku oddano do utylizacji 107,640 ton osadów ściekowych oraz 5,43 ton 

skratek i piasku. Odebrano protokołem końcowym 7 przyłączy kanalizacyjnych, liczba  

przyłączy w roku 2021 wyniosła  na koniec roku łącznie 602 przyłącza kanalizacyjne. 

 

Zrzut ścieków oczyszczonych na koniec roku 2021 wyniósł 65 000 m³. 

 

W zakresie zaopatrzenia w wodę zrealizowano zadania: 

 wykonano zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące remontów                          

i usunięcia usterek na Hydroforniach Zawidza i Ruszcza Kolonia; 

 w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były badania jakości wody w zakresie 

podstawowym i badania przeglądowe w zakresie rozszerzonym, wykonywane przez 

Państwowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Sandomierzu i Tarnobrzegu - ocena 

jakości wody z ujęć gminnych w roku 2021 była pozytywna; 

 prowadzono okresową dezynfekcję wodociągów oraz płukanie w zależności od potrzeb 

i przyjętych zgłoszeń; 
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 prowadzone były prace utrzymania terenu ujęć Ruszcza i Zawidza oraz zbiorników                

w Łoniowie. Wykonano serwis stacji uzdatniania wody ujęcia Ruszcza Kolonia                      

w miesiącach marzec i wrzesień. Wymieniono pompy głębinowe ujęcia wody Zawidza 

oraz zawory odcinające i zwrotne. Po wymianie poprawiła się znacząco wydajność 

całego ujęcia wody, przy jednoczesnym obniżeniu poboru energii elektrycznej; 

 prowadzona była wymiana wodomierzy w ramach wymiany legalizacyjnej wraz                 

z nowym oplombowaniem; 

 prowadzone były prace konserwatorsko - remontowe zasuw, hydrantów, zaworów              

i kluczy odcinających; 

 przyjęto 17 zgłoszeń awarii różnego typu, które niezwłocznie były usuwane przez 

pracowników obsługi. Ze względu bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 

ograniczono wszelkie działania, które powodowały by zakłócenia w dostawach wody 

do niezbędnego minimum; 

 odebrano protokołem końcowym 28 nowych przyłączy wodnych, łączna liczba 

czynnych przyłączy na koniec roku 2021 wyniosła 2073 przyłączy; 

 wybudowano odcinek nowej sieci wodociągowej wraz z hydrantami w miejscowości 

Wnorów o długości 800 mb; 

Zużycie wody za rok 2021 kształtowało się następująco: 

• Ujęcie Zawidza: 266.570 m³ 

• Ujęcie Ruszcza Kolonia : 144.555 m³ 

 

 
 

IX 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. 

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 2021 roku  podobnie jak w latach ubiegłych mieszkanki 
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Gminy Łoniów mogły skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych: mammografia                      

i cytologia. Badania te cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

W 2021 roku zostały podjęte uchwały: 

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok, 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 89 088,22 zł; 

- uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2021r. 

Środki na realizację zadań wynikających z programu pochodziły z opłat za wydane                              

zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych. Na realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii  w 2021 roku przeznaczono kwotę 3 460,00 zł. Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Na mocy podpisanych porozumień dotyczących współpracy w zakresie realizowania 

Narodowego Programu Szczepień Koła Gospodyń Wiejskich i Sołtysi naszej gminy aktywnie 

włączyli się do walki z wirusem COVID-19, propagując szczepienia, jako przełomowe 

osiągnięcie medyczne. Pikniki odbyły się w miejscowościach: Skwirzowa, Sulisławice, Wólka 

Gieraszowska, Kepa Nagnajewska, Krowia Góra, Chodów Stary, Świniary Nowe, Zawidza, 

Ruszcza Płaszczyzna i Jasienica. Organizowane imprezy miały na celu zwiększenie świadomości 

mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa szczepień i ich kluczowej roli w walce z emisją wirusa. 

W czasie trwania spotkań rozpowszechniane były materiały informacyjne dotyczące sposobu 

i dostępności szczepień. Uczestnicy Powiatowego Święta Plonów                       w Łoniowie 

również mieli możliwość zaszczepienia się w zorganizowanym specjalnie na tą okazję Punkcie 

Szczepień przeciwko COVID-19. Ilość zaszczepionych podczas trwania imprezy osób, 

potwierdziła zasadność tej inicjatywy. Dodatkowo  jednostki  OSP Łoniów i OSP Sulisławice 

świadczyły pomoc w dowozie osób do punktów szczepień. 

 

X 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.  

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 2021 r. jednostki OSP zostały zadysponowane do 126 zdarzeń, tj. pożary – 85 wyjazdów, 

zagrożenia - 40 wyjazdów i 1 - fałszywy wyjazd.                                                           

Pomimo dużych nakładów finansowych na bieżące funkcjonowanie jednostek Gmina Łoniów 

w 2021 roku dofinansowała  zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania    

i likwidacji skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP.                                                                             

W 2021 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”,  z dotacji  COVID-19,  dofinansowanie z programu „Mały Strażak” 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, z Funduszu 

Składek Ubezpieczeń Społecznych Rolników, z Powiatu Sandomierskiego. Za środki z dotacji          

i z programu został zakupiony sprzęt, wyposażenie osobiste strażaka, aparat powietrzny, 

pilarka ratownicza, przewody hydrauliczne oraz agregat wysokociśnieniowy.  

 

XI Zabytki 
 

Gmina posiada opracowany „Program Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Łoniów na lata 

2021-2024” przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/163/2021  Rady Gminy Łoniów z dnia 31 sierpnia  

2021r.  w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łoniów na lata 2021-

2024”. 

           W gminnej ewidencji zabytków znajduje się 90 kart adresowych, w tym: 50 kart 

zabytków architektury i budownictwa, z tego 13 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.    

 

XII Oświata 
 

W Gminie Łoniów w roku szkolnym 2020-2021  funkcjonowało 5 szkół podstawowych, 

w których uczyło się 571 uczniów w 41 oddziałach oraz 213 wychowanków         w 14 oddziałach 

przedszkolnych . 
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Szczegółowy zakres danych ilości uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa 

tabela: 

 

Szkoły Podstawowe 2020-2021 

W roku szkolnym 2020/2021 r. szkołę podstawową ukończyło 72 uczniów klas VIII. 

 

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły oraz w przeliczeniu na 

1 ucznia kształtowały się następująco : 

 

1. Szkoła Podstawowa w Łoniowie                      3 292 023,92zł: 187 ucz =   17 604 40 zł  

2. Szkoła Podstawowa w Gieraszowicach          1 143 811,56zł:    58 ucz =   19 720,89 zł  

3. Szkoła Podstawowa w Sulisławicach              2 732 061,91 zł:  131 ucz=   20 885,43 zł 

4. Szkoła Podstawowa w Świniarach                  1 823 992,15zł:   107 ucz=   17 046,65 zł 

5. Szkoła Podstawowa w Łążku                           1 467 490,90 zł:   88 ucz =   16 676, 03 zł 

 

Przedszkola 2020-2021 (zadanie własne gminy) 

W Gminie Łoniów w roku szkolnym 2020-2021  funkcjonowały 2 przedszkola 

zapewniające zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze 8 godzin dzienne. W okresie wakacyjnym 

placówki te pracują wymiennie świadcząc w ten sposób całoroczną opiekę nad dziećmi. 

Przedszkola realizują program wychowania przedszkolnego oparty na podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego określonego przez ministra właściwego d/s oświaty i 

wychowania, która zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym 

niż 5 godzin dziennie, zatrudniając nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz 

przeprowadza rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnie dostępną. 

 

Poniższa tabela przedstawia ilość wychowanków w poszczególnych przedszkolach, punktach 

przedszkolnych oraz oddziałach zerowych. 

Nazwa 
Szkoły 

Podstawo
wej 

Liczba 
oddzi
ałów 
2020/ 
2021 

Liczba 
ucz.  

2020/ 
2021 

I II III IV V VI VII VIII Średni
a ilość  
ucz 
/oddzi
ał 

Liczba  
Ucz. 
2019/ 
2020 

Łoniów 11 187 19 18 31 17 9 32 42 19 17 198 

Gieraszowi-
ce 

7 58 7 10 4 6 0  9 11 11 8 51 

Sulisławice 8 131 19 17 15 21 7 18 20 14 16 126 

Świniary 7 107 8 14 16 13 0 16 24 16 15 112 

Łążek 8 88 11 7 11 10 11 11 15 12 11 85 

Razem 41 571 64 66 77 67 27 86 112 72 14 572 
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Wydatki wychowania przedszkolnego w 2021 to:                                       

2 312 380,26 zł – wynagrodzenia nauczycieli  

+    657 631,59 zł – media wychowania przedszkolnego (gaz, energia, woda, nieczystości, 

                                część wynagrodzenia obsługi, dyrektora). 

=                2 970 011,85 zł zadanie własne gminy. 

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

dodatkowego języka obcego - język rosyjski. 

Zatrudnienie nauczycieli według stopnia awansu zawodowego 

W roku szkolnym 2020-2021 w szkołach i przedszkolach na dzień 31 VIII 2021 roku 
prowadzonych przez Gminę Łoniów przedstawia się następująco : 
 

Jednostka 

 

Punkt Przedsz. 

2,5-.5 latki 

2020-2021 

 

Oddział „O” 

6 latki 

2020-2021 

Razem 

2020/2021 

Razem ilość  

Wych. Przedsz. 

2019 

2020 

Przedszkole 

Łoniów 
60 19 79 

75 

Przedszkole 

Świniary 
37 14 51 

40 

Razem 97 33 130 115 

Gieraszowice 16 8 24 25 

Sulisławice 20 13 33 49 

Łążek 9 17 26 32 

Razem 45 38 83 106 

Podsumowanie 143 70 213 221 

L.
p. 

Nazwa jednostki Liczba 
Naucz. 
Razem 

Nauczyciel 
stażysta 

 
 

Nauczyciel 
kontraktowy 

Nauczyciel 
mianowany 

Nauczyciel 
dyplomowany 

1. SP Łoniów 32 
 

1 3 28 

2. SP.Gieraszowice 24 
 

5 1 18 

3. SP. Sulisławice 27 1 4 1 21 

4. ZSiP.Świniary 25 
 

2 7 16 

5. SP.Łążek 22 
 

1 5 16 
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Według ilości osób oraz etatów: 
Zatrudnienie nauczycieli według stopnia awansu zawodowego na 30 IX 2021 r (nowy rok 

szkolny 2021-2022) 

 Razem 130 1 13 17 99 

1. Punkt Przedszkolny 
Gieraszowice  

5  1  4 

2. Punkt Przedszkolny 
Sulisławice 

4  1  3 

3. Punkt Przedszkolny 
Łążek 

3   2 1 

 Razem 12 
 

2 2 8 

1. Przedszkole Łoniów 9 
 

2 1 6 

 Razem 151 1 17 20 113 

Nazwa szkoły / placówki 
Etat - 

umowa 

Etat 
subwencyjny 

- ogółem 

Etat 
subwencyjny 

- stażysta 

Etat 
subwencyjn

y - 
kontraktow

y 

Etat 
subwen
cyjny - 

mianow
any 

Etat 
subwencyj

ny - 
dyplomow

any 

Etat 

niesubw

encyjny 

SZKOŁA PODST W 
GIERASZOWICACH 

11,46 10,99 0,00 2,93 0,11 7,95 0,47 

PRZEDSZKOLE W ŁONIOWIE 7,21 2,03 0,00 0,56 0,27 1,20 5,18 

SZKOŁA PODSTAWOWA  W 
ŁĄŻKU 

13,28 12,99 2,64 0,00 2,55 7,80 0,29 

ZESPÓŁ  W ŚWINIARACH 
STARYCH 

19,24 16,01 2,10 0,38 3,93 9,60 3,23 

SZKOŁA PODSTW 
SULISŁAWICACH 

22,20 22,20 1,00 2,83 0,00 18,37 0,00 

SZKOŁA PODST  W 
ŁONIOWIE 

25,94 25,94 0,00 0,77 2,67 22,50 0,00 

PUNKT PRZED W 
GIERASZOWICACH 

1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 

PUNKT PRZED. W ŁĄŻKU 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 

PUNKT PRZED. W 
SULISŁAWICACH 

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

RAZEM 103,49 90,16 5,74 7,47 9,53 67,42 13,33 
        

L.
p. 

Nazwa jednostki Liczba 
Naucz. 
Razem 

Nauczyciel 
stażysta 

 
 

Nauczyciel 
kontraktowy 

Nauczyciel 
mianowany 

Nauczyciel 
dyplomowany 

1. SP. Łoniów 28 - 1 3 24 

2. SP. Gieraszowice 21 - 5 1 15 
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Według ilości osób oraz etatów 
 

3. SP. Sulisławice 29 - 5 1 23 

4. ZSiP. Świniary 24 - 2 5 17 

5. SP. Łążek 24 - 1 6 17 

 Razem 126  14 16 96 

1. Punkt 
Przedszkolny 
Gieraszowice 

3 - 1  2 

2. Punkt 
Przedszkolny 
Sulisławice 

5 1 1  3 

3. Punkt 
Przedszkolny Łążek 

3 -  3  

 Razem 11 - 2 3 5 

1. Przedszkole 
Łoniów 

8 - 2 2 4 

 Razem 145 1 18 21 105 

Nazwa szkoły / 
placówki 

Etat - 
umowa 

Etat 
subwe
ncyjny 

- 
ogółem 

Etat 
subwenc

yjny - 
stażysta 

Etat 
subwencyj

ny - 
kontrakto

wy 

Etat 
subwencyjn

y - 
mianowany 

Etat 
subwencyjn

y - 
dyplomowa

ny 
 

 

Etat 

niesubwency

jny 

 SZKOŁA PODST W 
GIERASZOWICACH 

11,41 10,61 0,00 2,80 0,41 7,40 0,80 

PRZEDSZKOLE W 
ŁONIOWIE 

7,36 2,06 0,00 0,56 0,38 1,12 5,30 

 SZKOŁA 
PODSTAWOWA  W 
ŁĄŻKU 

14,31 13,83 0,00 1,00 3,81 9,02 0,48 

ZESPÓŁ  W 
ŚWINIARACH 
STARYCH 

20,61 17,35 1,61 1,38 3,93 10,43 3,26 

 SZKOŁA PODST W 
SULISŁAWICACH 

23,47 23,47 0,00 3,28 0,22 19,97 0,00 

 SZKOŁA PODST  W 
ŁONIOWIE 

27,23 27,23 0,00 1,00 2,67 23,56 0,00 

PUNKT PRZED W 
GIERASZOWICACH 

1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 
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Ilość pracowników niepedagogicznych wg osób i etatów 
 

 
Egzamin ósmoklasisty 

 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz 

uczniowie szkół artystycznych z kształceniem ogólnym z zakresu VIII klasy. Egzamin 

ósmoklasisty jest taki sam dla uczniów w całej Polsce, obowiązkowy i wymagany do 

ukończenia szkoły. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać – nie ma minimalnego progu 

zdawalności.  

Egzamin ośmioklasisty w roku szkolnym 2020-2021 obejmował następujące przedmioty: język 

polski, matematykę i język angielski. Przystąpiło do niego 72 uczniów klas VIII. 

Wyniki egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2020/2021 na terenie Gminy Łoniów, 

powiatu sandomierskiego, województwa świętokrzyskiego i kraju kształtowały się 

następująco: 

 

 

 

PUNKT PRZED. W 
ŁĄŻKU 

1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 

PUNKT PRZED. W 
SULISŁAWICACH 

3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 

        

RAZEM 109,63 94,55 1,61 10,02 11,42 71,50 15,08 
        

L.p. Nazwa jednostki Liczba prac. 
obsługi 

XII 2021 r 

Liczba et. 
etatów 

obsługi XII 
2021 

Liczba 
pracowników 

obsługi 
XII 2020 

Liczba etatów 
prac. obsł. 
XII 2020 r. 

1. SP Łoniów 10 10,00 12 12,00 

2. SP. Gieraszowice 3 3,00 3 3,00 

3. SP. Sulisławice 10 10,00 12 10,88 

4. SP. Świniary 5 5,00 5 5,00 

5. SP. Łążek 5 4,25 5 4,25 

 Razem 33 32.25 37 35,13 

1. Przedszkole 
Łoniów 

5 5,00 6 5,00 

2. Przedszkole 
Świniary 

4 4,00 4 4,00 

 Razem 9 9,00 10 9,00 

Razem 42 41,25 47 44,13 
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Wyniki egzaminu VIII kl. wg Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Nazwa szkoły Język polski 
% 

Matematyka 
% 

Język angielski % 

SP. Łoniów 56,42 45,05 58,37 
 
 

SP. Gieraszowice 47,00 40,00 47,00 
 

SP. Sulisławice 52,00 36,00 48,00 
 

SP. Świniary 56,00 45,00 54,00 
 

SP. Łążek 54,50 50,00 58,80 
 

Gmina Łoniów  53,82 43,44 53,79 
 
 

Powiat 
Sandomierski 

55,49 42,42 59,10 
 
 

Województwo 
Świętokrzyskie 

59,10 47,02 64,51 
 
 

Polska 60,00 47,00 66,00 
 

 

Sukcesy uczniów 
 

W roku szkolnym 2020-2021 uczniowie naszych szkół reprezentowali Gminę               w 

różnych dyscyplinach osiągając przedstawiane niżej sukcesy: 

 

Szkoła Podstawowa w Łoniowie 

 

 Tytuł finalisty Konkursu przedmiotowego z fizyki organizowanego przez Kuratorium 

Oświaty w Kielcach; 

 I miejsce w kategorii klas VII-VIII, V miejsce w kategorii klas IV-VI i wyróżnienia                            

w Konkursie Wojewody Świętokrzyskiego – 112- zawsze w gotowości; 

 Tytuł laureata I miejsca w konkursie zorganizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w 

Sandomierzu pod patronatem Starosty Powiatu Sandomierskiego pt. Collegium 

Gostomianum – czerpać z tradycji, żyć dla przyszłości; 

 I miejsce w konkursie plastyczny Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 

Segregujemy BIO – odpady, bo takie mamy zasady; 
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 Tytuł laureata w powiatowym Turnieju Jednego Wiersza organizowanym przez Liceum 

Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu; 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Gieraszowicach 
 

 Turniej Jednego Wiersza – konkurs poetycki organizowany przez Collegium 

Gostomianum w Sandomierzu – wyróżnienie; 

 Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy – wyróżnienie; 

 112 - zawsze w gotowości – konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych – 

wyróżnienie; 

 Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XIV edycja, konkurs organizowany 

przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki – I miejsce; 

 

Szkoła Podstawowa w Sulisławicach: 

 

 Turniej Jednego Wiersza – wyróżnienie; 

 112 - zawsze w gotowości – konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych – 

wyróżnienie; 

 Bezpiecznie na wsi mamy-30 lat wypadkom zapobiegamy – nagroda; 

 Konkurs piosenki angielskiej –  szczebel powiatowy –  III miejsce. 

 

Szkoła Podstawowa w Łążku: 

 

 Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny laureat, finalista; 

 Międzynarodowy Konkurs – Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka kontynuatora 
nauczania Jana Pawła II konkurs organizowany przez Instytut Dialogu 
Międzykulturowego w Krakowie 2 wyróżnienia; 

 V Wojewódzki Konkurs z Matematyki dla uczniów Szkół Podstawowych finalista;  

 XXI Ogólnopolski Konkurs Papieski Organizowany przez Hufiec w Wadowicach, 2 
wyróżnienia; 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny organizowany przez KRUS, Bezpiecznie                                 
w gospodarstwie wyróżnienia; 

 Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny pod Patronatem Starosty Lublinieckiego Coś dla 
klimatu; 

 Ogólnopolski Konkurs organizowany przez EKO Cykl Organizacja Opakowań we 
Wrocławiu – EKOchoinka wyróżnienie; 

 II Wojewódzki Konkurs z Chemii dla uczniów Szkół Podstawowych województwa 
świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021 nagroda;  

 Wojewódzki konkurs, 112 zawsze w gotowości – konkurs organizowany przez 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki: 2 wyróżnienia; 
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Szkoła Podstawowa w Świniarach Starych 
 

 Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XIV edycja, konkurs organizowany 

przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki – wyróżnienie; 

 Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny: laureat; 

 XXI Ogólnopolski Konkurs Papieski Organizowany przez Hufiec w Wadowicach, 3 
wyróżnienia; 

 II Wojewódzki Konkurs z Chemii dla uczniów Szkół Podstawowych województwa 
świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021 nagroda;  

 Wojewódzki konkurs, 112 zawsze w gotowości – konkurs organizowany przez 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki: 2 wyróżnienia; 
 
Nauczanie zdalne 

 

W roku szkolnym 2020-2021 nadal realizowano naukę zdalną, która 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 zadawane pytania od 

uczniów i rodziców, omawiali niezrozumiałe zagadnienia, monitorowali postępy uczniów, 

oceniali i sprawdzali bieżącą wiedzę uczniów. Najczęstsza metoda komunikacji podczas pracy 

zdalnej z uczniami przez nauczycieli 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 wideo rozmowy, 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 ich wieku. Obecnie szkoły są przygotowane 

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

Aby wesprzeć uczniów po długotrwałym odosobnieniu w związku z panującą pandemią, a co 

za tym idzie nauką zdalną, Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło środki finansowe na 

program pod nazwą Zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII na okres od 31 maja 2021 

do 22 grudnia 2021 roku. Na zorganizowanie zajęć wspomagających dla uczniów                      w 

naszych szkołach otrzymano tygodniowo maksymalną ilość godzin w wysokości iloczynu liczby 

oddziałów w szkole wynikających z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 31 marca 2021r. 

i 15 godzin. W ramach realizacji godzin wspomagających uczniowie mogli korzystać              z 

zajęć przedmiotów podstawowych, tj. języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, 

historii, biologii, chemii, geografii, fizyki, wychowania fizycznego. Na zadanie to wykorzystano 

środki w wysokości 22 149,40 zł. 

 

Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 
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         Głównym zadaniem gminy, jako organu prowadzącego dla oświaty jest 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 od miejsca zamieszkania do szkoły ilość 

uczniów korzystających z dowozu w roku szkolnym 2020-2021 to 317 uczniów. 

Gmina Łoniów, jako organ prowadzący ma obowiązek zapewnienia dowozu uczniów 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W roku szkolnym 2020-

2021 finansowała dojazd 9 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 złotych na 1 członka rodziny. Z tej formy wsparcia skorzystało 77 uczniów 

kwota środków wydatkowanych na tą formę pomocy to 71 119,08 zł. Zgodnie z podjętą 

uchwałą Rady Gminy Łoniów w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Łoniów przyznano stypendia I stopnia dla 5 

uczniów. Na to zadanie wydatkowano kwotę 5 000 zł. 

Innym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2020-2021 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 2020/2021                

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 332 uczniów, w tym finansowanych ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Łoniowie jest 70 uczniów, z OPS Koprzywnica 2 uczniów, OPS Osiek 1 dziecko, rodzice zaś 

finansowali dożywianie 262 uczniów. Oprócz dożywiania dzieci korzystają                      w 

szkołach z programu „ Szklanka mleka”  i „Owoce w szkole”. 

Wydatki na oświatę wraz z zadaniami własnymi w 2021 roku wyniosły 14 105 105,13 zł. Kwota 

otrzymanej subwencji to 7 230 261 zł oraz dotacji w wysokości 572 637 46 zł, co daje razem 

7 802 898,46 zł. 

Wydatki ogółem 2021r: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 36424113-CFE8-441D-845B-96B612420967. Podpisany Strona 29



 
Raport o stanie Gminny Łoniów za 2021 rok 

__________________________________________________________________________________ 
 

  
30 

 10 459 380,44 zł wydatki szkół 

 +  2 970 011,85 zł wydatki wychowanie przedszkolne (zadanie własne Gminy) 

 +      675 712,84 zł wydatki biura COSiP +stypendia+ dowozy = fun zdr. nauczycieli  

============================================================== 

14 105 105,13 zł Wydatki ogółem  

 -7 802 898,46 zł Subwencja + dotacja 

- 2 970 011,85 zł (zadanie własne gminy –wychowanie przedszkolne  

-     368 446,60 (dowozy w tym kierowca, opiekunki, ubezpieczenia) 

 = 2 963 748,22 zł  

Analizując powyższe dane podkreślić należy, że  Gmina Łoniów do realizacji działalności 

oświatowej po odjęciu otrzymanej subwencji i dotacji dołożyła w roku 2021 kwotę środków 

finansowych w wysokości 2 963 748,22 zł. 

Podjęte uchwały w roku 2021 dotyczące obszaru oświaty to: 

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2021-2022. 

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. 

 

XIII Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

            W 2021 roku obowiązywał program zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/132/2021 Rady 

Gminy Łoniów z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-

2025. 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 2021 roku Zespół Interdyscyplinarny 

odbył 5 kwartalnych spotkań. W roku 2021 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło                 

16 Niebieskich Kart, założonych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Koprzywnicy. 

Odbyły się 82 spotkania grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego z członkami rodzin (tj. 

sprawcami i ofiarami przemocy). W 2021 r. zakończono pracę z 3 rodzinami z 2020 r. oraz z 13 

rodzinami z 2021 r. gdzie prowadzona była procedura Niebieskiej Karty.  

Kolejnym programem obowiązującym w roku 2021 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 
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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 2021 roku obowiązywał wieloletni program osłonowy Gminy Łoniów „Posiłek                   

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

Rady Gminy Łoniów z dnia 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. 

Gmina Łoniów bierze udział w programie teleopieki. 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 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację  projektu ,,Razem można 

więcej’’ - integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                  

z Gminy Łoniów. Projekt realizowany był w latach 2019 – 2021. Z form wsparcia w ramach 

projektu skorzystały 34 osoby. Wkład własny Gminy w projekcie wyniósł 88 275,34 zł,                                  

a dofinasowanie wynosiło 485 876,89 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 Gminie Łoniów realizowany jest projekt pt. ,,Społeczeństwo bez barier  –  usługi 

społeczne dla powiatu sandomierskiego”. Liderem Projektu jest Powiat 

Sandomierski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu natomiast partnerem 

jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Gmina Łoniów/Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łoniowie. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2019r. do 30 

czerwca 2023r.  Kwota dofinansowania wynosi 1 721 809,00 zł, natomiast wkład własny gminy 

wynosi 182 000,00 zł. W ramach tego projektu  od stycznia 2022 r. w budynku,                      w 
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którym wcześniej mieścił się Urząd Gminy, rozpoczął działalność Środowiskowy Dom 

Samopomocy.  Środowiskowy Domy Samopomocy, zwany inaczej ośrodkiem wsparcia jest 

przeznaczony dla 19 osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, 

czynny przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. W ŚDS osoby otrzymają częściową opiekę 

i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz gorący posiłek. Środowiskowy 

Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów 

samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub 

podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego              i funkcjonowania 

w życiu społecznym. 

W 2021 roku realizowany był Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 

2021 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; 

 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. 

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.  

 

 
 

Beneficjentami pomocy społecznej w 2021 roku było 501 osób  z 321 rodzin. Najczęściej  

występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin,                                 a 

jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc było kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, 
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niepełnosprawność, bezrobocie, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych.  

W 2021 r. prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługiwało: 

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekraczał 701,00 zł; 

- osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekraczał kwoty 528,00 zł. 

W 2021 roku beneficjenci korzystali z następujących form pomocy: 

1. Zasiłek    stały –  z tej formy pomocy skorzystało  61 osób na kwotę 349 615,49 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 skorzystało 36 rodzin na łączną kwotę 40 972,10 

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

niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości otrzymania świadczeń 

emerytalno-rentowych. 

3. Zasiłki celowe, celowe specjalne – z pomocy tej skorzystało  98 rodzin na łączną 

kwotę 48 903,03 zł. Zasiłki przyznane zostały na zakup: żywności, opału, odzieży, 

obuwia. 

4. Dożywianie dzieci oraz  zasiłki celowe w ramach programu „Posiłek w szkole                   

i w domu” – łącznie wydatkowano kwotę  294 550,48 zł.  Z pomocy w formie posiłku 

skorzystało 110 dzieci z 61 rodzin oraz 2 osoby dorosłe. Udzielono również  pomocy 

w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności 

dla 217 rodzin.  

5. Usługi opiekuńcze specjalistyczne – świadczone były dla 14 osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Na realizację usług przeznaczono  kwotę 123 950,00 zł. 

6. Usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystało 21 osób na łączną kwotę 

144 897,47 zł. 

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

zasiłek stały. Na opłacenie składek wydano  kwotę 31 103,45 zł. 

 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej  poniósł koszty w wysokości: 

 63 211,24 zł  za pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej, 

 42 592,50 zł  za 4 osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych, 

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

osoby ubezwłasnowolnionej  z tytułu  sprawowania opieki, 

 4 346,00 zł zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 1 

dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, 

 101 550,80 zł za 8 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej (Domy 

dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie). 
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Na świadczenia rodzinne w 2021 roku  wydano kwotę 4 000 501,07 zł, na składki społeczne od 

podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny 

zasiłek opiekuńczy wydano  kwotę 340 405,85 zł, na fundusz alimentacyjny 151 527,14 zł. 

Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych to 7 105 081,00 zł.   

 

XIV Działalność Gminnego Ośrodka Kultury 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury 

działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).                                                           

Pracuje na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy Łoniów uchwałą XX/109/2012                

z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łoniowie.          

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie swoją działalnością obejmuje gminę Łoniów, posiada 

swoje Świetlice w Chodkowie Starym, Sulisławicach i Świniarach Starych.                        Realizuje 

zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury ogólnonarodowej, 

regionalnej i środowiskowej; próbuje rozbudzać i zaspakajać potrzeby kulturowe 

społeczeństwa. Oprócz oferty dla mieszkańców pragnących czynnie uczestniczyć     w kulturze, 

GOK stwarza szereg możliwości udziału w festynach, konkursach, wycieczkach                     i 

zabawach adresowanych do wszystkich mieszkańców.                                                                                              

Staramy się być wierni zawołaniu Jana Pawła II wypowiedzianemu w Krośnie „Twórzcie 

kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie jak                 u 

dobrego gospodarza miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez 

prawdę wieków”.               

           

  
                                                                                                    

Pandemia i jej skutki spowodowały kryzys we wszystkich sferach życia, także                         

w kulturze. Pierwszy kwartał 2021 roku nie był łatwy. Obostrzenia związane z pandemią 

znacząco przystopowały działalność i zaburzyły system tworzenia i korzystania z kultury oraz 

działalności sportowej. Wydarzenia i projekty organizowane dotąd musiały zostać odwołane 

lub odbyły się w innej formie niż dotychczas. Pomimo panującej sytuacji w 2021 roku zostały 

zrealizowane następujące programy, projekty i wydarzenia:  

KONCERTY: 

Koncert kolęd dla rodziny i wszystkich mieszkańców Gminy Łoniów z góralskiej chaty                       

w wykonaniu folk kapeli „Góralska Hora” ze Szczyrku - online, Koncert Zespołu „TerazMy”, 
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koncert zespołu „Daj To Głośniej”. 

ORGANIZACJA WOLNEGO CZASU DZIECI: 

Ferie Zimowe to czas odpoczynku dla dzieci od nauki szkolnej. Zorganizowano: Wyjazd                       

z dziećmi do Fabryki Bombek w Nowej Dębie, gdzie uczestnicy wycieczki obejrzeli                              z 

przewodnikiem przepiękną wystawę bombek. Zapoznali się z etapami produkcji tych ozdób, a 

także wzięli udział w warsztatach zdobienia. Podczas tej wycieczki dzieci obejrzały w kinie 

Metalowiec film pt. „Chłopiec z Chmur”, opowieść o tym jak ważna w życiu jest 

pasja. Warsztaty ceramiczne, na których powstały kubeczki, a uczestnicy uczyli się jak budować 

formę przestrzenną z wałeczków gliny. Warsztaty plastyczne „Laurka dla Babci                  i 

Dziadka”. Warsztaty kreatywne z pisarką Moniką Sawicką- Kacprzak podczas których dzieci 

tworzyły swoje Książki Marzeń. Wycinając obrazki z kolorowych gazet, używając kredek                      

i flamastrów przenosiły na papier swoje fantazje i marzenia. Warsztaty robienia mydełek 

glicerynowych pakowanych we własnoręcznie robione opakowania prezentowe. Wycieczka do 

Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich. Pod opieką przewodnika 

uczestnicy zaznajomili się z eksponatami w  nowoczesnym interaktywnym Muzeum, a potem 

wędrując przez las zeszli pod ziemię do kopalni krzemienia pasiastego. Zwiedzili tez 

zrekonstruowaną osadę neolityczną. Wycieczka do Opatowa, najsłodszego miejsca regionu, 

podczas której uczestnicy poznali technikę robienia Krówek Opatowskich i własnoręcznie robili 

słodkie cukierki i zawijały je w papierki. Bal Karnawałowy czyli zabawa taneczna                        z 

niespodziankami. Sala widowiskowa wypełniła się dziećmi przebranymi za wróżki, księżniczki, 

pszczółki i inne barwne postacie. Przy dźwiękach muzyki uczestnicy tańczyli, piekli ciasteczka i 

bawili się w różne gry zręcznościowo ruchowe. Zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców naszej 

Gminy na Podstawowy KURS SZACHOWY. Zajęcia prowadził  instruktor sportu szachy. Lekcje 

nauki gry w szachy odbywały się on-line. 

W czerwcu GOK wraz z  KGW ,, Łoniowianki’’i GKS AGRICOLA zorganizował Dzień 

Dziecka na sportowo. Współpraca organizatorów zaowocowała stworzeniem wydarzenia                   

o charakterze charytatywnym. Skierowana do najmłodszych mieszkańców gminy impreza 

cieszyła się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony dzieci, jak i dorosłych. Wszystko to za 

sprawą ogromnej ilości atrakcji, jakie organizatorzy zaplanowali na ten dzień. Pokazy wozów 

strażackich i samochodów policyjnych, dmuchane place zabaw, animacje dla dzieci, malowanie 

twarzy, zawody sportowe odbywające się na płycie boiska, darmowe grillowane kiełbaski, 

popcorn, wata cukrowa, domowe ciasta i pierogi, to tylko niektóre z propozycji,              z jakich 

w tym dniu można było skorzystać. Dużą popularnością cieszyła się także zabawa ,,Wrzuć do 

puszki – odbierz nagrodę”, do realizacji której przyłączyło się kilkadziesiąt firm działających na 

terenie Gminy Łoniów i gmin ościennych, udzielając wsparcia w postaci przekazanych bonów 

na towary i usługi zgodnie ze swoim profilem działalności. Całkowity dochód ze wszystkich 

stoisk został przekazany na leczenie Bartłomieja Przychodzkiego                  z Sandomierza, 

podczas imprezy udało się zebrać kwotę 10 050,39 zł. Piękna pogoda, radość dzieci i dobra 

zabawa połączona z charytatywnym celem spowodowała radość na twarzach wszystkich 

uczestników wydarzenia. 
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Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie był Organizatorem tygodniowego  wypoczynku 

letniego dla dzieci z terenu Gminy Łoniów w Murzasichle k/Zakopanego. 50. osobowa grupa 

dzieci, na samym początku wakacji wyjechała, by zakosztować spokoju i odprężenia, jakie 

niesie spotkanie z Naturą i pięknem polskich gór. Poza dużą dawką wiedzy organizatorzy 

zapewnili uczestnikom wspaniałą zabawę i rekreację, odpoczynek i zapomnienie                               o 

codziennych obowiązkach. Wydeptanie własnej przygody na górskich szlakach. Trud wędrówki 

oraz górskiej wspinaczki, zaowocował zasmakowaniem przyrody niezniszczonej cywilizacją. 

Odwiedzając Ludźmierz, Krzeptówki, Jaszczurówkę dzieci poznały najpiękniejsze sanktuaria 

Podhala. Był czas na integrację podczas biesiady przy ognisku, warsztaty,  kolonijną spartakiadę 

i szaleństwa na termach podhalańskich oraz rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim. Ten 

wyjątkowy czas spędzony razem dał możliwość rozwinięcia wielu wartościowych umiejętności 

wpływających na wyższe poczucie własnej wartości, łatwiejsze radzenie sobie z zadaniami 

szkolnymi oraz problemami dnia codziennego.                   

W chłodne, grudniowe popołudnie do Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie przybył 

niezwykły gość – Święty Mikołaj. Odwiedził dzieci biorące udział w zajęciach zorganizowanych. 

Mikołaj przywiózł ze sobą worek wypełniony prezentami. Spotkanie przebiegło w miłej i 

radosnej atmosferze przy dźwiękach kolęd. Wszystkie dzieci wykonały                     i chętnie 

pochwaliły się swoimi pracami, których tematem był portret Świętego Mikołaja. Dodatkową 

atrakcją było pieczenie i dekorowanie pierniczków, których aromat i zapach unosił się po całym 

budynku. Na Mikołaja też czekała miła niespodzianka, gdyż każde dziecko chciało poczęstować 

go swoim pierniczkiem. 

IMPREZY PLENEROWE 

W sierpniu Gminny Ośrodek Kultury był Organizatorem Gminnego Święta Plonów                       

i Współorganizatorem Powiatowych Dożynek. Dożynki to piękna, ludowa tradycja stanowiąca 

część naszej kultury i narodowej tożsamości. Tradycja ta jest wciąż żywa                        w Gminie 

Łoniów. Świętowanie zainaugurował uroczysty korowód z dożynkowymi wieńcami oraz 

dziękczynna Msza Święta w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Łoniowie, 

podczas której poświęcono tegoroczne dary ziemi i podziękowano za kolejny rok owocnej 

pracy. Tradycją dożynkową jest konkurs oraz „ośpiewanie wieńców”. Dożynki to też czas 

zabawy, dlatego w niedzielne popołudnie nie brakowało muzyki i tańca. Podczas imprezy 

uczestniczy mogli korzystać z wielu atrakcji. Były stoiska instytucji i firm związanych                            

z rolnictwem i sadownictwem. Smakosze dziczyzny mogli spróbować dań przygotowanych 

przez Koło Łowieckie „ŁOŚ” w Łoniowie. Organizatorzy nie zapomnieli również                                    o 

najmłodszych. W konkursie powiatowym na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wieniec                   

z Gminy Łoniów przygotowany przez KGW „Łoniowianki” zajął I miejsce i tym samym 

reprezentował Powiat Sandomierski na XXI Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich                    

w Kielcach. Tam również znalazł się na podium, zajmując bardzo zaszczytne II miejsce. Warto 

przypomnieć, że w roku 2020 był na I miejscu i otrzymał tytuł najpiękniejszego wieńca 

województwa świętokrzyskiego, tym samym reprezentował Województwo na Dożynkach 

Prezydenckich w Warszawie. 
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KONKURSY: 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie był Organizatorem n/w konkursów 

1. Konkurs plastyczny; „Bożonarodzeniowo - Noworoczna Kartka Świąteczna”. Celem 

konkursu było: pozyskiwanie nowych projektów, koncepcji, wizji plastycznych młodych 

twórców, jako formy przekazywania życzeń świątecznych, kultywowanie tradycji 

przekazywania życzeń świątecznych w oryginalny, nie elektroniczny sposób /sms, 

mms, e-mail/, zachowanie tradycji ręcznego wykonywania kartek świątecznych, 

przybliżenie przez sztukę obrzędowości i tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

2. ,,Baranek Wielkanocny”. Celem konkursu było: kultywowanie Wielkanocnej tradycji                  

i obrzędów ludowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi, rozwijanie 

zainteresowań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych, zainteresowanie dzieci 

rękodziełem ludowym, promowanie młodych talentów plastycznych, rozbudzanie 

wyobraźni i kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych, poznawanie różnorodnych 

tradycyjnych wzorów, motywów zdobniczych i technik plastycznych w zależności od 

regionu ich pochodzenia.  

3. „Pamiętajcie o ogrodach” - najpiękniejszy ogródek przydomowy w Gminie Łoniów – 

2021; Celem konkursu było: promocja przydomowych ogródków i pasji ogrodniczych 

mieszkańców gminy Łoniów, budzenie wrażliwości mieszkańców Gminy Łoniów na 

piękno i estetykę otoczenia, wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogródków. 

WARSZTATY: 

W 2021 roku odbyły się: 

1. Warsztaty rękodzielnicze „Wielkanocne jajko na nóżce” 

2. Warsztaty decoupage „Ikona Matki Bożej w technice decoupage”  

ZAJĘCIA STAŁE: 

Pracownia ceramiczna – zajęcia odbywają się w piątki. 

Koło plastyczne dla dzieci – zajęcia odbywają się w czwartki. 

 

XV Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej 
 

 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 2021 księgozbiór wyniósł 12 211 woluminów z tego ubytkowano 465 

woluminów i zakupiono 410 woluminów na wartość 9 754,00 zł.  

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie zakupiła ze środków 

samorządowych 218 woluminów na wartość 4 954,00 zł, z dotacji Ministerstwa Kultury                      
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i Dziedzictwa    Narodowego zakupiono 192 woluminów na wartość 4 800,00 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  nowe lektury szkolne. 

W 2021 roku zarejestrowano 384 czytelników i wypożyczono ogółem 8 835 woluminów 

oraz 26 czasopism. 

 Biblioteka zatrudnia 3 pracowników, struktura zatrudnienia nie uległa w ciągu roku 

zmianie. Placówka posiada 5 komputerów z dostępem do Internetu. Biblioteka posiada 

oprogramowanie biblioteczne MAK+ do katalogowania książek. Do katalogu komputerowego 

wprowadzono 62% 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 617 osób. Placówka posiada profil w mediach 

społecznościowych i prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną oraz kulturalną.                                                                                   

GBP 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 2021 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa dotacja gminy 

wyniosła 138 816,00 zł.   

 

 
 

XVI Współpraca z organizacjami pozarządowymi  
 

Program współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 został uchwalony 

Uchwałą nr XIX/114/2020 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 października 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 
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oraz ich udział w zawodach i rozgrywkach sportowych” wpłynęło dwie oferty: 

- oferta Gminnego Klubu Sportowego ,,Świniary” któremu przyznano kwotę dotacji                                 

w   wysokości  45 000 zł;                                                                                                                                                        

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

w wysokości 45 000 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. 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 3 000 zł. 

W ramach konkursu wpłynęła jedna oferta: 

- oferta Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, który na ten cel 

przeznaczył kwotę w wysokości 2 000 zł.  

Łączna kwota przekazanej dotacji w ramach regrantingu wyniosła 5 000 zł.  

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu po przeprowadzeniu 

lokalnego konkursu grantowego zmierzającego do wyłonienia realizatorów projektów wyłonił 

jeden  projekt: 

- projekt ,,Wystrugaj marzenia” – złożony przez Stowarzyszenie Domów dla Dzieci                               

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

W ramach projektu ,,Wystrugaj marzenia” przeprowadzono cykl warsztatów związanych                  

z obróbką drewna pod okiem wykwalifikowanego stolarza. Dzieci nauczyły się używać 

pełnowymiarowych narzędzi stolarskich. W trakcie zajęć stawiano na samodzielną naukę.  

Młodzież czynnie uczestniczyła w procesie tworzenia mebli, skręcania i malowania. Na 

zakończenie projektu odbyła się biesiada przy wspólnym dużym stole własnoręcznie 

wykonanym przez dzieci.  

Wysokość środków  przekazanych z budżetu gminy na realizację  Programu współpracy 

Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego  w roku 2021 wyniosła 93 000 zł. 
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XVII Promocja Gminy  
 

 W ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska                          

i Gospodarki Wodnej w Kielcach Gmina Łoniów przystąpiła do realizacji programu Czyste 

Powietrze. Głównym jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej 

budynków mieszkalnych. Szanse na pozyskanie dotacji w wysokości nawet do 69 000,00 

złotych mają właściciele budynków mieszkalnych, którzy zdecydują się na wymianę starych, 

nieefektownych źródeł ciepła na  nowoczesne, spełniające najwyższe normy oraz 

przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. W celu popularyzacji 

programu i zwiększenia dostępności informacji na jego temat w Urzędzie Gminy powstał punkt 

konsultacyjno-informacji, w którym istnieje możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego w 

zakresie programu, złożenia wniosku oraz jego późniejszego rozliczenia. 

1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 

Pobrane informacje, pozwoliły na analizę procesów, jakie zaszły w naszym społeczeństwie na 

przestrzeni lat 2011 – 2021 na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: 

ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.  Z  myślą o mieszkańcach w Urzędzie Gminy 

przygotowane były stanowiska, gdzie można było nie tylko dokonać spisu, ale także otrzymać 

fachową pomoc przeszkolonych osób. 

7 sierpnia 2021 roku odbyła się uroczystość Złotych Godów par małżeńskich z terenu 

gminy Łoniów, których jubileusz przypadł w 2020 roku. Medale za długoletnie pożycie 

małżeńskie przyznano 29 parom. W 2021 roku 25  parom małżeńskim przyznano medale za 

długoletnie pożycie małżeńskie. 

16 września 2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu podpisano Porozumienie 

określające zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania                  

i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina 

Wisły na lata 2021-2030. Dążąc do trwałego, zrównoważonego i efektywnego rozwoju 

samorządów zrzeszonych w ramach Porozumienia, uznając, że współpraca regionalna jest 

nieodzownym czynnikiem efektywnego kulturalnego, społecznego i ekonomicznego rozwoju 

społeczności lokalnych, a jednocześnie mając na celu jak najlepsze wykorzystanie własnych 

potencjałów przystępujące do Porozumienia Gminy zadeklarowały wolę współpracy                       

w zakresie przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla OSI Dolina Wisły. 

Celem strategii jest umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze 

powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin, rozwój regionu, pobudzenie gospodarcze 

i podniesienie jakości życia mieszkańców. Współpraca obejmuje gminy: Połaniec, Klimontów, 

Sandomierz, Koprzywnica, Opatów, Osiek, Ożarów, Zawichost, Pacanów, Staszów, Dwikozy, 

Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Rytwiany, Samborzec, Tarłów, Wilczyce 

oraz Wojciechowice. 

Promocja gminy stale realizowana jest poprzez artykuły zamieszczane w prasie 

lokalnej: „Tygodnik Nadwiślański” i „Echo dnia”, prowadzenie i aktualizowanie strony 
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internetowej Gminy Łoniów, profilu na stronie Facebook i Biuletynu Informacji Publicznej.           

W minionym roku wydane zostały kalendarze zawierające zdjęcia z terenu Gminy Łoniów oraz 

kartki świąteczne. 

 

 

 

Podsumowanie  
 

Rok 2021 zapisze się w naszej pamięci jako kolejny szczególny rok, naznaczony 

pandemią COVID-19, która częściowo zaburzyła normalne funkcjonowanie. Liczne 

ograniczenia i obostrzenia w celu zapobiegania rozwojowi pandemii wpłynęły na nasze 

codzienne życie, a przede wszystkim na gospodarkę. Jak pokazuje Raport o stanie Gminy za 

rok 2021, udało nam się w tym niezwykle trudnym okresie zrealizować większość 

zaplanowanych zadań. Gmina Łoniów prowadziła inwestycje ukierunkowane na budowę                    

i poprawę jakości dróg gminnych, zaspokajanie potrzeb społecznych i edukacyjnych, realizację 

uchwał Rady Gminy Łoniów oraz funduszu sołeckiego. 

Raport o Stanie Gminy Łoniów za 2021 rok został opracowany w oparciu o dane   

przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy Łoniów oraz Dyrektorów jednostek 

organizacyjnych Gminy Łoniów. Zgodnie z ideą tworzenia raportów o stanie jednostek 

terytorialnych przygotowany jest w sposób rzetelny i dostępny dla każdego mieszkańca. 
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