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 Szanowni Państwo, 

Pragnę Państwu przedstawić raport o stanie Miasta i Gminy Morawica za 2019 rok. Podstawą 

prawną do sporządzenia raportu jest ustawa  o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., 

która nakłada na włodarzy gmin obowiązek sporządzenia takiego dokumentu, który następie 

jest przedstawiany Radzie Miejskiej i w ostatecznym efekcie jest przedmiotem dyskusji i służy 

udzieleniu bądź nie udzieleniu votum zaufania dla burmistrza. Zdaję sobie sprawę, że raport jest 

obszerny i dokładne zapoznanie się z jego treścią może stwarzać pewne trudności. 

 Niemniej w mojej ocenie stopień szczegółowości i  pokazanie sytuacji gminy głównie w liczbach tworzy 

obiektywny obraz działalności gminy w 2019 roku. 

Oczywiście można zapoznać się z tymi fragmentami raportu, które najbardziej nas interesują. W mojej ocenie 

rok 2019 był rokiem dobrym dla gminy. Stabilna sytuacja finansowa sprawiła, że mogliśmy bez obaw w sposób 

przemyślany realizować nasze zadania inwestycyjne i spokojnie przygotowywać projekty na 2020 rok. 

Budowa szkoły w Woli Morawickiej, duży projekt modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, szeroki front robót 

drogowych oraz rozpoczęcie budowy żłobka w Morawicy to tylko niektóre z wielu zadań inwestycyjnych 

realizowanych w naszej gminie. Sytuacja w oświacie pomimo ciągle rosnących kosztów związanych głównie  

z podwyżkami płac, które nie znalazły w pełni pokrycia w subwencji z budżetu państwa jest dobra, o czym 

chociażby świadczą wyniki nauczania częstokroć wyższe niż średnia wojewódzka czy krajowa. Jest to wielka 

zasługa naszych nauczycieli, którym serdecznie dziękuję. Spektrum działań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w tym wrażliwym obszarze naszego życia społecznego pokazuje jak ogromną pracę wykonują 

pracownicy tej instytucji. Działalność Urzędu Miasta i Gminy w takich obszarach jak promocja i sport, ochrona 

środowiska, inwestycje, sprawy obywatelskiej oraz mrówcza praca pracowników księgowości nakierowane są 

troską, aby jak najlepiej zaspokajać potrzeby naszych mieszkańców. Zadania, które realizowało nasze Centrum 

Kultury wspólnie z bibliotekami sprawiły, że również w tym obszarze potrafiliśmy zapewnić naszym 

mieszkańcom ciekawą i urozmaiconą ofertę kulturalną. Działalność naszych dwóch spółek tj. Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i „Koral” Sport i Rekreacja dopełniają obrazu spraw jakimi zajmuje się lokalny 

samorząd. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, których jest kilkadziesiąt na ternie gminy oraz ich wkład w rozwój 

lokalnego samorządu jest nie do przecenienia. 

Szanowni Państwo, to wszystko o czym jest tutaj wspomniane jest dokładnie opisane w naszym raporcie. 

Pewnie nie ustrzegliśmy się również błędów, być może niektóre problemy można było rozwiązać w inny, lepszy 

sposób. Zachęcam Państwa do dyskusji, wszelkie uwagi rozpatrzymy z należytą starannością. 

Życzę miłej lektury.  

       

                                                                                                                                         Z wyrazami szacunku 

 

                                                                                                                                       Marian Buras  

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica 

 

 

 

Morawica, 16 lipca 2020 roku 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY MORAWICA 

Miasto i Gmina Morawica znajduje się w centrum województwa świętokrzyskiego. Graniczy 

bezpośrednio z miastem Kielce oraz gminami: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Kije, Pierzchnica  

i Sitkówka-Nowiny. Wchodzi w skład powiatu kieleckiego. Gmina zajmuje powierzchnię 140,45 km2  

i obejmuje 24 sołectwa: Bieleckie Młyny, Bilcza, Brudzów, Brzeziny, Chałupki, Chmielowice, Dębska 

Wola, Drochów Dolny, Drochów Górny, Dyminy, Kawczyn, Kuby Młyny, Lisów, Łabędziów, Morawica, 

Nida, Obice, Piaseczna Górka, Podwole, Radomice I, Radomice II, Wola Morawicka, Zaborze i Zbrza. 

Swoim obszarem zajmuje część krain geograficznych Góry Świętokrzyskie i Pogórze Szydłowskie, 

które oddziela od siebie dolina Czarnej Nidy – największej rzeki w Gminie. Około 30% obszaru  

stanowią lasy i grunty leśne. Znaczna część gminy objęta jest obszarem chronionego krajobrazu, a na 

jej terenie znajduje się rezerwat przyrody "Radomice" z kompleksem lasów cisowych.  

Po terenie Gminy przebiegają ważne trasy komunikacyjne – droga krajowa nr 73 Kielce – Tarnów oraz 

drogi wojewódzkie do Chęcin i Pińczowa. Ze względu na bliskie położenie dróg ekspresowych S7 i S74 

stanowi węzeł komunikacyjny. Przez teren Gminy przebiegają także dwie linie kolejowe nr 8 

Warszawa – Kielce – Katowice oraz nr 73 Kielce – Busko Zdrój. 
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ORGANY GMINY 

Organ uchwałodawczy – Rada Miejska w Morawicy 

W 2019 roku odbyło się 15 sesji Rady Miejskiej w Morawicy. 

Skład Rady Miejskiej w Morawicy VIII (2018-2023) kadencji: 

 

Imię i nazwisko Funkcja 

Bartosz Kruk Przewodniczący Rady; Przewodniczący Komisji Konsultacyjnej; członek 

Komisji edukacji i kultury; członek Komisji bezpieczeństwa 

Tomasz Domagała Wiceprzewodniczący Rady, Z-ca Przewodniczącego Komisji Konsultacyjnej; 

członek Komisji gospodarki; członek Komisji bezpieczeństwa 

Damian Woźniak Wiceprzewodniczący Rady, Z-ca Przewodniczącego Komisji Konsultacyjnej; 

członek Komisji gospodarki; członek Komisji edukacji i kultury 

Paweł Pajączkowski Przewodniczący Komisji rewizyjnej; Z-ca Przewodniczącego Komisji edukacji  

i kultury; członek Komisji Konsultacyjnej 

Michał Jędrzejczyk Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji; członek Komisji 

Konsultacyjnej, z-ca przewodniczącego komisji gospodarki 

Krzysztof Strąk Przewodniczący Komisji gospodarki; członek Komisji Konsultacyjnej; członek 

Komisji bezpieczeństwa 

Ryszard Znój Przewodniczący Komisji edukacji i kultury; członek Komisji Konsultacyjnej; 

członek Komisji gospodarki 

Wiesław Frankowicz Przewodniczący Komisji bezpieczeństwa; członek Komisji Konsultacyjnej; 

członek Komisji gospodarki 

Leszek Cygan Z-ca Przewodniczącego Komisji rewizyjnej; członek Komisji edukacji i kultury 

Dorota Pietrzyk Z-ca Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji; członek Komisji 

gospodarki 

Sebastian Król Z-ca Przewodniczącego Komisji bezpieczeństwa; członek Komisji gospodarki 

Alicja Jamorska-Kurek członek Komisji rewizyjnej; członek Komisji edukacji  

i kultury 

Łukasz Wojda członek Komisji skarg, wniosków i petycji; członek Komisji bezpieczeństwa 

Marcin Piecyk członek Komisji edukacji i kultury; członek Komisji bezpieczeństwa 

Robert Żołądek członek Komisji edukacji i kultury; członek Komisji bezpieczeństwa 
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Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Morawicy w 2019 roku 

Lp. Nr uchwały Data podjęcia w sprawie Uwagi 

1.  V/27/19  

 

29.01.2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  

i Gminy Morawica na lata 2019-2025 

 

2.  V/28/19  

 

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Morawica na 2019 rok 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.721 

3.  V/29/19  

 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 

2019 

 

4.  V/30/19  

 

szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwalniania od 

opłat, jak również trybu ich pobierania 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.722 

5.  V/31/19  

 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2019-2021 

 

6.  V/32/19  

 

dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług 

odprowadzania ścieków 

 

7.  V/33/19  

 

ustalenia wysokości diet przysługującym 

radnym Rady Miejskiej w Morawicy 

uchylona uchwałą Rady 
Miejskiej  
w Morawicy 
Nr X/72/19  

z dnia 30 maja 2019 r. 

8.  V/34/19  

 

zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej 

jednostek pomocniczych Miasta i Gminy 

Morawica 

 

9.  V/35/19  

 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

oraz ustalenia ich przebiegu 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.723 

10.  V/36/19  

 

Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na Terenie Miasta  

i Gminy Morawica 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.724 
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11.  V/37/19  

 

odwołania Skarbnika Miasta i Gminy 

Morawica 

 

12.  V/38/19  

 

powołania Skarbnika Miasta i Gminy 

Morawica 

 

13.  V/39/19  

 

zatwierdzenia rocznego planu kontroli 

Komisji rewizyjnej na 2019 rok 

 

14.  VI/40/19  

 

06.03.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Morawica nalata 2019-2025 

 

15.  VI/41/19  

 

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.1299 

16.  VI/42/19  

 

przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy 

Morawica na 2019 r. 

 

17.  VI/43/19  

 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

przez Miasto i Gminę Morawica 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

położonej w obrębie geodezyjnym Bilcza 

 

18.  VI/44/19  

 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

przez Miasto i Gminę Morawica 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

położonej w obrębie geodezyjnym Bilcza,  

z przeznaczeniem pod drogi 

 

19.  VI/45/19  

 

określenia przystanków komunikacyjnych 

oraz warunków korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto i Gmina Morawica 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.1300 

20.  VII/46/19   

 

27.03.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Morawica na lata 2019-2025 

 

21.  VII/47/19  

 

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.1540 

22.  VII/48/19  

 

przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy 

Morawica na 2019 r. 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.1541 

23.  VII/49/19  określenia wykazu kąpielisk i sezonu 

kąpielowego na terenie Miasta i Gminy 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz. 1542 
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 Morawica na rok 2019 

24.  VII/50/19   

 

nadania nazwy ulic w miejscowości 

Piaseczna Górka 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.1543 

25.  VII/51/19  

 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

przez Miasto i Gminę Morawica 

nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych położonych w obrębie 

geodezyjnym Wola Morawicka 

 

26.  VII/52/19  

 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  

w drodze bezprzetargowej urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z 

siecią wodociągową i kanalizacyjną na 

terenie Miasta i Gminy Morawica 

 

27.  VII/53/19  

 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kieleckiemu 

 

28.  VII/54/19  

 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kieleckiemu 

 

29.  VII/55/19  

 

określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów, doradców 

zawodowych, nauczycieli pracujących  

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie  

i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, 

przedszkolach i innych formach wychowania 

przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto 

i Gminę Morawica 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.1544 

30.  VII/56/19  

 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek i 

zwolnień tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze  

w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Miasto i Gminę 

Morawica 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.1545 

zmieniona uchwałą Rady 

Miejskiej w Morawicy 

Nr VIII/60/19  

z dnia 26.04.2019 r. 

31.  VIII/57/19  

 

26.04.2019 r. wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.2076 

32.  VIII/58/19  

 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Morawica na lata 2019 – 

2025 

 

33.  VIII/59/19  

 

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.2077 
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34.  VIII/60/19  

 

zmiany uchwały Nr VII/56/19 Rady Miejskiej 

w  Morawicy z dnia 27 marca 2019 r.  

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek i zwolnień tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach  

i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Miasto i Gminę Morawica 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.2078 

35.  VIII/61/19  

 

ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Miasto  

i Gminę Morawica oraz inne organy, a także 

określenie granic ich obwodów 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.2079 

36.  IX/62/19  

 

24.05.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Morawica na lata 2019-2025 

 

37.  IX/63/19  

 

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 r publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.2363 

38.  X/64/19  

 

30.05.2019 r. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

przez Miasto i Gminę Morawica udziału 

w nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

położonej w obrębie geodezyjnym Dyminy 

 

39.  X/65/19  

 

wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy gruntu położonego  

w obrębie geodezyjnym Brzeziny 

 

40.  X/66/19  

 

wyrażenia zgody na zwrot przez Miasto  

i Gminę Morawica do Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości 

gruntowej w Woli Morawickiej 

 

41.  X/67/19  

 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

przez Miasto i Gminę Morawica 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

położonej w obrębie geodezyjnym Bilcza 

 

42.  X/68/19  

 

nadania nazw ulicom w miejscowości Bilcza publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.2597 

43.  X/69/19  

 

przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji 

Gminy Morawica na lata 2016-2023” 

 

44.  X/70/19  

 

określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym  

w przedszkolach i innych formach 

wychowania przedszkolnego prowadzonych 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.2459 
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przez Miasto i Gminę Morawica 

45.  X/71/19  

 

zasad, na jakich przewodniczącemu organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej  

z terenu Miasta i Gminy Morawica, będzie 

przysługiwała dieta 

 

46.  X/72/19  

 

ustalenia wysokości diet przysługującym 

radnym Rady Miejskiej w Morawicy 

 

47.  XI/73/19  

 

27.06.2019 r. udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Morawica 

 

48.  XI/74/19   

 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2018 r. 

 

49.  XI/75/19  

 

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Morawica absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2018 

rok 

 

50.  XI/76/19  

 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Morawica na lata 2019 – 

2025  

 

51.  XI/77/19  

 

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok  publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.2708 

52.  XI/78/19  

 

zatwierdzenia składki członkowskiej Miasta  

i Gminy Morawica, w ramach członkostwa  

w Stowarzyszeniu Gmin „Geoland 

Świętokrzyski” 

 

53.  XI/79/19  

 

planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Miasto i Gminę Morawica oraz 

ustalenia maksymalnych kwot 

dofinansowania opłat  za kształcenie 

pobierane przez uczelnie oraz specjalności  

i form kształcenia, na które dofinansowanie 

będzie przyznane w roku 2019 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.2709 

zmieniona uchwałą Rady 

Miejskiej w Morawicy  

Nr XVII/130/19 z dnia 

28.11.2019 r. 

54.  XI/80/19  

 

powołania Zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych 

 

55.  XI/81/19  

 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

oraz ustalenia ich przebiegu 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.2710 
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56.  XI/82/19  

 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

przez Miasto i Gminę Morawica 

nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych położonych w obrębie 

geodezyjnym Wola Morawicka 

 

57.  XI/83/19  

 

wyrażenia zgody na zwrot przez Miasto i 

Gminę Morawica do Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości 

gruntowej w Woli Morawickiej 

 

58.  XII/84/19  

 

01.08.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Morawica na lata 2019-2025 

 

59.  XII/85/19  zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.3127 

60.  XII/86/19  

 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kieleckiemu 

zmieniona uchwała Rady 

Miejskiej w Morawicy  

Nr XVII/123/19 z dnia 

28.11.2019 r. 

61.  XII/87/19  

 

ustanowienia insygniów organu 

wykonawczego Miasta i Gminy Morawica: 

łańcucha Burmistrza Miasta i Gminy 

Morawica 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.3128 

62.  XII/88/19  

 

zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego 

Policji informacji o kandydatach na ławników 

 

63.  XII/89/19  

 

wyrażenia zgody na ustanowienie 

nieodpłatnej służebności gruntowej na 

działce nr 613/179, położonej w obrębie 

geodezyjnym Wola Morawicka 

 

64.  XII/90/19  

 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

przez Miasto i Gminę Morawica 

nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych położonych w obrębie 

geodezyjnym Brzeziny 

 

65.  XII/91/19  

 

rozpatrzenia skarg na bezczynność 

Burmistrza Miasta i Gminy Morawica 

 

66.  XIII/92/19  

 

25.08.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Morawica na lata 2019-2025 

 

67.  XIII/93/19  

 

 zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.3306 

68.  XIII/94/19  

 

zmiany uchwały nr XXVII/261/09 Rady Gminy 

w Morawicy z dnia 5 marca 2009 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.3307 
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określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom, 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego  

i za warunki pracy oraz niektórych innych 

składników wynagrodzenia 

69.  XIII/95/19   

 

nadania nazw ulicom w miejscowości Zbrza publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.3308 

70.  XIII/96/19   

 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na 

rzecz Miasta i Gminy Morawica 

nieruchomości gruntowej w Bilczy 

 

71.  XIII/97/19   

 

zmiany Uchwały Nr XXIX/333/17 Rady 

Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca  

2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej stanowiącej działkę nr 

74/10 położonej w obrębie geodezyjnym 

Bieleckie Młyny 

 

72.  XIV/98/19  

 

24.09.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Morawica na lata 2019-2025 

 

73.  XIV/99/19  

 

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.3748 

74.  XIV/100/19  

 

zmiany uchwały Nr XLVI/441/14 Rady Gminy 

Morawica z dnia 28 października 2014 r. w 

sprawie uchwalenia Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla gminy Morawica 

 

75.  XIV/101/19  

 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

przez Miasto i Gminę Morawica 

nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych położonych w obrębie 

geodezyjnym Bieleckie Młyny 

 

76.  XIV/102/19  

 

wyrażenia zgody na zbycie bez 

wynagrodzenia umarzanych udziałów  

w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Morawicy Sp. z o.o. 

 

77.  XIV/103/19  ustalenia regulaminu głosowania w 

wyborach ławników do sądów 

powszechnych 

 

78.  XIV/104/19  wyboru ławników na kadencję w latach 

2020-2023 

 

79.  XIV/105/19  wskazania wstępnej lokalizacji przystanków 

dla autobusowej komunikacji publicznej przy 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
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 drodze powiatowej nr 0371T poz.3749 

80.  XIV/106/19  wskazania wstępnej lokalizacji przystanków 

dla autobusowej komunikacji publicznej przy 

drodze powiatowej nr 0367T 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.3750 

81.  XIV/107/19  wskazania wstępnej lokalizacji przystanków 

dla autobusowej komunikacji publicznej przy 

drodze powiatowej nr 0382T 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.3751 

82.  XIV/108/19  wskazania wstępnej lokalizacji przystanków 

dla autobusowej komunikacji publicznej przy 

drodze gminnej nr 349007T 

uchylona uchwałą Rady 

Miejskiej w Morawicy  

Nr XV/112/19  

z dnia 08.10.2019 r. 

83.  XIV/109/19  rozpatrzenia skargi na działanie organu 

wykonawczego Miasta i Gminy Morawica 

 

84.  XV/110/19  

 

8.10.2019 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kieleckiemu 

 

85.  XV/111/19  

 

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.3975 

86.  XV/112/19  

 

wskazania wstępnej lokalizacji przystanków 

dla autobusowej komunikacji publicznej przy 

drodze gminnej nr 349007T 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.3976 

uchylona uchwałą Rady 

Miejskiej w Morawicy  

Nr XX/160/20  

z dnia 12.02.2020 r. 

87.  XVI/113/19  

 

30.10.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Morawica na lata 2019-2025 

 

88.  XVI/114/19  

 

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.4237 

89.  XVI/115/19  

 

określania trybu i sposobu powoływania  

i odwoływania  członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Morawicy  

i szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.4238 

90.  XVI/116/19  

 

utworzenia  Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Brudzowie oraz nadania 

statutu 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.4252 

91.  XVI/117/19  

 

nadania nazw ulicom w miejscowości Dębska 

Wola 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.4239 

92.  XVI/118/19  nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
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 poz.4240 

93.  XVI/119/19  

 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych szkół, 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych i innych 

form wychowania przedszkolnego, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania oraz terminu i 

sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.4241 

94.  XVI/120/19  

 

uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 

Miasta i Gminy Morawica z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.4242 

95.  XVI/121/19  

 

zmiany obszaru i granic aglomeracji 

Morawica 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.4243 

96.  XVII/122/19  

 

28.11.2019 r. udzielenia  w  2019 roku  dotacji  na prace 

konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty 

budowlane  przy zabytku  wpisanym do 

rejestru zabytków 

 

97.  XVII/123/19  

 

zmiany uchwały Nr XII/86/19 Rady Miejskiej  

w Morawicy z dnia 1 sierpnia 2019 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kieleckiemu 

 

98.  XVII/124/19  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Morawica na lata 2019-2025 

 

99.  XVII/125/19  

 

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.4913 

100.  XVII/126/19  

 

określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.4914 

101.  XVII/127/19  

 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

przez Miasto i Gminę Morawica 

nieruchomości gruntowej, położonej 

w Lisowie oznaczonej działką nr 451/11, 

z przeznaczeniem pod lokalizację 

przepompowni ścieków 

 

102.  XVII/128/19  

 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniach 

chronionych i ośrodkach wsparcia 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.4915 

103.  XVII/129/19  zmiany uchwały Nr XXXI/356/17 Rady 

Miejskiej w Morawicy z dnia 26 czerwca 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 



 

14 

 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Morawicy 

poz.4916 

104.  XVII/130/19  

 

zmiany uchwały nr XI/79/19 Rady Miejskiej  

w Morawicy z dnia 27 czerwca 2019 r.  

w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Miasto i Gminę 

Morawica oraz ustalenia maksymalnych 

kwot dofinansowania opłat  za kształcenie 

pobierane przez uczelnie oraz specjalności  

i form kształcenia, na które dofinansowanie 

będzie przyznane w roku 2019 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.4917 

105.  XVII/131/19  wskazania wstępnej lokalizacji przystanków 

dla autobusowej komunikacji publicznej przy 

drodze powiatowej o nr 0156T  

w miejscowości Chałupki 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.4918 

uchylona uchwałą Rady 

Miejskiej w Morawicy  

Nr XX/159/20  

z dnia 12.02.2020 r. 

106.  XVIII/132/19  18.12.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Morawica na lata 2019 – 

2025 

 

107.  XVIII/133/19  zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok 

 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.5311 

108.  XIX/134/19  

 

30.12.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Morawica na lata 2019-2025 

 

109.  XIX/135/19  zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.99 

110.  XIX/136/19  

 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Morawica na lata 2020-2026 

 

111.  XIX/137/19  

 

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Morawica na 2020 rok 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.166 

112.  XIX/138/19  

 

udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Sandomierz 

 

113.  XIX/139/19  

 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kieleckiemu 

 

114.  XIX/140/19  

 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 
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2020 

115.  XIX/141/19  

 

wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla 

publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego prowadzonej przez osoby 

prawne nie będące jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz osoby fizyczne 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.100 

116.  XIX/142/19  

 

planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Miasto i Gminę Morawica oraz 

ustalenia maksymalnych kwot 

dofinansowania opłat  za kształcenie 

pobierane przez uczelnie oraz form  

i specjalności kształcenia, na które 

dofinansowanie będzie przyznane  

w roku 2020 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.101 

117.  XIX/143/19  

 

przyjęcia programu zdrowotnego Miasta  

i Gminy Morawica na 2020 rok 

 

118.  XIX/144/19  wydawania miesięcznika samorządowego 

„WIADOMOŚCI MORAWICKIE” 

 

119.  XIX/145/19  

 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na 

rzecz Miasta i Gminy Morawica 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

położonej w obrębie geodezyjnym Brzeziny 

 

120.  XIX/146/19  

 

przyjęcia „Projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla Gminy Morawica” 

 

121.  XIX/147/19  

 

zmiany Uchwały Nr XXV/299/16 Rady Gminy 

Morawica z dnia 29 grudnia 2016 r.  

w sprawie przystąpienia Gminy Morawica do 

Stowarzyszenia Gmin pn. „Geoland 

Świętokrzyski” oraz udzielenia 

pełnomocnictwa do pełnego 

reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu 

 

122.  XIX/148/19  

 

dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług 

odprowadzania ścieków 

 

123.  XIX/149/19  

 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola 

Morawicka 

publikacja: Dz.U.Woj.Św. 
poz.102 

124.  XIX/150/19  ustalenia wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2019 
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W 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Morawica wydał 160 zarządzeń. 
 
Tematyka zarządzeń dotyczyła spraw z zakresu: 
 
- finansowego – 41 zarządzeń 

- gospodarki nieruchomościami – 28 zarządzeń 

- rolnictwa – 3 zarządzenia 

- oświaty – 8 zarządzeń 

- zdrowia – 1 zarządzenie 

- komisji przetargowych, odbiorowych – 25 zarządzeń 

- naboru na wolne stanowisko urzędnicze - 7 zarządzeń 

- działalności MGOPS w Morawicy – 19 zarządzeń 

- polityki bezpieczeństwa /RODO/ - 1 zarządzenie 

- infrastruktury technicznej i budownictwa - 1 zarządzenie 

- organizacji pozarządowe - 5 zarządzeń 

- wyborów – 9 zarządzeń 

- spraw organizacyjnych - 6 zarządzeń 

- bezpieczeństwa, obronności, działalności przeciwpożarowej – 6 zarządzeń 

 

JEDNOSTKI POMOCNICZE 

 

W Mieście i Gminie Morawica utworzono 24 jednostki pomocnicze (sołectwa).  

W 2019 r. odbyły się wybory sołtysów. 

Na kadencję 2019-2023 w Mieście i Gminie Morawica wybrano nowych sołtysów w sołectwach: 

Bilcza, Kawczyn, Kuby-Młyny, Lisów, Morawica, Podwole, Radomice II, Wola Morawicka i Zaborze.  

W pozostałych sołectwach obecni sołtysi zostali wybrani na kolejną kadencję. 

Trzech sołtysów, pełni także funkcję radnych Rady Miejskiej w Morawicy: 

Ryszard Znój z sołectwa Brzeziny, Wiesław Frankowicz z sołectwa Nida,  Alicja Jamorska-Kurek 

z sołectwa Piaseczna Górka. 

Wykaz jednostek pomocniczych (sołectw) oraz przewodniczących organów wykonawczych 

(sołtysów) jednostek pomocniczych przestawia poniższa tabela: 

 

Imię i nazwisko sołectwo 

 

Teresa Orlińska Bieleckie Młyny 

 

Lucjan Pietrzczyk Bilcza 

 

Anna Buras-Kruk  

 

Brudzów 
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Ryszard Znój  

 

Brzeziny 

Bożena Kozłowska  

 

Chałupki 

Daniel Strzeszkowski  

 

Chmielowice 

Jacek Piwowarski  

 

Dębska Wola 

Artur Skuciński  

 

Drochów Dolny 

Bronisław Pajączkowski  

 

Drochów Górny 

Mateusz Wójcik  

 

Dyminy 

Michał Wiącek 

 

Kawczyn 

Marcin Kukliński 

 

Kuby-Młyny 

Edyta Przygodzka 

 

Lisów 

Agnieszka Orlińska  Łabędziów 

 

Andrzej Kusak Morawica 

 

Wiesław Frankowicz  

 

Nida 

Joanna Ryk  

 

Obice 

Alicja Jamorska-Kurek  

 

Piaseczna Górka 

Teresa Górecka Podwole 

 

Dorota Sabat  

 

Radomice I 

Katarzyna Sidło Radomice II 

 

Jan Skuciński Wola Morawicka 

 

Małgorzata Biesaga Zaborze 

 

Jan Szewczyk  

 

Zbrza 
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Praca włodarza Miasta i Gminy Morawica w bardzo dużej mierze poświęcona jest spotkaniom  

z mieszkańcami, ale również licznym wizytom na terenie gminy oraz w kraju i za granicą, udziale  

w konferencjach, naradach itp. W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Burmistrz 

Marian Buras odbył 1084 takich spotkań. Podział na poszczególne miesiące przedstawia poniższa 

tabela.  

Tabela: Liczba spotkań Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w 2019 roku 

Lp. Miesiąc Liczba spotkań 

1.  Styczeń 101 

2.  Luty 78 

3.  Marzec 123 

4.  Kwiecień 86 

5.  Maj 101 

6.  Czerwiec 78 

7.  Lipiec 72 

8.  Sierpień 82 

9.  Wrzesień 91 

10.  Październik 102 

11.  Listopad 67 

12.  Grudzień 103 

 

RAZEM: 

1084 

 

Tabela przedstawia jedynie liczbę spotkań, które zostały wcześniej umówione i wpisane do 

kalendarza. Należy jednak podkreślić, że jeżeli Burmistrz jest na miejscu w Urzędzie i nie ma 

umówionych spotkań to każdy, kto będzie chciał się spotkać i porozmawiać z Burmistrzem, 

przedstawić sprawę, itp. zawsze ma taką możliwość. Spotkań, których nie było wcześniej 

umówionych z Burmistrzem jest bardzo dużo więc powyższa tabela przedstawia jedynie niewielki 

procent spotkań Burmistrza z mieszkańcami, inwestorami, delegacjami polskimi i zagranicznymi, 

prasą czy innymi zainteresowanymi.  

Ponadto w 2019 roku Burmistrz odbył pięć wyjazdów zagranicznych: 

Marzec:  

1. Europejski Szczyt Regionów i Miast w Bukareszcie 

Czerwiec: 

2. Wizyta w ramach współpracy w mieście Lüneburg (Niemcy)  

Wrzesień: 

3. Wizyta w partnerskim mieście Bratysława (Raca) na Słowacji  

4. Udział w obchodach jubileuszu miasta partnerskiego w Herbolzheim w Niemczech 

5. Podpisane umowy współpracy w Kijowie  
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W 2019 roku Burmistrz odbył także dwadzieścia cztery delegacje na terenie Polski: 

Kwiecień:  

1. V Europejski Kongres Samorządów w Krakowie 

2. VI Konferencja „Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd” w Tarnowie Podgórnym  

3. XXXIII Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich RP w Warszawie 

Maj:  

4. Wizyta studyjna członków PSORW w Warszawa/Wieprz  

5. Kongres Perły Samorządu w Gdyni 

6. Spotkanie z Prezydentem z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Warszawie 

Czerwiec:  

7. Odbiór nagrody w II Edycji Krajowej Nagrody Ekologicznej „EKOJANOSIK-Zielona Wstęga 

Polski” w Krakowie  

Lipiec:  

8. Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP w Izabelinie 

9. Wymiana doświadczeń w dziedzinie kultury w Koziegłowy  

Sierpień: 

10. Spotkanie dotyczące edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie 

11. Przegląd Zespołów folklorystycznych „Sabalowe Bajania” 

12. Wyjazd studyjny Porozumienia ZIT KOF w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego  

Wrzesień: 

13. Udział w XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój  

14. Posiedzenie Zarządu oraz Kongres Związku Gmin Wiejskich RP w Ossie  

15. XV Edycja Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w Warszawie  

Październik:  

16. Spotkanie członków PSORW oraz SNW w Istebnej  

17. Wizyta studyjna w Olsztynie 

18. Polski Kongres Przedsiębiorczości w Olsztynie  

Listopad: 

19. Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP w Toruniu 

20. Konferencja „Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie Polaków” w Warszawie 

21. Wizyta w muzeum rzemiosła w Dobkowie 

Grudzień:  

22. Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP w Warszawie 
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23. Spotkanie szkoleniowe wójtów, burmistrzów i prezydentów miast woj. świętokrzyskiego w 

Piasecznie 

24. Udział w gali „Samorządowy Lider Edukacji” w Łodzi 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

Jednostki organizacyjne w Mieście i Gminie Morawica można podzielić na: 

a) samorządowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, zaliczone do sektora 

finansów publicznych – jednostki budżetowe;  

b) gminne instytucje kultury; 

c) gminne osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania 

zadań publicznych. 

 

Tabela poniżej przedstawia wykaz jednostek organizacyjnych oraz ich formę organizacyjno-prawną: 

 

Nazwa jednostki organizacyjnej Forma organizacyjno-
prawna 

Osoba zarządzająca 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Jana Pawła II w Morawicy 
 

instytucja kultury Teresa Badowska - 
Dyrektor 

Samorządowe Centrum Kultury  
w Morawicy 
 

instytucja kultury Teresa Badowska - 
Dyrektor 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Morawicy 
 

jednostka budżetowa Kazimiera Szałas – 
Kierownik  
(do 29.04.2019 r.) 
 
Justyna Cesarz-Soja –  
Kierownik  
(od 1.05.2019 r.) 
 

Zespół Placówek Oświatowych  
w Morawicy 

jednostka budżetowa Jacek Kuzia - Dyrektor 

Szkoła Podstawowa w Bilczy jednostka budżetowa Urszula Wróblewska – 
Dyrektor 
 

Szkołą Podstawowa w Brzezinach jednostka budżetowa Krzysztof Kubicki – 
Dyrektor 
 

Szkoła Podstawowa w Obicach 
 

jednostka budżetowa Jerzy Węgrzyn – 
Dyrektor 
 

Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli 
 

jednostka budżetowa Irena Bisaga – Dyrektor 
 

Samorządowy Żłobek w Bilczy jednostka budżetowa Urszula Wróblewska – 
Dyrektor 
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„KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
 

Wojciech Ostrowski – 
Prezes zarządu 

Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Morawicy sp. z o.o. 

spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
 

Marek Mazur – Prezes 
zarządu 
(do 29.04.2019 r.) 
 
W okresie od 
29.04.2019 r. do 
01.06.2019 r. obowiązki 
pełniła Pani Teresa 
Gawęcka – Wiceprezes 
zarządu 
 
Wojciech Chrabąszcz – 
Prezes zarządu  
(od 01.06.2019 r.) 

 

DEMOGRAFIA 

Liczba stałych mieszkańców na terenie Miasta i Gminy Morawica, według stanu na dzień 31.12.2019 

na podstawie Rejestru Mieszkańców wynosi 16 406 z czego 8238 osób stanowią mężczyźni, a 8168 

osób kobiety. 

Liczba stałych mieszkańców miejscowości 

Miejscowość Mężczyźni Kobiety 
Razem stan na 

31.12.2019 

Razem stan na 

31.12.2018 

 

 

 

 mieszkańców 

Rok 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieleckie Młyny 124 129 253 234 

Bilcza 1959 1975 3934 3813 

Brudzów 285 274 559 557 

Brzeziny 1225 1268 2493 2470 

Chałupki 188 162 350 353 

Chmielowice 170 160 330 327 

Dębska Wola 331 311 642 647 

Drochów Dolny 106 102 208 212 

Drochów Górny 93 96 189 188 

Dyminy 248 227 475 451 

Kawczyn 79 70 149 141 

Kuby-Młyny 90 85 175 174 

Lisów 222 230 452 444 

Łabędziów 163 155 318 310 

Morawica 847 881 1728 1729 

Nida 265 286 551 553 

Obice 344 322 666 671 
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Piaseczna Górka 320 271 591 573 

Podwole 35 35 70 70 

Radomice 310 282 592 595 

Wola Morawica 501 532 1033 1013 

Zaborze 124 124 248 239 

Zbrza 209 191 400 399 

SUMA 8238 8168 16406 16163 

 

Liczba stałych mieszkańców wg wieku i płci w 2019 r.: 

 

Mężczyźni (M) 

 

Kobiety (K) 

Wiek Liczba Wiek Liczba 

0-6 684 0-6 610 

7-15 991 7-15 887 

16-19 400 16-19 364 

20-65 5380 20-60 4724 

powyżej 65 783 powyżej 60 1583 

SUMA (M) 8238 SUMA (K) 8168 

 

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w obrębie Miasta i Gminy Morawica, biorąc 
pod uwagę podział na poszczególne sołectwa w roku 2019 wyniosła: 
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Liczba osób, które w 2019 r. zameldowały się na pobyt stały  (w tym przemeldowania) w Mieście  
i Gminie Morawica, biorąc pod uwagę podział na poszczególne miesiące roku: 

 

 

Styczeń 78 

Luty 37 

Marzec 58 

Kwiecień 43 

Maj 32 

Czerwiec 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniższa tabela oraz wykres przedstawiają dane dotyczące liczby urodzeń oraz liczby zgonów 

dotyczących mieszkańców Miasta i Gminy Morawica. 

Rok zdarzenia 
  

2017 
  

2018 
  

2019 
  

Liczba urodzeń 185 177 190 

Liczba zgonów 115 125 118 
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Poniższa tabela oraz wykres przedstawiają dane dotyczące liczby osób, które zawarły związek 
małżeński oraz liczba osób, które się rozwiodły wśród mieszkańców Miasta i Gminy Morawica. 

 

Rok zdarzenia 
  

2017 
  

2018 
  

2019 
  

Liczba osób, które 
zawarły małżeństwo 
  173 165 185 

Liczba osób, które się 
rozwiodły 
  35 43 54 

 

 

Do zadań USC należy również występowanie z wnioskami o nadanie Medali „za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie” oraz organizacja uroczystości związanych z ich wręczeniem oraz innych jubileuszy jak np. 

60-lecie pożycia małżeńskiego czy 100-lecie urodzin mieszkańców gminy Morawica. W 2019 roku 

odbyły się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Miasta i Gminy Morawica oraz 

Diamentowe Gody par małżeńskich, czyli jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego par z tereny Miasta  

i Gminy Morawica. 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 

Uroczystości związane z 50. rocznicą zawarcia związku małżeńskiego odbyły się 16 listopada 2019 r.  

w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy. Wzięło w nich udział  30 par małżeńskich z terenu 

miasta i gminy Morawica, które zawarły związek małżeński w 1969 r. Należy dodać, że w stosunku do 

lat ubiegłych grupa ta jest wyjątkowo liczna. Małżeństwa zostały uhonorowane medalem za 

długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanym  przez Prezydenta RP. Medal za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie jest polskim cywilnym odznaczeniem państwowym, nadawanym przez Prezydenta RP  

i stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły ze sobą więcej niż 50 lat. Medale w imieniu Prezydenta RP  
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wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian Buras wraz z wiceprzewodniczącym Rady 

Miejskiej Tomaszem Domagałą, a także kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Morawicy- Edytą 

Chłąd. Parom wręczono także pamiątkowe dyplomy, upominki oraz bukiety kwiatów. Uroczystość 

uświetniły swoim występem Rodzinna Kapela Korbanów oraz Zespół Pieśni i Tańca Morawica. 

 

Diamentowe Gody par małżeńskich z terenu Miasta i Gminy Morawica 

W 2019 r. siedem par z terenu Miasta i Gminy Morawica obchodziło jubileusz 60-lecia pożycia 

małżeńskiego. Tradycyjnie na ręce jubilatów gratulacje, serdeczne życzenia oraz pamiątkowe 

dokumenty złożył Burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian Buras, który wraz  

z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Morawicy, Edytą Chłąd oraz radnymi poszczególnych 

miejscowości: Pawłem Pajączkowskim, Krzysztofem Strąkiem, Sebastianem Królem oraz Wiesławem 

Frankowiczem z okazji tej wyjątkowej okazji 04 grudnia 2019 r. odwiedzili małżonków w ich domach.  

 

 

FINANSE 

 

Dochody budżetu Miasta i Gminy Morawica 

 

Na  2019 rok dochody budżetu Miasta i Gminy Morawica zostały uchwalone w wysokości 

90.975.393,00 zł. Po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego na podstawie 

stosownych uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy plan dochodów został 

zwiększony o kwotę 22.178.711,84 zł i ostatecznie wyniósł 113.154.104,84 zł. 

Plan  dochodów  budżetu  na  2019 r.  został  wykonany  w kwocie  106.388.975,75 zł,  tj. w  94,02 %, 

z tego: 

- dochody bieżące              - 82.978.870,20 zł, 

 

- dochody majątkowe    - 23.410.105,55 zł. 

 

Podział dochodów ze względu na źródła pochodzenia kształtował się następująco: 

1/ Subwencje         17.513.783,00 zł, 

 

2/ Dotacje celowe z budżetu państwa       31.000.365,60 zł, 

 

3/ Dochody własne (podatki, opłaty lokalne, udziały w PIT i CIT, dotacje z budżetów innych jednostek 

samorządu terytorialnego, dochody z majątku gminy, dochody z funduszy celowych, inne dochody 

uiszczane na podstawie odrębnych przepisów)       49.973.449,07 zł, 

 

4/ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegające 

zwrotowi           7.901.378,08 zł. 
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Wykres: Dochody Miasta i Gminy Morawica według źródeł uzyskania za 2019 rok 

 
Jak przedstawia powyższy wykres największy udział w dochodach budżetu stanowiły dochody własne 

(46,97%), następnie dotacje z budżetu państwa (29,14%), subwencje (16,46%) oraz środki 

pochodzące z UE i innych źródeł zagranicznych (7,43%). 

Elementem składowym dochodów własnych są dochody podatkowe gminy (z tytułu podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, 

wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku PIT 

i CIT), które przyjmowane są do obliczania wskaźnika G, mogącego posłużyć do oceny pozycji 

finansowej Gminy Morawica na tle pozostałych jednostek samorządu terytorialnego Województwa 

Świętokrzyskiego oraz całego kraju 

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik G dla każdej gminy 

oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę 

mieszkańców gminy. Na podstawie danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów służących 

do obliczenia wysokości subwencji na rok 2020 wskaźnik G dla Naszej Gminy wyniósł 2.016,40 zł. 

Poniższa tabela przedstawia dane porównawcze wskaźnika G Gminy Morawica  w stosunku do innych 

j.s.t. województwa świętokrzyskiego oraz wskaźnika dla całego kraju. 

 

Wyszczególnienie 2020 

Najniższy wskaźnik w gminach województwa 

świętokrzyskiego  

524,71 zł 

Wskaźnik Miasta i Gminy Morawica 2.016,40 zł 

Najwyższy wskaźnik w gminach województwa 

świętokrzyskiego 

4.705,47 zł 

Wskaźnik krajowy 1.956,15 zł. 
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Wydatki budżetu Miasta i Gminy Morawica 

 
W budżecie Miasta i Gminy Morawica na dzień 1 stycznia 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 

94.448.738,00 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej  

i zarządzeniami Burmistrza plan wydatków wyniósł 116.359.164,84 zł. 

Wydatki na 31 grudnia 2019 r. zostały wykonane w wysokości 94.089.276,77 zł, co stanowiło 80,86% 

planu. 

W strukturze wydatków budżetu gminy wyodrębnia się: 

- wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów  

i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług 

remontowych i pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

wydatki na obsługę długu, które za 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 68.503.355,31 zł, tj. 

72,81% planu, 

- wydatki majątkowe obejmujące inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakupy i objęcie akcji i udziałów 

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, na które wydatkowano kwotę 25.585.921,46 

zł, czyli 27,19% planu. 

 

Wydatki związane z realizacją budżetu Miasta i Gminy Morawica w 2019 roku 
 

rolnictwo i łowiectwo (wpłaty do izb rolniczych, akcyza, budowa 
wodociągów, opieka nad bezdomnymi zwierzętami) 

584 648,92 zł 

dopłaty do cen wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców 1 003 352,58 zł 

transport i łączność (komunikacja miejska, remonty, budowa, przebudowa 
i modernizacja dróg) 

8 406 248,92 zł 

gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomościami, 
remonty budynków komunalnych) 

322 532,92 zł 

administracja publiczna (funkcjonowanie urzędu miasta i gminy, promocja, 
obsługa Rady Miejskiej, sołtysi) 

5 647 938,02 zł 

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (działalność 
jednostek OSP, Straż Miejska) 

834 751,67 zł 

obsługa długu publicznego (prowizje i odsetki od kredytów i pożyczek) 340 266,15 zł 

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza (funkcjonowanie 
szkół, oddziałów i punktów przedszkolnych, świetlic) 

26 910 638,86 zł 

ochrona zdrowia (programy profilaktyczne, przeciwdziałanie alkoholizmowi 
i narkomanii) 

299 409,57 zł 

pomoc społeczna, rodzina (zasiłki, ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne i 
wychowawcze, funkcjonowanie żłobka, Karta Dużej Rodziny) 

29 547 891,38 zł 

gospodarka komunalna i ochrona środowiska (gospodarka odpadami 
komunalnymi, usuwanie azbestu, utrzymanie zieleni) 

15 836 960,72 zł 

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (działalność biblioteki, centrum 
kultury, świetlic i kina) 

1 906 290,39 zł 

kultura fizyczna (budowa i utrzymanie obiektów sportowych, dotacje na 
zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu) 

2 324 869,53 zł 

pozostałe (zadania w zakresie turystyki, plany zagospodarowania 
przestrzennego, aktualizacja stałego rejestru wyborców, organizacja 
wyborów samorządowych) 

123 477,14 zł 

Wydatki ogółem 

 

94.089.276,77 zł 
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Wykres: Udział poszczególnych grup wydatków w budżecie MiG Morawica w 2019 r. 

 
Powyższy wykres wyraźnie pokazuje, że ponad połowa środków budżetowych (60,01%) wydatkowana 

była na realizację zadań oświatowych i pomoc społeczną. Pomimo stosunkowo dużego 

zaangażowania środków budżetu gminy w realizację zadań bieżących, Gmina Morawica w 2019 r. 

przeznaczyła niemal 1/3 środków budżetowych na wydatki majątkowe, które stanowiły aż 27,19% 

wydatków ogółem. 

Do największych inwestycji zrealizowanych w 2019 r należą m.in.: 

➢ Budowa szkoły w Woli Morawickiej – kwota 3.344.695,28 zł, 

➢ Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie 

Morawica i Uporządkowanie  gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica – kwota 

7.056.640,36 zł, 

➢ Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica – kwota 

4.756.753,30 zł, 

➢ Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach – kwota  247.248,39 zł, 

➢ Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy – kwota 270.000,00 zł, 

➢ Przebudowa ul. Ceramicznej, ul. Świerkowej i ul. Malinowej w Chałupkach – 1.519.788,41 zł, 
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➢ Przebudowa ul. Pogodna w Bilczy, Przebudowa ul.: Kameralna, Zacisze  w Dyminach, 

Przebudowa ulic: Dąbrowa, Zgody, Wrzosowa w Brzezinach, Przebudowa ul. Leśna w Zaborzu 

– 3.702.979,42 zł. 

Inwestycje te realizowane były przy współudziale środków zewnętrznych zarówno z budżetu środków 

krajowych jak w ramach współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

z RPOWŚ na lata 2014-2020. W 2019 roku na wykonanie samych inwestycji w infrastrukturę drogową 

Gmina Morawica pozyskała łącznie 12.748.894,00 zł z dofinansowania ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych oraz z dotacji z budżetu państwa z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań 

związanych z usuwaniem skutków nawalnego deszczu na drogach gminnych. 

 

W celu zapewnienia środków na wkład własny przy realizacji inwestycji Gmina musiała sięgnąć po 

zewnętrzne źródła finansowania, takie jak kredyty bankowe, pożyczki. 

Na dzień 01.01.2019 r. Miasto i Gmina Morawica posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek w wysokości 17.783.100,00 zł. W trakcie roku budżetowego zadłużenie wzrosło 

o kwotę 6.045.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu z Banku  Gospodarstwa  Krajowego,  a także 

zmniejszyło się na skutek spłat kwoty 5.330.295,00 zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 

wcześniejszych. Kwota zadłużenia  na  koniec 2019 roku  z pożyczek i kredytów wyniosła 

18.497.805,00 zł i zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta i Gminy Morawica na lata 2019-

2025 planowana jest spłata całości powyższego długu do końca 2025 roku. 

 

Fundusz sołecki w 2019 roku 
 
W 2019 roku w ramach budżetu gminy zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki  

w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. Środki funduszu zostały 

przeznaczone na realizację przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa, 

określonych we wnioskach złożonych do Burmistrza Miasta i Gminy Morawica. 

Na zaplanowane w budżecie 2019 r. środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 623.606,73 zł, 

zrealizowano kwotę 573.021,34 zł. 

Szczegółowy wykaz zadań wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wraz ze stopniem ich realizacji 

przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Sołectwo Nazwa zadania Kwota wykonanie 

1 2 3 4 5 

1 Bieleckie Młyny 

Budowa altanki 14 000,00 14 000,00 

Festyn integracyjny mieszkańców 1 000,00 1 000,00 

Zagospodarowanie terenów zielonych wokół placu 

zabaw i boiska 2 808,87 2 808,87 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bieleckich 

Młynach 100,00 100,00 

  17 908,87 17 908,87 

2 Bilcza 

Utrzymanie zieleni 4 075,40 3 000,00 

Projekt budowlany chodnika przy ulicy Słonecznej i 

Bukowej w Bilczy 5 000,00 5 000,00 

Zakup i montaż stojaków na rowery przy placach 

zabaw oraz na parkingu przy cmentarzu i kościele 5 000,00 4 671,20 
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Malowanie ogrodzenia przy placu zabaw przy ul. Ks. 

Ściegiennego 3 500,00 0,00 

Montaż punktów czerpania wody przy placach zabaw 

(ul. Ks. Ściegiennego i ul. Jana Pawła II) 7 000,00 7 000,00 

Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole 

Podstawowej 16 500,00 16 500,00 

  41 075,40 36 171,20 

3 Brudzów 

Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw w centrum 

Brudzowa 1 258,38 1 258,38 

Utrzymanie placów zabaw (koszenie) 1 000,00 1 000,00 

Ogrodzenie terenu wokół paleniska oraz przyszłej 

altany (przy placu zabaw Brudzów - Załawie) 5 000,00 5 000,00 

Uzupełnienie umundurowania dla OSP Brudzów 4 000,00 4 000,00 

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie 20 000,00 20 000,00 

  31 258,38 31 258,38 

4 Brzeziny 

Organizacja rodzinnego pikniku sportowego i biegu o 

Laur Brzezin 6 750,00 6 660,83 

Koszenie terenów zielonych i utrzymanie porządku 

wokół świetlicy wiejskiej 3 750,00 3 750,00 

Urządzenia placu zabaw na osiedlu "Nad Zalewem" 

przy ul. Przemysłowej 14 750,00 492,00 

Doposażenie i remont pomieszczeń OSP Brzeziny 14 825,40 14 825,40 

Organizacja "Dnia Seniora 70+" dla mieszkańców 

Brzezin 1 000,00 1 000,00 

  41 075,40 26 728,23 

5 Chałupki 

Zakup oraz montaż lustra drogowego przy ul. 

Ceramicznej 1 000,00 750,92 

Remont oraz doposażenie remizy strażackiej 12 000,00 12 000,00 

Organizacja festynu rodzinnego 1 000,00 1 000,00 

Zakup wraz z montażem tablicy pamiątkowej 1 000,00 1 000,00 

Wykonanie chodnika przy ul. Ceramicznej 7 591,47 7 591,47 

  22 591,47 22 342,39 

6 Chmielowice 

Utrzymanie terenu wokół szkoły i boiska w 

Chmielowicach 2 000,00 1 500,00 

Bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Chmielowicach 10 244,26 10 244,26 

Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców 

wsi  1 000,00 1 000,00 

Przebudowa dróg w ciągu ulic Bocznej i Leśnej w 

Chmielowicach 3 690,00 3 690,00 

Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. 

Szkolnej w Chmielowicach 5 000,00 5 000,00 

  21 934,26 21 434,26 

7 Dębska Wola 

Rewitalizacja zbiornika wodnego  20 201,62 20 201,62 

Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią przy 

Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli - projekt 8 000,00 8 000,00 
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Zakup stołu i ławek do altany na terenie szkoły 

Podstawowej 4 000,00 4 000,00 

Festyn rodzinny 1 000,00 1 000,00 

Na cele statutowe OSP  2 000,00 1 968,31 

  35 201,62 35 169,93 

8 Drochów Dolny 

Dofinansowanie do zakupu stołów drewnianych wraz 

z ławkami do altany 4 000,00 4 000,00 

Doposażenie remizy i placu przy remizie 7 005,22 6 976,69 

Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby OSP 2 000,00 2 000,00 

Zakup kosy spalinowej materiałów na utrzymanie i 

eksploatację sprzętu (kosa-kosiarka) 2 301,00 2 300,47 

Piknik rodzinny 1 000,00 1 000,00 

Zakup grilla 699,00 699,00 

  17 005,22 16 976,16 

9 Drochów Górny 

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Drochowie Górnym 14 000,00 14 000,00 

Organizacja festynu 1 000,00 999,96 

Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy 

wiejskiej w Drochowie Górnym 1 060,48 1 060,48 

  16 060,48 16 060,44 

10 Dyminy 

Zakup 3 tablic informacyjnych 2 000,00 980,00 

Zagospodarowanie działki na potrzeby placu zabaw 24 206,11 20 233,50 

  26 206,11 21 213,50 

11 Kawczyn 

Projekt zagospodarowania zbiornika wodnego 10 465,64 9 840,00 

Utrzymanie zieleni 905,00 564,44 

Zakup spalinowej kosiarki do koszenia trawy 1 595,00 1 595,00 

Organizacja rozgrywek sportowych  dla dzieci (Dzień 

Dziecka) 1 000,00 947,25 

  13 965,64 12 946,69 

12 Kuby Młyny 

Koszenie boiska sportowego, placu zabaw i terenu 

wokół altany 1 300,00 1 300,00 

Projekt oświetlenia od Kuby Młyny do ul. Zastawie 14 021,12 14 021,12 

  15 321,12 15 321,12 

13 Lisów 

Podwieszenie 2 szt. lamp na ul. Pagóry wraz 

projektem - nr słupów: 30/1, 30/3 2 600,00 2 600,00 

Ułożenie kostki brukowej przy wejściu do altanki oraz 

do boiska wielofunkcyjnego 5 000,00 5 000,00 

Wykonanie projektu chodnika ul. Słoneczna - 

brakujący odcinek 3 000,00 0,00 

Dofinansowanie do świetlicy wiejskiej w Lisowie 5 000,00 4 998,73 

Realizacja oświetlenia ulicznego na ulicy Łąkowej w 

Lisowie 11 304,39 11 304,39 

  26 904,39 23 903,12 

14 Łabędziów 

Projekt boiska wielofunkcyjnego 8 979,00 8 979,00 

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w 

Łabędziowie 10 000,00 10 000,00 
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Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w 

Łabędziowie 1 021,00 1 021,00 

Prace porządkowe boiska w Łabędziowie 1 235,98 1 235,00 

  21 235,98 21 235,00 

15 Morawica 

Organizacja dnia sportu Rodzinnego Przy Zespole 

Placówek Oświatowych w Morawicy 1 000,00 999,82 

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla 

OSP w Morawicy 5 000,00 5 000,00 

Wykonanie projektu poszerzenia ulicy Niebieskiej w 

Morawicy 5 000,00 5 000,00 

Budowa chodnika ( łącznika) ulicy Szkolnej z  ulicą 

ks. Stanisława Korneckiego 30 075,40 30 075,40 

  41 075,40 41 075,22 

16 Nida 

Organizacja festynu rodzinnego 1 000,00 963,48 

Doposażenie świetlicy w Nidzie 5 000,00 5 000,00 

Zakup oleju opałowego dla  świetlicy Zespołu 

szkolno-przedszkolnego Nidzie 10 000,00 9 999,36 

Zakup garażu blaszanego dla OSP w Nidzie 6 000,00 6 000,00 

Na cele statutowe OSP  8 929,78 8 929,78 

  30 929,78 30 892,62 

17 Obice 

Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Słoneczna ok. 150 

m 2 500,00 2 500,00 

Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Kielecka 2 500,00 0,00 

Opracowanie projektu drogi gminnej ul. Skalista 5 000,00 2 800,00 

Opracowanie projektu drogi gminnej ul. Krótka 5 000,00 5 000,00 

Organizacja festynu 1 000,00 0,00 

Zakup strojów dla drużyny piłkarskiej 3 000,00 2 583,77 

Remont mola i zagospodarowanie terenu wokół 

zbiornika wodnego 7 000,00 7 000,00 

Wykonanie pomieszczenia magazynowego  na sprzęt 

OSP Obice 10 064,20 10 064,00 

  36 064,20 29 947,77 

18 
Piaseczna 

Górka 

Doposażenie świetlicy w Bieleckich Młynach 8 169,13 8 169,13 

Bieżące utrzymanie terenów zielonych 2 000,00 642,27 

Montaż ogrodzenia na działce rekreacyjnej przy ul. 

Słowiczej 7 000,00 7 000,00 

Zakup i montaż ławek na działce rekreacyjnej przy ul. 

Słowiczej 5 500,00 5 500,00 

Wykonanie oświetlenia ul. Łąkowa w Piasecznej 

Górce 9 000,00 9 000,00 

  31 669,13 30 311,40 

19 Podwole 

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wzdłuż m. 

Podwole- wymiana nawierzchni 8 000,00   

Wykonanie poboczy przy drodze gminnej w m. 

Podwole 3 172,51   
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  11 172,51 0,00 

20 Radomice I 

Festyn rodzinny 1 000,00 995,96 

Pielęgnacja zieleni 1 000,00 1 000,00 

Zakup stroju (ubrania specjalistycznego p.poż dla 

OSP) 9 000,00 9 000,00 

Doposażenie kuchni i  świetlicy w OSP Radomice 9 373,40 9 334,22 

  20 373,40 20 330,18 

21 Radomice II 

Przebudowa ulica Stara Wieś - opracowanie 

dokumentacji technicznej 7 000,00 7 000,00 

Remont świetlicy szkolnej 11 455,55 11 455,55 

Utrzymanie zieleni 1 000,00 990,00 

Festyn rodzinny 1 000,00 995,95 

  20 455,55 20 441,50 

22 
Wola 

Morawicka 

Remont pomnika upamiętniającego poległych 

mieszkańców sołectwa Wola Morawicka podczas II 

wojny światowej 2 000,00 2 000,00 

Budowa oświetlenia przy ul. Rzecznej i ul. 

Dojazdowej 39 075,40 39 075,40 

  41 075,40 41 075,40 

23 Zaborze 

Budowa świetlicy wiejskiej 17 319,63 17 319,63 

Bieżące utrzymanie placu zabaw 
1 000,00 998,52 

  18 319,63 18 318,15 

24 Zbrza 

Zakup znaków na drogę rowerową 1 000,00 0,00 

Organizacja pikniku wiejskiego 1 000,00 999,81 

Modernizacja pomieszczeń budynku strażnicy OSP 

Zbrza 22 727,39 21 960,00 

  24 727,39 22 959,81 

      

OGÓŁEM 623 606,73 574 021,34 

 

 

 

EDUKACJA 

W roku 2019 Miasto i Gmina Morawica była organem prowadzącym dla:  

➢ Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy, w skład którego wchodziła Szkoła 

Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego z klasami III gimnazjalnymi  

(do 31.08.2019 r.)  oraz Samorządowe Przedszkole, 

➢ Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy, w skład której wchodziły 

klasy III gimnazjalne (do 31.08.2019 r.), 

➢ Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach, w skład której wchodziły  klasy 

III gimnazjalne (do 31.08.2019 r.), 

➢ Szkoły Podstawowej w Obicach, w skład której wchodziły klasy III gimnazjalne  

(do 31.08.2019 r.), 
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➢ Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli oraz punktu 

przedszkolnego.  

Ponadto na terenie Miasta i Gminy Morawica w roku 2019 funkcjonowały szkoły oraz inne formy 

wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby prawne inne niż j.s.t. - Organizacje 

pozarządowe co przedstawia tabela Nr 1. 

Tabela Nr 1. Szkoły i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone w roku 2019 przez osoby 

prawne inne niż j.s.t – Organizacje pozarządowe. 

Lp. Nazwa placówki Organ prowadzący 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej 
wraz z Oddziałem Przedszkolnym przy SP 

Stowarzyszenie Wola Morawicka 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie wraz     z 
Punktem Przedszkolnym 

Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa  
i Zaborza 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomicach wraz 
z Punktem Przedszkolnym 

Towarzystwo Ekorozwoju Radomic 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Chmielowicach  

Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nidzie Towarzystwo Przyjaciół Nidy 

6. Punkt Przedszkolny w Bilczy Fundacja „Kazimierz” w Bilczy 

7. Punkt Przedszkolny w Brzezinach Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin  
i Podwola 

8. Punkt Przedszkolny w Obicach Stowarzyszenie Kulturalno-Rozwojowe 
Obic 

 

W miejscowości Bilcza działa także Niepubliczne Przedszkole „Szalony Brzdąc” prowadzone przez 

osobę fizyczną p. Agatę Dudę. 

Tabela Nr 2. Stan organizacji zespołów i szkół podstawowych w roku 2019. 

Lp. Wyszczególnienie 

Stan na dzień 30.09.2018 r. Stan na dzień 30.09.2019 r. 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

1 Zespół Placówek 

Oświatowych  

w Morawicy 

Szkoła 

Podstawowa    

20 413 21 427 

Klasy 

gimnazjalne 

3 76 - - 

2 Szkoła Podstawowa  

w Bilczy 

Szkoła 

Podstawowa 

23 492 22 495 

Klasy 

gimnazjalne 

3 64 - - 

3 Szkoła Podstawowa  

w Obicach 

Szkoła 

Podstawowa   

5 53 6 64 

Klasy 

gimnazjalne 

1 17 - - 
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4 Szkoła Podstawowa  

w Brzezinach 

Szkoła 

Podstawowa 

10 217 11 235 

Klasy 

gimnazjalne 

1 14 - - 

5 Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli 9 149 9 145 

RAZEM 75 1495 69 1366 

6 Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Lisowie 
6 57 

10 59 

7 Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Woli Morawickiej  

Szkoła 

Podstawowa 

w tym 

oddziały 

przedszkolne  

11 125 12 126 

8 Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Radomicach 

2 19 4 22 

9 Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Chmielowicach 

2 13 4 12 

10 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nidzie 3 22 3 21 

RAZEM 24 236 33 240 

                                                 OGÓŁEM 99 1731 102 1606 

 

Tabela Nr 3 Stan organizacji przedszkola, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania 

przedszkolnego w roku 2019 

Lp. Wyszczególnienie 

Stan na 30.09.2018 r. Stan na 30.09.2019 r. 

Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów 
 

Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów 

kl. „0” 
Poniżej 

„0” 
kl. „0” 

Poniżej 

„0” 

1. Zespół Placówek Oświatowych w 

Morawicy - Samorządowe 

Przedszkole w Morawicy 

7 55 112 7 51 119 

2. Niepubliczne Przedszkole „Szalony 

Brzdąc” w Bilczy  
2 - 16 3 - 22 

Razem 9 55 128 10 51 141 

1. Punkt Przedszkolny w  Brzezinach 5 27 61 5 16 68 

2. Punkt Przedszkolny w Bilczy 9 52 140 10 55 149 

3. Punkt Przedszkolny w Obicach 3 10 35 3 16 36 

4. Punkt Przedszkolny w Dębskiej Woli  2 25 25 2 25 23 
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5. Punkt Przedszkolny w Nidzie 1 - 17 1 - 14 

6. Punkt Przedszkolny w Lisowie 1 - 13 1 - 16 

7. Punkt Przedszkolny w Radomicach 1 - 15 1 - 15 

8. Punkt Przedszkolny w Chmielowicach 1 - 7 1 - 8 

Razem 23 114 313 24 112 329 

Ogółem 32 169 441 34 163 470 

 

Ponadto, na terenie gminy funkcjonuje jeden Samorządowy Żłobek. Placówka ta dysponuje  

74 miejscami.  

Tabela Nr 4. Stan bazy lokalowej placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Morawica 

                       w roku 2019 

Nazwa placówki 

oświatowej 

Powierzchnia 

nieruchomości 

gruntowej 

(w m2) 

Pow. 

terenów 

zielonych 

+ place 

zabaw 

(w m2) 

Pow. 

terenów 

sportowych 

(w m2) 

Sale 

lekcyjne 

(liczba) 

Sale  

gimnastyczne  

Pracownie 

(liczba): 

Ilość 

komputerów  

w szkole 

(w szt.) 

Ilość 

sprzętu 

interaktywnego 

(tablice, 

projektory, 

ekrany 

projekcyjne, itp.) 

Zespół 

Placówek 

Oświatowych  

w Morawicy 

10.665 570 1.677 28 2 5 113 

13 tablic 

interaktywnych  

13 projektorów 

interaktywnych 

12 projektorów 

2 monitory 

interaktywne 

11 ekranów 

projekcyjnych 

4 wizualizery 

Szkoła 

Podstawowa                 

w Bilczy 

26.300 2.078 6.079 23 - 3 95 

23 zestawy 

(tablica 

interaktywna  

z głośnikami  

i projektor) 

1 monitor 

dotykowy 

Szkoła 

Podstawowa                 

w Brzezinach 

7200 4880 800 8 1 3 49 

4 tablice 

interaktywne 

9 projektorów  

2 interaktywne 

monitory 

dotykowe 
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Szkoła 

Podstawowa                

w Obicach 

5.866 1.200 1.016 11 1 1 12 

8 tablic 

interaktywnych 

Szkoła 

Podstawowa            

w Dębskiej Woli 
16.200 5.019 5.350 11 1 2 25 

8 tablic 

interaktywnych 

10 projektorów 

interaktywnych 

 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

w Woli 

Morawickiej 

15.382 600  1495 6 1 1  29 

1 tablica 

interaktywna 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

w Lisowie 

18.400 9.600 7.800 6 1 1 18 

3 zestaw 

interaktywny 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Radomicach 

6.700 4.300 1.600 6 1 - 11 

2 tablice 

interaktywne 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 

Nidzie 

6.400 4.130 270 4 - 1 7 

2 tablice 

interaktywne i 

laptopy 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 

Chmielowicach 

28.225 1.030 3.400 3 - 1 5 

2 tablice 

interaktywne 

 

Stan techniczny szkół  remonty 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych należy uznać za bardzo dobry, co jest 

rezultatem stałych i znaczących nakładów finansowych czynionych od kilku lat na poprawę bazy 

lokalowej.  

Przeprowadzone remonty w szkołach w roku 2019. 

ZPO MORAWICA 

1.   Malowanie ściany  i sufitów w łazienkach. 

2.  Przeprowadzenie gruntownego remontu zaplecza świetlicy (dawnej kuchni): położono   gładź, 
pomalowano ściany, położono glazurę i terakotę. 

3.   Malowanie pokoju nauczycielskiego, położono glazurę w aneksie kuchennym. 

4.   Malowanie sali komputerowej i położono panele podłogowe. 

5.   Czyszczenie i zabezpieczenie posadzki na korytarzach – parter, I, II, III piętro, świetlica. 

6.   Cyklinowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej w przedszkolu. 

7.   Odnowienie mebli w stołówce przedszkolnej. 
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SP BILCZA 

1. Naprawa murku oraz schodów wejściowych do szkoły od strony szatni SP wraz  

z zamontowaniem daszka nad wejściem. 

2.   Remont patio: naprawa murków i schodów (położenie płytek oraz żywicy) wraz  

z zamontowaniem daszka nad drzwiami. 

3. Remont w sali nr 23: wymiana podłogi (położenie płytek oraz malowanie ścian). 

4. Malowanie ścian w sali nr 17. 

5. Malowanie lamperii w sali nr 6. 

6. Poprawa piorunochronów oraz odprowadzenia wody opadowej z dachu w patio oraz przy 

głównym wejściu do szkoły.  

7. Wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach. 

SP BRZEZINY  

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Brzezinach  nie przeprowadzono remontów. 

SP DĘBSKA WOLA 

1. malowanie ogrodzenia- około 200 metrów, 

2. remont dwóch  filarów na balkonie sali gimnastycznej – założenie gips-kartonów, 

narożników, malowanie,  

3. naprawa tynku przy drzwiach przy wejściu do przedszkola, 

4. malowanie lamperii  w sali gimnastycznej i na balkonie przy sali gimnastycznej  

5. remont  kondygnacji,,0” budynku szkoły części B- zerwanie zagrzybionych  

i zawilgoconych  tynków wschodniej ściany wewnętrznej fundamentu, posmarowanie 

środkiem odgrzybiającym, założenie nowych tynków- ozdobna żywica na wysokości lamperii- 

około 40 metrów bieżących, 

6. remont sali zabaw ( bawialnia)- zerwanie zagrzybionych i zawilgoconych  tynków, 

posmarowanie środkiem odgrzybiającym, założenie nowych tynków-pomalowanie ścian, 

polakierowanie lamperii, 

7. malowanie trzech  sal lekcyjnych, naprawa i malowanie ubytków w lamperiach ścian czterech 

sal lekcyjnych, 

8. remont urządzeń na placu zabaw- naprawa i malowanie drewnianych elementów urządzeń, 

9.  bieżące prace porządkowe wokół szkoły ( boisko, park, ogródek szkolny, place zabaw)- około 

2 ha terenu 

10. bieżące drobne naprawy mebli- krzesła ( spawanie, malowanie rurek), stoliki- demontaż 

starych blatów, montaż nowych, malowanie nóg) , szafy (wymiana, naprawa zawiasów, okuć, 

zamków, uchwytów, malowanie powierzchni szafek).  

 

SP  OBICE 

1. Malowanie  łazienek. 

2. Malowanie sali lekcyjnej. 
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ZS-P CHMIELOWICE 

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chmielowicach nie 

przeprowadzono remontów. 

PSP WOLA MORAWICKA 

W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Morawickiej nie 

przeprowadzono remontów. 

PSP RADOMICE 

1. Wymiana okien w łazienkach, 

2. Wymiana okna na korytarzu szkolnym, 

3. Wymiana okna w Sali ćwiczeń, świetlicy, 

4. Wymiana oświetlenia,  

5. Malowanie ścian, 

6. Wycyklinowanie i malowanie podłogi, 

7. Odnowiono sanitariaty 

8. Założono monitoring przed szkołą i na korytarzu. 

 

PSP LISÓW 

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Lisowie nie przeprowadzono remontów. 

ZS-P NIDA 

1. Wymiana instalacji elektrycznej, 

2. Malowanie ścian. 

 

 Poziom nauczania w szkołach 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania. W znacznym stopniu zależą od zdolności, a także 

środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne 

formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe.  

W Tabelach poniżej przedstawiono wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w roku 2019 oraz wyniki 

szkół z egzaminu ósmoklasisty w roku 2019 . 
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Tabela 5. Wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w roku 2019 

 

 

 
Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach do 10 do 12 kwietnia 2019 r.  
Szczegółowe wyniki egzaminu zostały podane jako wynik procentowy dla każdego zakresu/poziomu 
egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń przystąpił. 
*wynik procentowy określa odsetek punków (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył 
za rozwiązanie zadań z danego zakresu/poziomu (maksymalnie 100% punktów) 
**PP – poziom podstawowy 
*** PR – poziom rozszerzony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa szkoły 
 

Przedmiot W szkole W 
szkole 

Gminie Powiecie Województwie Kraju 

Liczba 
zdających 

Wyniki egzaminów w % punktów* 

Zespół 
Placówek 
Oświatowych  
w Morawicy 

Język angielski PP** 74 65 66 62 66 68 

Język angielski PR*** 74 46 49 46 50 53 

Historia i WOS 74 56 60 57 58 59 

Język polski 74 61 65 62 63 63 

Matematyka 74 40 43 42 42 43 

Przedmioty przyrodnicze 74 50 50 48 49 49 

Szkoła 
Podstawowa  
w Obicach 

Język angielski PP 17 52 66 62 66 68 

Język angielski PR 17 38 49 46 50 53 

Historia i WOS 17 58 60 57 58 59 

Język polski 17 54 65 62 63 63 

Matematyka 17 30 43 42 42 43 

Przedmioty przyrodnicze 17 43 50 48 49 49 

Szkoła 
Podstawowa  
w Bilczy 

Język angielski PP 62 69 66 62 66 68 

Język angielski PR 62 54 49 46 50 53 

Język niemiecki PP 1 75 75 55 49 51 

Historia i WOS 60 64 60 57 58 59 

Język polski 60 71 65 62 63 63 

Matematyka 60 46 43 42 42 43 

Przedmioty przyrodnicze 60 51 50 48 49 49 

Szkoła 
Podstawowa  
w Brzezinach 

Język angielski PP 14 72 66 62 66 68 

Język angielski PR 14 56 49 46 50 53 

Historia i WOS 14 65 60 57 58 59 

Język polski 14 73 65 62 63 63 

Matematyka 14 61 43 42 42 43 

Przedmioty przyrodnicze 14 53 50 48 49 49 
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Tabela Nr 6. Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty w roku 2019 
 

Gmina Szkoła Przedmiot Liczba uczniów w szkole według 
wyników 

Niskie* Średnie** Wysokie*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morawica  

SZKOŁA PODSTAWOWA  
W MORAWICY  

Język angielski 
  

7 32 7 

Matematyka 
  

15 24 7 

Język polski 
  

6 32 8 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBSKIEJ 
WOLI 

Język angielski 
  

6 13 2 

Język niemiecki 
  

0 1 0 

Matematyka 
  

6 15 1 

Język polski 
  

7 12 3 

 
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
W WOLI MORAWICKIEJ 

Język angielski 
  

2 7 0 

Matematyka 
  

2 6 1 

Język polski 
  

2 6 1 

 
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
W LISOWIE  

Język angielski 
  

6 2 1 

Matematyka 
  

4 3 1 

Język polski 
  

2 5 1 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W BILCZY  

Język angielski 
  

7 36 14 

Język niemiecki 
  

0 2 1 

Matematyka 
  

4 34 22 

Język polski 
  

4 28 28 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA  
W BRZEZINACH  

Język angielski 
  

4 13 4 

Matematyka 
  

1 14 6 

Język polski 
  

0 15 6 

 
 Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach od 15 do 17 kwietnia 2019 r. 

*wynik niski szkoły to 1, 2, 3 stanin, czyli <=4% do 23% wyników 

**wynik średni szkoły to 4, 5, 6 stanin,  czyli >23% do 77% wyników 

***wynik wysoki szkoły to 7, 8, 9 stanin, czyli >77% do >95% 
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Tabela 7. Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty w roku 2019 

 
 

 

 

Gmina 

 

 

 

Szkoła 

 

 

 

Przedmiot 

 

 

 

W szkole 

G
m

in
ie

 

P
o

w
ie

c
ie

 

W
o

je
w

ó
d

zt
w

ie
 

K
ra

ju
 

Liczba 

zdających 

Wyniki egzaminów w % 

punktów* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morawica  

 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W MORAWICY 

  

Język angielski 46 55 57 55 57 59 

Matematyka 46 35 44 45 44 45 

Język polski 46 65 66 65 63 63 

 

 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W DĘBSKIEJ WOLI 

  

Język angielski 21 53 57 55 57 59 

Język niemiecki 1 25 52 41 42 42 

Matematyka 22 37 44 45 44 45 

Język polski 22 55 66 65 63 63 

 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W WOLI MORAWICKIEJ 

  

Język angielski 9 46 57 55 57 59 

Matematyka 9 35 44 45 44 45 

Język polski 9 56 66 65 63 63 

 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W LISOWIE 

  

Język angielski 9 38 57 55 57 59 

Matematyka 8 27 44 45 44 45 

Język polski 8 57 66 65 63 63 

 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W BILCZY  

Język angielski 57 65 57 55 57 59 

Język niemiecki 3 61 52 41 42 42 

Matematyka 60 54 44 45 44 45 

Język polski 60 73 66 65 63 63 

 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W BRZEZINACH 

  

Język angielski 21 55 57 55 57 59 

Matematyka 21 51 44 45 44 45 

Język polski 21 70 66 65 63 63 

 

 
*Wynik procentowy określa odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył 

za rozwiązanie zadań z danego zakresu/poziomu (maksymalnie 100% punktów). 
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Kadra i system doskonalenia zawodowego 
 
Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych obrazuje tabela Nr 8 i Nr 9. 
 
 
Tabela Nr 8. Zatrudnienie w placówkach oświatowych w roku 2019  prowadzonych przez j.s.t. 
 

 
 

Nazwa 
szkoły/placówki/ 

Zatrudnienie 
wg stanu na 
30.09.2018 r. 

W tym: Zatrudnienie wg 
stanu na 

30.09.2019 r. 

W tym: 

 
 
etaty 

 
 
osoby 

nauczyciele pozostali 
pracownicy 

etaty osoby nauczyciele Pozostali 
pracownicy 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

ZPO  w Morawicy 72,98 74 51,98 53 21,00 21 73,32 77 51,32 54 22,00 23 

SP w Bilczy 58,08 62 45,08 47 13,00 15 58,78 60 46,03 47                                                                                                                                                                                                                                                            12,75 13 

SP w Brzezinach 26,78 28 18,28 19 8,50 9 29,04 30 20,54 21 8,50 9 

SP w Obicach 13,42 20 10,17 16 3,25 4 12,30 16 10,05 13 2,25 3 

SP w Dębskiej Woli 
PP w Dębskiej Woli 

 
22,44 

 
26 

 
19,44 

 
26 

 
3,00 

 
5 

 
24,83 

 
27 

 
20,33 

 
22 

 
4,50 

 
5 

RAZEM 193,70 210 144,95 161 48,75 54 198,27 210 148,27 157 50,00 53 

 

 
Tabela Nr 9. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach podstawowych oraz w innych formach 
wychowania przedszkolnego w roku 2019  prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. – 
organizacje pozarządowe 

 
Nazwa szkoły/placówki/ Zatrudnienie wg stanu 

na 30.09.2018 r. 

 

Zatrudnienie 

wg stanu na 

30.09.2019 r. 

 

etaty osoby etaty osoby 

PSP w Lisowie 8,46 17 8,50 18 

PSP w Woli Morawickiej 14,84 20 13,00 25 

ZS-P w Chmielowicach 1,98 5 1,90 5 

ZS-P w Nidzie 2,70 6 3,00 5 

PSP w Radomicach 2,53 5 2,50 6 

Razem 30,51 53 28,90 59 

PP w Bilczy 11,52 15 13,00 13 

PP w Nidzie  0,91 2 1,00 1 

PP w Brzezinach 5,58 8 5,50 9 

PP w Radomicach 1,56 5 1,50 4 

PP w Chmielowicach 1,12 5 1,20 6 

PP w Lisowie 1,53 3 2,38 4 

PP w Obicach 3,18 6 3,00 6 

Razem 25,40 44 27,58 43 

Ogółem 55,91 97 56,48 102 
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Tabela Nr 10. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku 2019, stan na dzień 

01.09.2019 roku 

 

         Szkoły Stopień awansu zawodowego nauczycieli  

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Bez stopnia Razem 

ZPO  w Morawicy 2 7 8 37 - 54 

SP w Bilczy 3 5 8 31 - 47 

SP w Brzezinach - 2 1 18 - 21 

SP w Obicach - 2 - 11 - 13 

SP w Dębskiej Woli - 4 7 11 - 22 

ZS-P w Nidzie - 3 - 1 1 5 

ZS-P w Chmielowicach 1 2 1 1 - 5 

PSP w Radomicach - 1 2 3 - 6 

PSP w Woli 
Morawickiej 

2 6 6 7 4 25 

PSP w Lisowie - 1 8 5 4 18 

Razem 8 33 41 125 9 216 

Punkty Przedszkolne 
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Bez stopnia Razem 

PP w Brzezinach 3 4 - 2 - 9 

PP w Bilczy 3 7 1 1 1 13 

PP w Radomicach - 2 1 1 - 4 

PP w Chmielowicach 2 2 1 1 - 6 

PP w Lisowie - 1 2 1 - 4 

PP w Obicach       

PP w Nidzie - 1 - - - 1 

Razem 8 17 5 6 1 37 

Ogółem 16 50 46 131 10 253 

 

Stan realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Morawica na rzecz uczniów i szkół 

 1. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki 

Podstawowe informacje w zakresie obowiązku nauki zawarto w tabeli nr 14,  stan  na dzień    

31 marca 2019 r. 

Tabela Nr 11 Obowiązek szkolny 

Lp. Wyszczególnienie 

1. Liczba uczniów zobowiązanych do spełnienia obowiązku szkolnego i 

obowiązku nauki 
747 

2. Liczba uczniów w tym: 

1. Uczniowie rocznik 2002 
 

2. Uczniowie rocznik 2003 
 

 

191 

177 
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3. Uczniowie rocznik 2004 
 

4. Uczniowie rocznik 2005 
 

185 

194 

3. Liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na terenie Gminy 9 

4. Liczba uczniów uczęszczających do szkoły w innym kraju 17 

 

 2. Dowóz uczniów do szkół  

Zgodnie z art. 32 ustawy prawo oświatowe obowiązkiem gminy było zapewnienie dzieciom 

sześcioletnim  dowozu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, jeżeli droga przekracza 3 km. 

Natomiast art. 39 ustawy prawo oświatowe wskazuje zapewnienie dowozu uczniów kl. I-IV szkół 

podstawowych, jeżeli  droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km. W przypadku uczniów klas 

V- VIII szkół podstawowych bezpłatny dowóz przysługiwał powyżej 4 km.  

Realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy o systemie oświaty dowożono oraz refundowano 

 rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych.  

Tabela Nr 12. Dowóz uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę 

Morawica  w roku 2019 

Lp. Nazwa placówki oświatowej 

Ilość uczniów 

dowożonych do 

szkół przez Miasto 

i Gminę Morawica  

I-VIII.2019 

Ilość uczniów 

dowożonych do 

szkół przez Miasto i 

Gminę Morawica  

IX-XII.2019 

1 Zespół Placówek Oświatowych  w Morawicy 156 113 

2 Szkoła Podstawowa w Bilczy 211 170 

3 Szkoła Podstawowa w Brzezinach   93 102 

4 Szkoła Podstawowa w Obicach 67 53 

5 Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli 141 147 

Razem 668 585 

6 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 

organizowany przez Miasto i Gminę Morawica  

 

 

12 

 

 

11 

7 Zwrot kosztów dowozu do szkoły/placówki ucznia 

niepełnosprawnego  

 

26 

 

23 

 

  Łącznie na dowóz dzieci do szkół i ośrodków w roku 2019 wydatkowano 756371,80 zł. 



 

46 

 

3. Stypendia i zasiłki szkolne 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany był na podstawie art. 90d, art. 90m, art. 90n, art. 

90p ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 oraz  

z 2019 r. poz. 1481 ze zm.), art. 104 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),  art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 oraz z 2019 r. poz. 506 ze zm.), 

Uchwały Nr XIX/245/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 2451  

z 2016 r.). Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego obowiązujące od  

1 października 2018 r. wynosi 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 

2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych  

z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).  

Na powyższe zadanie otrzymano dotacje z budżetu Wojewody w roku 2019 w kwocie: 117.850,00 zł. 

Dotacja otrzymana od Wojewody przyznawana jest w dwóch transzach na okres od stycznia do 

czerwca oraz od września do grudnia danego roku budżetowego. Natomiast stypendium szkolne 

przyznawane jest na dany rok szkolny, w związku z czym środki na ten cel pochodzą z dotacji 

przypadających na dwa kolejne lata budżetowe.  

Całkowity koszt dofinansowania zadania własnego gminy związanego z udzieleniem pomocy 

materialnej dla uczniów ze środków budżetu państwa nie może stanowić więcej niż 80%.  

W związku z powyższym 20% środków finansuje gmina. Miasto i Gmina Morawica zabezpieczyła w 

budżecie  na dofinansowanie stypendiów szkolnych dla uczniów środki własne w wysokości  

28.409,76 zł. 

 

Poniższa tabela przedstawia wyszczególnienie typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę. 

Tabela Nr 13. Stypendia szkolne socjalne w roku 2019. 

 

Lp. Wyszczególnienie Stypendium 

szkolne 

Zasiłek 

szkolny 

1. Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych  134 4 

2. Wysokość otrzymanej dotacji w 2019 r. (w zł) 117.850,00 zł 

3. Wysokość poniesionych wydatków, łącznie 139.648,80 zł 2.400,00 zł 
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Inwestycje przeprowadzone przez Miasto i Gminę Morawica na rzecz placówek 

oświatowych 

 

1. Samorządowy Żłobek w Bilczy 

 Gmina Morawica przystępuje co roku do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do 3 lat pod nazwą „Maluch” w ramach, którego otrzymuje dofinansowanie na 

bieżące funkcjonowanie. W roku 2019 w edycji  pn. „Maluch Plus 2019” – Moduł 2 Miasto  

i Gmina Morawica otrzymała dotację w wysokości 47.400,00 zł. Dofinansowanie mogło być 

przeznaczone na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.  

 

2. Budowa Żłobka w Morawicy 

 Żłobek w Morawicy powstanie przy kompleksie Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy. 

Planowana jest rozbudowa istniejącego już budynku przedszkola samorządowego. Na parterze 

powstaną dwie sale żłobkowe. Będą to pomieszczenia do zabaw oraz edukacji z wydzieloną 

przestrzenią na odpoczynek dla dzieci, a na piętrze rozbudowanego obiektu będą znajdować się trzy 

sale przedszkolne, co zdecydowanie poprawi komfort nauczania przedszkolnego. Dokumentacja 

techniczna jest gotowa, pozwolenie na budowę jest gotowe. Miasto i Gmina Morawica ogłosiła 

przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, który wygrało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 

HEWANAG z siedzibą w Kielcach za kwotę 3.396.454,98 zł. Warto dodać, że gmina przygotowała 

także wniosek o dofinansowanie budowy żłobka w ramach rządowego programu "Maluch+" na 

1.250.000,00 zł dofinansowania do realizacji inwestycji.  

 Miasto i Gmina Morawica już pozyskała pierwsze dofinansowanie w kwocie 2,5 miliona 

złotych na wykończenie, doposażenie i funkcjonowanie placówki żłobkowej. Wszystko w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałanie 8.1.1  

 

„Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3”. Planowane jest zakończenie inwestycji 

rozbudowy przedszkola w Morawicy wraz z zagospodarowaniem pomieszczeń na potrzeby żłobka do 

końca roku 2020. To oznacza, że żłobek w Morawicy zacznie funkcjonować z początkiem 2021 roku. 

Do placówki zostanie przyjętych pięćdziesiąt maluchów w wieku do trzech lat. Obok żłobka postanie 

też plac zabaw, a oprócz podstawowej opieki, w placówce będą prowadzone także zajęcia ruchowo-

rytmiczne. 

 W roku 2019 Miasto i Gmina Morawica przeznaczyła środki finansowe na budowę żłobka  

w Morawicy w wysokości 67.527,00 zł. 
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3. Budowa szkoły w Woli Morawickiej 

 W Woli Morawickiej trwają prace nad budową nowej szkoły. Wszystko w związku 

z koniecznością wyburzenia istniejącego budynku szkolnego pod budowę obwodnicy. Inwestycja 

opiewa na kwotę 9 225 000 zł, z czego dofinansowanie pozyskane w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wyniosło 2 610 392,72 zł. 

  

Istniejący budynek Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej zostanie wyburzony pod budowę 

obwodnicy. Obiekt wraz z działką, na której się znajduje, został przejęty przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad w październiku 2018 roku. Od tamtej pory prowadzące szkołę 

Stowarzyszenie wynajmuje budynek od jego zarządcy.  

 W wyniku realizacji inwestycji powstanie szkoła podstawowa ośmiooddziałowa, a także punkt 

przedszkolny z trzema grupami rocznikowymi i zespołem żywieniowym oraz świetlicą. Budowany 

obiekt szkolny będzie miał  powierzchnię całkowitą – 1789,80 m2 i kubaturę 6.500 m3. Powierzchnia 

całkowita istniejącego budynku oraz projektowanej rozbudowy wyniesie 2.906,20 m2
.  

Nowy budynek szkoły został funkcjonalnie i technicznie połączony z budynkiem sali gimnastycznej, 

który został wyremontowany i poddany  termomodernizacji. Budynek szkoły dobudowany jest do 

budynku sali gimnastycznej od strony północnowschodniej. Budynek powiązany jest komunikacyjnie 

za pomocą korytarza trafiającego w korytarz sali gimnastycznej. Powiązanie komunikacyjne jest na 

dwóch poziomach. W strefie połączenia budynków przewidziano windę osobową przeznaczoną dla 

osób niepełnosprawnych, łączącą wszystkie poziomy istniejącego i projektowanego budynku.  

 Program funkcjonalny przewiduje lokalizację głównych wejść do budynku szkoły od strony 

parkingu i podjazdu. Przewidziano dwa odrębne wejścia: do szkoły i punktu przedszkolnego. Funkcje 

te są rozdzielone i połączone tak, aby dzieci mogły korzystać ze wspólnej jadalni. Wyodrębnioną 

funkcjonalnie część stanowi zespół żywieniowy, dostępny poprzez niezależne wejście do obsługi ludzi 

i towarów, połączony ze szkołą salą jadalną. Zespół żywieniowy wyposażony jest w ograniczoną 

technologicznie kuchnię do przygotowywania dań  z półproduktów. 

  Wykonawcą generalnym inwestycji został Zakład Usług Remontowych ZURIP z Małogoszczy. 

 Po oddaniu do użytku nowego budynku szkolnego, poprzedni budynek szkoły w całości 

zostanie przeznaczony do rozbiórki.  

 W roku 2019 Miasto i Gmina Morawica przeznaczyła środki finansowe na budowę Szkoły 

Podstawowej w Woli Morawickiej w wysokości 3.344.695,28 zł. 

 

 

4. Dofinansowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lisowie na wyposażenie  

w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej  

z przedmiotów przyrodniczych 

 

 Minister Edukacji Narodowej ogłosił „Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2019”. Jednym z kryteriów była możliwość otrzymania dofinansowania do 

zakupu wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej  

z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Lisowie spełniła wszystkie warunki, które uprawniały do wnioskowania w w/w kryterium. 
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W ramach dotacji Miasto i Gmina Morawica zawnioskowała o wyposażenie sali biologicznej, 

geograficznej, chemicznej i fizycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Lisowie. Szkoła w ramach 

„Kryterium podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019” otrzymała 

dotację w wysokości 63.547,00 zł. 

 Dzięki dotacji można było zakupić zestawy edukacyjne ryby i płazy, gady i ptaki, bakterie, 

tkanki człowieka, szkielet człowieka, mapy, wagi, mikroskopy, amperomierz, woltomierz, elektroskop, 

zestawy preparatów mikroskopowych, modele demonstracyjne m. in. układ słoneczny, zestawy do 

doświadczeń, atlasy, plansze, zestawy odczynników, klocki konstrukcyjne, modele anatomiczne, 

globusy, stację pogody, modele anatomiczne, szafę na odczynniki chemiczne wentylowaną 

grawitacyjnie, stół laboratoryjny, wskaźniki ph oraz monitor interaktywny.  

 

Ponadto w roku 2019 Miasto i Gmina Morawica wydatkowała środki finansowe na rzecz placówek 

oświatowych w wysokości: 

a) Budowa pergoli drewnianej nad placem zabaw  

przed budynkiem przedszkola w Bilczy                                                 -  35.000,00 zł 

 

b) Budowa miejsca zabaw przy Samorządowym Żłobku w Bilczy         -  30.000,00 zł 

 

c) Monitoring przy szkole w Radomicach                                                  - 10.000,00 zł 

 

d) Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią przy szkole  

Podstawowej w Dębskiej Woli – projekt                                                -   8.000,00 zł 

 

e) Zakup wózka spacerowego dla Samorządowego Żłobka w Bilczy       - 3.999,90 zł 

 

Finansowanie szkół 

 

Miasto i Gmina Morawica na oświatę z subwencji oświatowej otrzymała środki w 2019 r.  

w wysokości 17 236 488,00zł. 

 

Poniższe tabele przedstawiają plan i wykonanie środków finansowych poniesionych w roku 2019 na 

oświatę i wychowanie w poszczególnych szkołach prowadzonych przez j.s.t. 
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Tabela Nr 14 Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy 

   

ZPO 

Morawica 

Plan po  

zmianach 
Wykonanie 

801 
Oświata i 

wychowanie 
  

  

6 261 125,03 6 182 408,16 

  

80101 Szkoły podstawowe 3 841 136,89 3 837 848,14 

80104 Przedszkola 1 342 874,19 1 342 673,78 

80106 
Inne formy wychowania 

przedszkolnego 
    

80110 Gimnazja 465 631,58 465 569,73 

80146 
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
23 771,00 3 296,00 

80148 
Stołówki szkolne i 

przedszkolne 
296 763,92 275 500,69 

80150 

Real.zadań  wymag. 

stos.spec.org.nauki i metod 

pracy  dla dzieci i młodzieży  

w szk. Podst., gimn., lic.og, 

lic.prof.i szk.zaw.oraz 

szk.art. 

19 945,16 5 589,76 

80152 

 Real.a zadań wymag. Stos. 

Spec. Org.i nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży 

w gimn. i kl.dotych. gimn. 

Prow. w innych typach szkół, 

liceach ogól., techn., 

branżowych szkołach I 

stopnia i klasach dotychcz. 

Zasad.j sz.zaw.j prowad. w 

branżowych szk. I stopnia 

oraz szk.art 

39 890,26 23 916,75 

80153 

 Zapewnienie uczniom 

prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych 

lub 
39 120,86 38 654,52 

materiałów ćwiczeniowych 

80195 Pozostała  działalność 191 991,17 189 358,79 

854 
Edukacyjna 

opieka 

wychowawcza 

  253 589,00 252 200,84 

  

85401 Świetlice szkolne 252 360,00 252 200,84 

85446 
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
1229 0 

Razem      6 514 714,03 6 434 609,00 
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Tabela Nr 15 Szkoła Podstawowa w Brzezinach 

   

SP 

Brzeziny 

Plan po  

zmianach 
Wykonanie 

801 
Oświata i 

wychowanie 
  

  

2 518 959,82 2 371 167,34 

  

80101 Szkoły podstawowe 1 832 349,84 1 822 471,12 

80104 Przedszkola     

80106 
Inne formy wychowania 

przedszkolnego 
    

80110 Gimnazja 123 116,81 123 093,25 

80146 
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
7 959,00 1 908,71 

80148 
Stołówki szkolne i 

przedszkolne 
185 646,30 185 613,37 

80150 

Real.zadań  wymag. 

stos.spec.org.nauki i metod 

pracy  dla dzieci i młodzieży  

w szk. Podst., gimn., lic.og, 

lic.prof.i szk.zaw.oraz 

szk.art. 

348 724,99 216 922,70 

80152 

 Real.a zadań wymag. Stos. 

Spec. Org.i nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży 

w gimn. i kl.dotych. gimn. 

Prow. w innych typach szkół, 

liceach ogól., techn., 

branżowych szkołach I 

stopnia i klasach dotychcz. 

Zasad.j sz.zaw.j prowad. w 

branżowych szk. I stopnia 

oraz szk.art 

0,00 0 

80153 

 Zapewnienie uczniom 

prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych 

lub 

21 162,88 21 158,19 

materiałów ćwiczeniowych 

80195 Pozostała  działalność     

854 
Edukacyjna 

opieka 

wychowawcza 

  151 361,00 148 997,59 

  

85401 Świetlice szkolne 150 620,00 148 997,59 

85446 
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
741 0 

Razem      2 670 320,82 2 520 164,93 
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Tabela Nr 16 Szkoła Podstawowa w Bilczy 

   

SP Bilcza 
Plan po  

zmianach 
Wykonanie 

801 
Oświata i 

wychowanie 
  

  

5 494 039,35 5 345 888,03 

  

80101 Szkoły podstawowe 4 313 254,51 4 301 323,51 

80104 Przedszkola     

80106 
Inne formy wychowania 

przedszkolnego 
    

80110 Gimnazja 450 506,18 450 476,04 

80146 
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
20 178,00 9 350,00 

80148 
Stołówki szkolne i 

przedszkolne 
280 119,41 279 644,39 

80150 

Real.zadań  wymag. 

stos.spec.org.nauki i metod 

pracy  dla dzieci i młodzieży  

w szk. Podst., gimn., lic.og, 

lic.prof.i szk.zaw.oraz 

szk.art. 

327 310,28 221 805,36 

80152 

 Real.a zadań wymag. Stos. 

Spec. Org.i nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży 

w gimn. i kl.dotych. gimn. 

Prow. w innych typach szkół, 

liceach ogól., techn., 

branżowych szkołach I 

stopnia i klasach dotychcz. 

Zasad.j sz.zaw.j prowad. w 

branżowych szk. I stopnia 

oraz szk.art 

58 510,31 39 426,33 

80153 

 Zapewnienie uczniom 

prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych 

lub 
44 160,66 43 862,40 

materiałów ćwiczeniowych 

80195 Pozostała  działalność     

854 
Edukacyjna 

opieka 

wychowawcza 

  283 766,00 281 559,00 

  

85401 Świetlice szkolne 282 144,00 281 559,00 

85446 
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
1622 0 

Razem      5 777 805,35 5 627 447,03 
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Tabela Nr 17 Szkoła Podstawowa w Obicach 

   

SP Obice 
Plan po  

zmianach 
Wykonanie 

801 
Oświata i 

wychowanie 
  

  

1 115 876,41 1 070 957,57 

  

80101 Szkoły podstawowe 956 459,77 917 995,34 

80104 Przedszkola     

80106 
Inne formy wychowania 

przedszkolnego 
    

80110 Gimnazja 141 196,11 141 196,11 

80146 
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
4 348,00 4348 

80148 
Stołówki szkolne i 

przedszkolne 
    

80150 

Real.zadań  wymag. 

stos.spec.org.nauki i metod 

pracy  dla dzieci i młodzieży  

w szk. Podst., gimn., lic.og, 

lic.prof.i szk.zaw.oraz 

szk.art. 

7558,16 1154,63 

80152 

 Real.a zadań wymag. Stos. 

Spec. Org.i nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży 

w gimn. i kl.dotych. gimn. 

Prow. w innych typach szkół, 

liceach ogól., techn., 

branżowych szkołach I 

stopnia i klasach dotychcz. 

Zasad.j sz.zaw.j prowad. w 

branżowych szk. I stopnia 

oraz szk.art 

0,00 0,00 

80153 

 Zapewnienie uczniom 

prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych 

lub 
6 314,37 6 263,49 

materiałów ćwiczeniowych 

80195 Pozostała  działalność     

854 
Edukacyjna 

opieka 

wychowawcza 

  41 184,00 38 410,10 

  

85401 Świetlice szkolne 41 032,00 38 258,10 

85446 
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
152 152 

Razem      1 157 060,41 1 109 367,67 
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Tabela Nr 18 Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli 

   

SP Dębska 

Wola 

Plan po  

zmianach 
Wykonanie 

801 
Oświata i 

wychowanie 
  

  

1 920 331,33 1 905 813,57 

  

80101 Szkoły podstawowe 1 532 781,72 1 520 212,79 

80104 Przedszkola     

80106 
Inne formy wychowania 

przedszkolnego 
257 673,62 257 642,73 

80110 Gimnazja     

80146 
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
7 549,00 6 211,00 

80148 
Stołówki szkolne i 

przedszkolne 
    

80150 

Real.zadań  wymag. 

stos.spec.org.nauki i metod 

pracy  dla dzieci i młodzieży  

w szk. Podst., gimn., lic.og, 

lic.prof.i szk.zaw.oraz 

szk.art. 

110 013,22 110 013,22 

80152 

 Real.a zadań wymag. Stos. 

Spec. Org.i nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży 

w gimn. i kl.dotych. gimn. 

Prow. w innych typach szkół, 

liceach ogól., techn., 

branżowych szkołach I 

stopnia i klasach dotychcz. 

Zasad.j sz.zaw.j prowad. w 

branżowych szk. I stopnia 

oraz szk.art. 

    

80153 

 Zapewnienie uczniom 

prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych 

lub 
12 313,77 11 733,83 

materiałów ćwiczeniowych 

80195 Pozostała  działalność     

854 
Edukacyjna 

opieka 

wychowawcza 

  25 985,00 25 176,08 

  

85401 Świetlice szkolne 25 837,00 25 028,08 

85446 
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
148 148 

Razem      1 946 316,33 1 930 989,65 
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Tabela Nr 19 Urząd Miasta i Gminy 

   

Urząd 

Miasta i 

Gminy 

Plan po  

zmianach 
Wykonanie 

801 
Oświata i 

wychowanie 
  

  

14 992 529,29 9 146 011,87 

  

80101 Szkoły podstawowe 10 893 794,92 5 137 810,99 

80103 
Oddziały przedszkolne w 

szkole podstawowej 
574 778,00 568 070,13 

80104 Przedszkola 426 954,00 426 850,78 

80106 
Inne formy wychowania 

przedszkolnego 
1 910 155,89 1 909 980,00 

80110 Gimnazja     

80113 Dowożenie dzieci do szkół 756 549,80 756 371,80 

80146 
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
2 267,00 0,00 

80148 
Stołówki szkolne i 

przedszkolne 
    

80149 

Real.zadań wymag. 

stos.specj.org. nauki i 

met.pracy  dla dzieci w 

przedsz., odd.przedsz,w 

szk.podst.  i 

in.form.Wych.przedsz. 

118 346,42 89 090,58 

80150 

Real.zadań  wymag. 

stos.spec.org.nauki i metod 

pracy  dla dzieci i młodzieży  

w szk. Podst., gimn., lic.og, 

lic.prof.i szk.zaw.oraz 

szk.art. 

176 262,60 124 746,70 

80153 

Zapewnienie uczniom prawa 

do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych 

15 448,46 15 308,75 

80195 Pozostała  działalność 117 972,20 117 782,14 

854 
Edukacyjna 

opieka 

wychowawcza 

  147 430,82 142 048,80 

  

85415   147 313,82 142 048,80 

85446 
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
117,00 0 

Razem      15 139 960,11 9 288 060,67 
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Tabela Nr 20 Samorządowy Żłobek w Bilczy 

 

   

Żłobek 
Plan po  

zmianach 
Wykonanie 

855 Rodzina   

  

1 226 769,03 1 077 794,91 

  85505 
Tworzenie i funkcjonowanie 

żłobków 
1 226 769,03 1 077 794,91 

Razem      1 226 769,03 1 077 794,91 

 

 

Tabela Nr 21 Wydatki na funkcjonowanie placówek  

 

Jednostka 

Wynagrodzenie 

i składki od nich 

naliczone 

Remonty, naprawy, 

zakupy 

inwestycyjne 

Pozostałe wydatki na 

funkcjonowanie 
Suma wydatków 

ZPO  
5 063 335,97 33 000,00 1 338 273,03 6 434 609,00 

w Morawicy 

SP w Bilczy 4 492 339,19 60 000,00 1 075 107,84 5 627 447,03 

SP w Brzezinach 1 994 349,94 0,00 525 814,99 2 520 164,93 

SP w Obicach 904 903,09 0,00 204 464,58 1 109 367,67 

SP w Dębskiej Woli 1 565 634,83 20 000,00 345 354,82 1 930 989,65 

RAZEM 14 020 563,02 113 000,00 3 489 015,26 17 622 578,28 
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Tabela Nr 22. Dotacje przekazane na funkcjonowanie przedszkoli i punktów przedszkolnych 

Lp. Nazwa Punktu Przedszkolnego Ogółem za rok 2019 

1. PP w Bilczy 979 790,16 

2. PP w Obicach 234 900,00  

3. PP w Lisowie 84 645,00 

4. PP w Brzezinach 478 605,42 

5. PP w Woli  Morawickiej 0,00 

6. PP w Radomicach 90 315,00 

7. PP w Chmielowicach 49 815,00 

8. PP w Nidzie 81 000,00 

  Razem: 1 999 070,58 

9. SP w Dębskiej Woli 257 642,73 

  Ogółem: 2 256 713,31 

10. 

Samorządowe Przedszkole w 

Morawicy 1 342 673,78 

11. 

Niepubliczne  Przedszkole" Szalony 

Brzdąc" w Bilczy 140 326,02 

RAZEM:  3 739 713,11 
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Powyższa tabela Nr 23 przedstawia dotacje udzielone dla „małych szkół” za 2019 rok 

 

Zwrot kosztów dotacji   

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

ze zm.) Jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń 

objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której 

mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości 

równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, podstawowej kwocie dotacji dla 

szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie 

dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza 

do placówki wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa 

przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W związku z powyższym Miasto i Gmina Morawica  

w roku 2019 zwracała koszty poniesione przez Miasto Kielce, Gminę Sitkówka – Nowiny, Miasto  

i Gminę Chmielnik,  Gminę i Miasto Chęciny za dzieci z terenu Miasta i Gminy Morawica.  

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Jednostka Szkoły Podstawowe 

Oddziały Przedszkolne 

w szkole Razem: 

1. PSP Chmielowice 95 046,64 31 656,24 126 706,88 

2. PSP Nida 98 701,98 85 358,79 184 071,77 

3. PSP Radomice 113 324,84 65 527,32 178 863,16 

4. PSP Lisów 522 133,80 85 924,08 608 075,88 

5. PSP Wola Morawicka 972 061,44 299 603,70 1 271 709,14 

Łącznie dotacja 1 801 268,70 568 070,13 2 369 426,83 
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Tabela Nr 24  

Zwrot kosztów dla poszczególnych miast i gmin: 

Lp. Nazwa j.s.t. Rodzaj placówki Wysokość refundacji  

w 2019 roku (w zł) 

1. Miasto Kielce 

 

niepubliczne 

169.905,98 

 

publiczne  

  15.204,40 

2. Gmina Sitkówka - 

Nowiny 

publiczne    56 782,20 

3. Miasto i Gmina 

Chmielnik 

publiczne       2.632,52 

4. Gmina i Miasto 

Chęciny 

publiczne    5.725,68 

Łączny zwrot kosztów w roku 2019 250 250,78  

 

Na podstawie tych samych zapisów Miasto i Gmina Morawica ubiegała się o zwrot kosztów do Miasta 

Kielce, Gminy Sitkówka-Nowiny, Gminy Pierzchnica, Miasta i Gminy Daleszyce, Gminy i Miasta  

Chęciny, Miasta i Gminy Chmielnik, Gminy Masłów, Gminy Sobków oraz Gminy Kije  na dzieci, które 

są mieszkańcami powyższych gmin, a które uczęszczały do samorządowego przedszkola, punktów 

przedszkolnych i niepublicznego przedszkola na terenie Miasta i Gminy Morawica. 

Poniższa tabela obrazuje wysokość środków pieniężnych, o które ubiegało się Miasto i Gmina 

Morawica w roku 2019. 

Tabela Nr 25 

Zwrot kosztów udzielonej dotacji  

 

Lp. Nazwa j.s.t. Wysokość refundacji dotacji 

w roku 2019 

1. Miasto Kielce 10.951,82 zł 

2. Gmina Sitkówka-Nowiny   3.833,26 zł 

3. Gmina Pierzchnica 10.024,62 zł 

4. Miasto i Gmina Daleszyce   7.760,72 zł 
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5. Gmina i Miasto Chęciny   7.845,48 zł 

6. Gmina Masłów   4.620,28 zł 

7. Gmina Sobków   9.193,94 zł 

8.  Miasto i Gmina Chmielnik   9.080,71 zł 

9 Gmina Kije   1.578,12 zł 

Razem                            64.888,95 zł 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy w 2018 roku Miasto i Gmina Morawica poniosła wydatki na 

oświatę i opiekę w wysokości 22.604.018,94 zł z czego: dochody w tym subwencja i dotacje wyniosły 

18.003.785,36 zł. Do w/w zadań Miasto i Gmina Morawica dołożyła własne środki w wysoki 

4.600.233,58 zł. Tylko do zadań subwencyjnych gmina w 2018 roku dołożyła 831.004,09 zł. 

W 2019 roku na oświatę i opiekę Miasto i Gmina Morawica wydała środki w wysokości 24.347.128,29 

zł. z czego: dochody w tym subwencja i dotacje wyniosły 18.774.450,41 zł. Do w/w zadań Miasto  

i Gmina dołożyła 5.572.677,88 zł własnych środków. Tylko do zadań subwencyjnych w roku 2019 

gmina dołożyła 1.057.002,88 zł.  

 Jak wynika z powyższych danych można zaobserwować tendencję zwyżkową. 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 
Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty będące własnością gminy mogą być przedmiotem 

sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, 

dzierżawę lub najem. 

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Morawica stanowi łącznie obszar 

466,4581 ha,  w tym: 

• gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste – 9,1891 ha, 

• oddanych w dzierżawę – 5,7464 ha, 

• oddanych w użyczenie – 66,3850 ha, 

• trwały zarząd – 5,0143 ha, 

• władanie – 0,0500 ha, 

• grunty pod drogami publicznymi i wewnętrznymi – 291,5399 ha 

• grunty pozostałe – 88,5834 ha – tereny, które stanowią grunty zlokalizowane pod 

zbiornikami wodnymi (retencyjnymi, rekreacyjnymi, przeciwpowodziowymi), tereny zieleni 

parkowej, parkingów, tereny pod placami zabaw, hydroforniami, przepompowniami ścieków, 

lasami, pod Ośrodkiem Tradycji Garncarstwa w Chałupkach, muszlą koncertową w Morawicy, 

współwłasność w gruntach pod blokami w Morawicy, grunty na cele rozwojowe gminy, 

reakreacyjno-usługowe, tereny pod rowami odwadniającymi, grunty nabyte od Agencji 

Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na obiekty sportowe. 
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Stan mienia (nieruchomości gruntowych) Miasta i Gminy Morawica w poszczególnych obrębach 

przedstawia tabela nr 1. 

 

Tabela nr 1 
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W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dokonano sprzedaży następujących nieruchomości 

stanowiących własność Miasta i Gminy Morawica: 

- obręb Morawica dz. 1014/18 o pow. 0,0178 ha – za cenę 13 136,40 zł, 

- obręb Dębska Wola dz. 4/55 o pow. 0,3000 ha (obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

„Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica) – za cenę 188 928,00 zł, 

- obręb Morawica dz. 1026/1 o pow. 0,0621 ha – za cenę: 71 340,00 zł, (działka zbyta w drodze 

zamiany z Województwem Świętokrzyskim), 

- obręb Bilcza dz. 430/2 o pow. 0,0836 ha – za cenę: 60 502,47 zł 

- obręb Bieleckie Młyny dz. nr 74/12 o pow. 0,1750 ha – za cenę 158 670,00 zł, 

- obręb Bieleckie Młyny dz. nr 35/80, nr 35/66, nr 35/62, nr 35/61, nr 35/59 o łącznej pow. 0,2332 ha 

– za cenę 93 350,85 zł, 

- obręb Wola Morawicka dz. nr 613/203 o pow. 0,5004 ha – za cenę 301 404,00 zł, 

Dochód ogółem ze sprzedaży gruntów wyniósł 887 331,72 zł. 

 

W związku z realizacją inwestycji drogowej nieruchomość gruntowa stanowiąca dotychczas własność 

Miasta i Gminy Morawica, oznaczona jako działka nr 208/5 o pow. 0,1612 ha, położona w Bilczy, 

powstała z podziału działki nr 208/3, przeszła z mocy prawa na własność Skarbu Państwa (w zarządzie 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) z przeznaczeniem pod budowę drogi w ramach 

zadania pn. „Budowa obwodnicy w Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej Nr 73 – 

odcinek I” Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz Miasta i Gminy 

Morawica prowadzi Wojewoda Świętokrzyski. 

Do zasobu gminnego w roku 2019 przejęto następne nieruchomości: 

- obręb Morawica, działka nr 428/1 o pow. 0,0118 ha – z przeznaczeniem pod poszerzenie publicznej 

drogi gminnej (ul. Turystycznej), 

- obręb Bilcza, działka nr 228/17 o pow. 0,0691 ha – z przeznaczeniem pod poszerzenie publicznej 

drogi gminnej (ul. Osikowej),  

- obręb Brzeziny, działka nr 992/14 o pow. 0,0092 ha – z przeznaczeniem pod poszerzenie publicznej 

drogi gminnej (ul. Podlesie), 

- obręb Bieleckie Młyny, działka nr 34/7 o pow. 0,0077 ha – z przeznaczeniem pod poszerzenie 

publicznej drogi gminnej (ul. Łąkowej), 

- obręb Brzeziny, działka nr 982/5 i nr 981/9 o łącznej pow. 0,0483 ha – z przeznaczeniem pod drogę 

wewnętrzną (ul. Błękitną) 

- obręb Bieleckie Młyny, działka nr 138/13 o pow. 0,0967 ha – z przeznaczeniem pod drogę 

wewnętrzną (ul. Radosną),  

- obręb Wola Morawicka działki: nr 118/34 i nr 118/35 o łącznej pow. 0,0375 ha – z przeznaczeniem 

pod drogę wewnętrzną (ul. Miłą), 

- obręb Wola Morawicka działki: nr 111/170, nr 9/19, nr 9/21, nr 111/154, nr 111/158, nr 111/160, nr 

111/162, nr 49/1, nr 46/1, nr 54/1, nr 20/3, nr 16/1, nr 111/208, nr 25/7 o łącznej pow. 0,0452 ha –  

z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną (ul. Rzeczną) 

- obręb Morawica dz. nr 343/26 i nr 343/27 o łącznej powierzchni 0,0451 ha – za cenę 71 340,00 zł 

(działki nabyte w drodze zamiany z Województwem Świętokrzyskim), 

Łączna kwota za nabyte grunty w 2019 roku wyniosła 71 340,00 zł.  

W 2019 r. opłaty roczne, ustalone za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Gminy, 

wyniosły łącznie 130 071,03 zł, natomiast opłaty roczne za przekształcenie prawa użytkowania 
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wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na rzecz 

dotychczasowych użytkowników wieczystych, wyniosły w 2019 r. łącznie 9 071,50 zł. 

Gmina posiada działki włączone w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., 

położone w Dębskiej Woli na terenach przemysłowych – pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, 

które stanowią obszar o powierzchni 32,2502 ha. Przedmiotem własności Gminy są również działki  

przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny inwestycyjne  

i budownictwo mieszkaniowe, położone w innych miejscowościach. Są to działki o łącznej 

powierzchni 1,2813 ha, położone w Bieleckich Młynach na terenach usług komercyjnych oraz działki 

o łącznej powierzchni 6,9478 ha, położone w Morawicy i Bieleckich Młynach na terenach pod 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Gmina posiada także w Dębskiej Woli tereny 

przemysłowe o łącznej powierzchni 21,6486 ha, przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składy  

i magazyny, położone poza obszarem włączonym do SSE „Starachowice” S.A. oraz grunty w Woli 

Morawickiej o powierzchni 3,7759 ha, położone na terenach usług komercyjnych.  

 

Rozmieszczenie poszczególnych terenów przedstawiają ryciny nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 

zamieszczone poniżej. 

 

W 2019 r. Miasto i Gmina Morawica zwróciła na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dwie nieruchomości gruntowe położone w obrębie Wola 

Morawicka, w związku z ich niewykorzystaniem - w okresie 10 lat od przejęcia - na cel określony  

w umowie nieodpłatnego przekazania. Są to: 

- nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 500/2 o pow. 0,9035 ha, położona na terenach usług 

sportu i rekreacji oraz częściowo na poszerzenie pasa drogowego drogi lokalnej; 

- nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 609/6 o pow. 5,1885 ha, położona na terenach usług 

sportu i rekreacji oraz częściowo w terenach rolniczych. 

Miasto i Gmina Morawica ma możliwość ponownego wystąpienia do Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa o nieodpłatne przekazanie na jej rzecz w/w nieruchomości w celu realizacji planowanych 

inwestycji, to jest Gminnego Centrum Sportowego na działce nr 609/6 oraz budowy obiektów 

sportowych (kompleksu boisk sportowych) i placu zabaw dla dzieci na działce nr 500/2.   

 

Ryc. 1. Grunty stanowiące własność Miasta i Gminy Morawica, położone w Dębskiej Woli na terenach pod 

obiekty produkcyjne, składy i magazyny (terenach przemysłowych), włączone w obszar Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Morawica 
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Ryc. 2. Tereny inwestycyjne i budownictwa mieszkaniowego, stanowiące własność Miasta i Gminy Morawica, 

położone w Bieleckich Młynach

 
 

 
 

Ryc. 3. Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, stanowiące własność Miasta i Gminy 

Morawica, położone w Bieleckich Młynach 
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Ryc. 4. Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, stanowiące własność Miasta i Gminy 

Morawica, położone w Morawicy 

 

 
Ryc. 5. Tereny usług komercyjnych, stanowiące własność Miasta i Gminy Morawica, położone w Woli 

Morawickiej  
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Ryc. 6. Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (tereny przemysłowe), stanowiące własność 

Miasta i Gminy Morawica, położone w Dębskiej Woli 
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W roku 2019:  

• wydano 76 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości gruntowych, 

• wydano 29 decyzji ustalających wysokość opłaty planistycznej na łączną kwotę: 117 094,40 

zł, 

• nadano 145 nowych numerów porządkowych, 

• w wyniku podjęcia uchwały o nadaniu nazw ulic w miejscowości Dębska Wola oraz Zbrza 

zmieniono 339 numerów porządkowych (201 w miejscowości Dębska Wola, 138  

w miejscowości Zbrza), 

• zlecono opracowanie trzydziestu dziewięciu geodezyjnych dokumentacji 

wznowienia/wyznaczenia/ustalenia granic dróg gminnych, aktualizacji użytków (zmiana na 

użytki „dr”) oraz podziałów nieruchomości na łączną kwotę – 71 906,50 zł. 

• wypłacono łączną kwotę odszkodowań w wysokości 54 370,00 zł za działki gruntu przejęte  

z mocy prawa na własność Miasta i Gminy Morawica, przeznaczone pod publiczne drogi 

gminne.  

• oddano w dzierżawę Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółce z o.o. kolejne 

odcinki wybudowanej sieci wodociągowej  o łącznej długości 6501,74 m i sieci kanalizacyjnej  

o łącznej długości 4115,33 m, jako uzupełnienie już istniejących sieci wraz z urządzeniami, 

dzierżawionych przez ZGK w Morawicy Sp. z o.o.  

• przekazano w administrowanie „Koral” sport i rekreacja spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Morawicy nowopowstałe tereny rekreacyjne w Bilczy 

obejmujące zbiornik retencyjny, ciągi pieszo-rowerowe, plac zabaw, parkingi z drogą 

manewrową, ogrody tematyczne, skate/bike park, ogród jordanowski, oświetlenie terenu 

oraz kanalizację deszczową 

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Nasadzenia drzew  

W 2019 r. w ramach środków przyznanych z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na 

realizację zadania „Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy 

Morawica” zakupiono 58 szt. sadzonek drzew miododajnych, tj. klon, lipa i głóg.  Drzewa zostały 

posadzone na placach zabaw w miejscowościach Piaseczna Górka, Łabędziów, Bieleckie Młyny, 

Brudzów, Radomice II, Drochów Dolny, Morawica, Wola Morawicka, Chmielowice, Chałupki. 
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Odpady komunalne 

Od lipca 2013 r. Gminy Morawica przejęła obowiązek zorganizowania odbioru odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy. Rada gminy ustaliła, że opłata za 

odbiór odpadów pobierana będzie od gospodarstwa domowego w zależności od jego wielkości. 

Gospodarstwa podzielone zostały na jednoosobowe, dwuosobowe i pozostałe tj. od trzech osób  

i więcej. Gospodarstwa, które prowadzą selektywną zbiórkę odpadów z podziałem na szkło, plastik  

i metal oraz papier ponoszą niższą opłatę za odbiór odpadów. W ramach opłaty mieszkańcy mają 

zapewniony odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych  (szkło, plastik i metal oraz papier) raz  

w miesiącu. Nieruchomości, które zadeklarują chęć oddawania odpadów zmieszanych częściej tj. dwa 

razy w miesiącu muszą ponieść dodatkową opłatę za transport w wysokości 7 zł/m-c. Za dodatkową 

odpłatnością w wysokości 4 zł/ m-c świadczona jest także usługa odbioru odpadów ulegających 

biodegradacji. Gminny system odbioru odpadów komunalnych obejmuje także  nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe lub są zamieszkiwane sezonowo.  

W ramach systemu gospodarowania odpadami gmina zapewnia mieszkańcom: 

- pojemniki na odpady komunalne zmieszane, 

- worki na odpady segregowane, 

- trzy razy w roku odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci, 

- dostępność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Brzezinach przy  

ul. Komunalnej. Czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00 

oraz w soboty od 10.00 do 14.00. Do PSZOK-u można przekazać nieodpłatnie odpady 

wielkogabarytowe tj. stare meble, wykładziny, dywany, krzesła, zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, odpady zielone, zużyte opony, odpady budowlane i remontowe – do 100 

kg/gospodarstwo/rok.   

W 2017 r. w wyniku postępowania przetargowego do obsługi zadania odbioru odpadów 

komunalnych z terenu Miasta i Gminy Morawica, w tym także Punktu Selektywnej Zbiórki wybrano 

firmę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o.o. Umowa z wykonawcą została 

podpisana na okres 3 lat, tj. do 30 czerwca 2020 r. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonywanie tej 

usługi w okresie od października 2017 r. do listopada 2018 r. wynosiło 67.723,88 zł miesięcznie; od 

grudnia 2018 r. do kwietnia 2019 r.  – 71.531,68 zł miesięcznie, natomiast od maja 2019 r. do czerwca 

2020 r. wynagrodzenie firmy wynosić będzie 90.811,64 zł.  

Jednym z głównych celów obowiązującego systemu gospodarki odpadami jest osiągnięcie 

wymaganych poziomów odzysku. Miasto i Gmina Morawica osiąga wymagane poziomy: 
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Rodzaj odpadów 2017 Wymagany do 

osiągnięcia 

poziom w 2017 

r. 

2018 Wymagany do 

osiągnięcia 

poziom w 2018 r. 

Poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania 

0,% 
nie więcej niż 

45% 
0,% 

nie więcej niż 

40% 

Poziom recyklingu i 

przygotowania do ponownego 

użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i 

szkła 

34,86% powyżej 20% 123,53% powyżej 30% 

Poziom recyklingu i 

przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

100% powyżej 45% 99,80% powyżej 50% 

 

Poniższy wykres obrazuje ilość zbieranych odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy 

Morawica w latach 2017 - 2019 z podziałem na odpady zbierane selektywnie oraz zmieszane(w Mg).  
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3. Plan gospodarki niskoemisyjnej.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Morawica na lata 2014-2020 został opracowany i przyjęty 

do realizacji w 2014 r. Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z założeń Narodowego 

Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan ten pozwala gminie na pozyskiwanie funduszy 

zewnętrznych dotyczących ograniczania niskiej emisji, czy też na podejmowanie działań 

zmierzających do poprawy czystości powietrza na terenie gminy, m. in. termomodernizację 

budynków, wymianę pieców, remonty dróg.  

4. Dotacje do wymiany ogrzewania węglowego na gazowe 

W 2016 r. Rada Gminy Morawica, aby zachęcić mieszkańców do zmiany ogrzewania na bardziej 

przyjazne środowisku, wprowadził dopłaty do wymiany starych pieców węglowych na kotły gazowe 

lub olejowe, ewentualnie na zakup pieca do domu nowo budowanego. Dotacja do wymiany pieców 

wynosi 3 tysiące złotych Zainteresowanie mieszkańców jest dość duże. W 2016 r. z dofinansowania 

skorzystało 50 właścicieli nieruchomości, w tym 33 wymieniło stary piec węglowy na gazowy, a 17 

założyło ogrzewanie gazowe w nowo budowanych budynkach. W 2017 r. piec węglowy wymieniono 

już w 40 budynkach, a nowy piec gazowy w nowych budynkach założyło 27 mieszkańców. Na 

realizację zadania w latach 2016 i 2017 gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska w Kielcach w wysokości 342 tys. zł.  Dotacją objęte są wydatki poniesione na 

zakup i montaż urządzeń grzewczych, tj. pieca gazowego lub olejowego, a także montaż instalacji 

wewnętrznej. Dotacja przekazywana jest wnioskodawcy dopiero po wymianie pieca i prawidłowym 

rozliczeniu inwestycji. W 2018 r. program wymiany piecy finansowany były tylko z budżetu gminy. Na 

ten cel wydatkowano kwotę 227.850,00 zł. W 2018 r. piece wymieniono w 51 budynkach 

mieszkalnych, zaś w 25 założono nowe ogrzewanie gazowe. W 2019 r. wymieniono 60 piecy 

węglowych i założono 25 piece gazowe w nowobudowanych budynkach. Koszt udzielonej dotacji dla 

mieszkańców wyniósł 255.000,00 zł. 
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5. EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Prowadzona od kilkunastu lat edukacja ekologiczna na terenie Miasta i Gminy Morawica ma na celu 

podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska przed 

odpadami i przekonanie ich, że warto segregować odpady.  Kierując się zasadą „edukacja ekologiczna 

nie zaczyna się w dowolnym miejscu na Ziemi, ale zaczyna się w człowieku” wszystkie zrealizowane  

i realizowane programy ukierunkowane są na różne grupy odbiorców, od najmłodszych 

przedszkolaków na młodzieży i dorosłych kończąc. Najważniejszym elementem edukacji ekologicznej 

są konkursy i akcje zbiórki odpadów, które cieszą się olbrzymia popularnością wśród wszystkich 

mieszkańców. Rok rocznie od 2006 r. w czasie festynu z okazji Dnia Dziecka prowadzona jest zbiórka 

odpadów tj. papier, puszki aluminiowe, zakrętki, baterie, zużyty sprzęt elektroniczny. W zamian za 

odpowiednią ilość oddanych odpadów mieszkańcy otrzymują talony na sadzonki drzewek. Każdego 

roku rozdawanych jest ponad 1000 talonów. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w konkursach 

piosenki, plastycznych, fotograficznych i manualnych, przygotowują prezentacje multimedialne 

dotyczące różnych form ochrony środowiska, w tym przede wszystkim selektywnej zbiórki odpadów 

oraz niskiej emisji. W 2017 r. roku przeprowadzono konkurs „Śmieciowe inspiracje”, „Nie dla smogu”, 

„W walce o czyste powietrze”, „Sadzonki za odpady”. Środki na realizację edukacji ekologicznej gmina 

pozyskuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. W latach 2005 - 2010 także  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. W ramach programu edukacji 

ekologicznej mieszkańców gminy Morawica w 2018 r. przeprowadzono wśród uczniów szkół 

podstawowych konkursy dotyczące ochrony powietrza pn. „Problemy Ziemi XX wieku” i „W walce  

o czyste powietrze” oraz gospodarki odpadami pn. „Sadzonki za odpady” i Zbieramy baterie”  

W konkursach udział wzięło ponad 300 uczniów oraz około 500 mieszkańców gminy. 

W 2019 r. zorganizowano dla uczniów warsztaty ekologiczne wraz ze spektaklem pn. „Czarownica 

Niska Emisja”. Tematem ekologicznego  spektaklu był smog – jakie są przyczyny powstawania  

i sposoby zapobiegania, segregacja odpadów i korzyści z niej płynące oraz szeroko rozumiana 

ochrona przyrody. 
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5. Usuwanie azbestu 

W ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Morawica 

bezpłatnie od właścicieli nieruchomości odbierany jest eternit. Usługa polega na demontażu, 

odbiorze i unieszkodliwieniu odpadów azbestowych. Program realizowany jest nieprzerwanie od 

2006 r. Od początku cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W ciągu 12 lat szkodliwy 

eternit zdemontowano z 928 budynków mieszkalnych i gospodarczych w łącznej ilości 2.100,951 Mg. 

Na realizację programu wydatkowano łącznie kwotę ponad 789 tys.zł, w tym około 172 tys. zł  

z budżetu gminy. Pozostała kwota pochodzi z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 

Starostwa Powiatowego w Kielcach. W 2019 r. niebezpieczny azbest usunięto ze 130 budynków 

mieszkalnych i gospodarczych na kwotę 35.756,04 zł. 70% tej kwoty pochodzi z dotacji z WFOŚiGW  

w Kielcach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. POPRAWA JAKOSCI POWIETRZA   

Na początku 2018 r. zakupione zostały dwa czujniki mierzące jakość powietrza w gminie. Czujniki 

zamontowano na budynku CentrumSamorządowego w Morawicy oraz na budynku Szkoły 

Podstawowej w Bilczy. Urządzenia informują o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, 

a także stężeniu pyłów zawieszonych PM1 PM 2.5 i PM10. Inwestycja w system Airly pozwala na 

bieżąco widzieć na mapie, czy bezpiecznie dla zdrowia można spędzać czas wolny na powietrzu. 

System oferuje nie tylko możliwość zbierania i interpretowania danych w czasie rzeczywistym. Dzięki 

zaawansowanym algorytmom zainstalowanych urządzeń na platformie map.airly.eu można 

sprawdzić szczegółową prognozę jakości powietrza na najbliższe 24 godziny. Czujnik jakości powietrza 

zamontowano także na budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach w ramach programu edukacji 

ekologicznej tworzenia pracowni edukacyjnej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne 

źródła energii współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Kielcach. 

 

 

 

 

 

https://map.airly.eu/pl/
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8. Ochrona zwierząt 

Zadaniem własnym gminy jest m. in. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Umowę na 

wyłapywanie, zapewnienie opieki i przejęcie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy 

Morawica realizuje Andrzej Bieniek prowadzący Przytulisko dla zwierząt w Lisowie.  

Na przestrzeni lat 2016 – 2019: 

- 2016 – oddano do schroniska 81 dorosłych psów i 34 szczeniaki na kwotę 172.196,00 zł, 

- 2017 – oddano do schroniska 88 dorosłych psów i 22 szczeniaki na kwotę 165.696,00 zł, 

- 2018 – oddano do schroniska 90 dorosłych psów i 22 szczeniaki na kwotę 184.256,00 zł. 

- 2019 – oddano do schroniska 83 dorosłe psy i 28 szczeniaków na kwotę 184.372,00 zł. 

W ramach zadania zapobiegania bezdomności zwierząt gmina finansuje wykonywanie zabiegów 

sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych miotów. Na ten cel w latach 2017-2018 

wydatkowano z budżetu gminy 41.945,00 zł, wykonano 193 zabiegi sterylizacji i 24 zabiegi kastracji 

psów i kotów. W 2019 r. na sterylizację i kastrację 226 zwierząt wydano 27.880,00 zł. 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

Cały teren Miasta i Gminy Morawica objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. W 2019 roku w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obowiązywały cztery uchwały: 

- uchwała nr VII/38/06 z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie mpzp 

- uchwała nr XXV/220/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany nr 1 mpzp 

- uchwała nr X/89/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany nr 2 mpzp 

- uchwała nr XLV/425/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany nr 3 mpzp. 

Na terenie Miasta i Gminy Morawica w roku 2019 obowiązywało studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego przyjęte następującymi uchwałami: 

-  uchwała nr XXXII/305/09 z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany nr 2 suikzp 

-  uchwała nr XXI/164/12 z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmiany nr 3 suikzp. 

W 2019 roku: 

- wydano 681 zaświadczeń potwierdzających przeznaczenie działki zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego bądź położenie na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej, 

obszaru rewitalizacji, 

- wydano 327 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- wydano 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, 

- wydano 83 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości. 
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INWESTYCJE 

W ramach zadań inwestycyjnych w 2019r.  zrealizowano zadania opisane poniżej: 

 

1. Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w 

Gminie Morawica 

• Wartość inwestycji – 5.344.292,70 zł w tym dofinansowanie z POIiŚ – 3.707.546,06 

zł 

2. Rozbudowa Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz  z zagospodarowaniem terenu 

wokół budynku 

• Wartość inwestycji – 498.832,88 zł w tym dofinansowanie z RPO – 265.500,00 zł  

i BP – 17.700,00 zł 

3. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Morawica – część V ( Budowa 

odcinka wodociągu i kanalizacji  w ul. Wrzosowej w Brzezinach – część II , wodociągu i 

kanalizacji w ul. Sadowej w Łabędziowie ) 

• Wartość inwestycji – 2.298.870,00 zł w tym dofinansowanie z PROW – 

1.189.244,00 zł 

4. Budowa szkoły w Woli Morawickiej 

• Wartość inwestycji – 9.225.000,00 zł w tym dofinansowanie z RPO – 2.610.392,72 

zł 

5. Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica 

• Wartość inwestycji – 5.210.704,29 zł w tym dofinansowanie z RPO –  

                             2.822.722,80 zł 

      6. Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Bilcza i Brzeziny 

• Wartość inwestycji 208 661,87 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu – 

90.483,94 zł 

   

Łącznie: 

• Wartość inwestycji – 22.786.361,74 zł 

• Dofinansowanie – 10.703.089,52 zł 

 

Rozpoczęte w 2019r zadania inwestycyjne: 

      1. Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole  

       Podstawowej w Bilczy 

• Wartość inwestycji 792136,70  zł w tym dofinansowanie z RPO – 499.918,44 zł, BP – 

79.213,67 zł 
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INFRASTRUKTURA DROGOWA 

 DROGI 

Przez teren Gminy Morawica  przebiegają: 

1. Droga krajowa 73 Kielce – Tarnów o długości   14,1 km 

2. 2 dogi wojewódzkie  nr 763 i 766 o długości 16,8 km 

3. Drogi powiatowe długości 85,0 km 

4. Drogi gminne 91,37 km 

 

Zadania zrealizowane w 2019r na infrastrukturze drogowej obejmowały: 

Fundusz dróg Samorządowych: 

 

1. Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chałupkach  

       Wartość inwestycji –983 117,64 zł dofinansowanie 491 558,00 zł 

 

Usuwanie  skutków  klęsk 

2.  Przebudowa ul. Zgody w  Brzezinach od km 0+000 do km 0+460 odcinek  460 m 

• Wartość inwestycji – 543 929,62 zł  w tym dofinansowanie. 332 758,00 zł 

3.  Przebudowa ul .Lipie w Brudzowie od km 0+000 do km 0+350 odcinek 350m 

• Wartość inwestycji – 228 293,84 zł, w tym  dofin. 178 125,00 zł 

4.  Przebudowa ul. Leśna  w Zaborzu od km 0+000 do km 0+550 odcinek 550 m 

• Wartość inwestycji – 390 731,03 zł   w tym dofinansowanie  312 584,00 zł 

5.  Przebudowa ulicy Wrzosowej w Brzezinach od km 0+000 do km 0+750 odcinek750 m 

• Wartość inwestycji – 515 576,52 zł w tym  dofin. 382 831,00 zł 

6.  Przebudowa ulicy Dolomitowa w Brzezinach od km 0+000 do km 0+400 

• Wartość inwestycji – 413 964,79 zł w tym  dofin.201 262,00 zł 

7.  Przebudowa ul. Zacisze w  Dyminach od km 0+000 do km 0+335 odcinek 335 

• Wartość inwestycji – 606 700,58 zł w tym  dofi.420 008,00 zł 

8.  Przebudowa ulicy Pogodnej w Bilczy od km 0+000 do km 0+700 oraz od km 0+700 do  

        km 0+920 odcinek 290 m 

• Wartość inwestycji – 695 787,16 zł w tym  dofin.501 687,00 zł 

9.  Przebudowa ulicy Świerkowa i ul. Malinowa w  Chałupkach od km 0+000 do km  

     1+010 odcinek 1010 m  

• Wartość inwestycji – 595 774,36 zł w tym  dofin. 450 103,00 zł 
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10.Przebudowa ulicy Dąbrowa  w  Brzezinach od km 0+000 do km 0+430  odcinek  430m 

• Wartość inwestycji – 466 037,79 zł w  tym dofin. 322 278,00 zł 

11.Przebudowaul.Kameralna w m Dyminy od km 0+000 do km 0+275 odcinek  275 m 

• Wartość inwestycji – 430 916,72 zł w tym  dofin.264 000,00 zł 

12.Przebudowa drogi wewnętrznej  o nr działki 278 w Obicach ul. Krótka od km 0+000   

      do km 0+175  odcinek 175 m 

• Wartość inwestycji – 181 524,88 zł w tym  dofin.133 200,00 zł 

  

Zadanie  własne 

      13. Dostawa i  montaż  wiat  przystankowych  wartość 22 090,80 zł 

       14 Remont  drogi  wewnętrznej  do  budynków  mieszkalnych nr dz.343/2 w Morawicy  

           wartość 91 871,34 zł 

15 Zapytanie  ofertowe  na  dostawę  materiałów  budowlanych Brzeziny i Dębska Wola  

   parking  44 403,00 zł 

 

Ogłoszono  przetargi  i  zawarto  umowy  do  realizacji  na  2020  rok   dla  następujących  zadań  

w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 

1. Budowa drogi do terenów  przemysłowych  Dębskiej  Woli  wartość  zadania  1  443 547,99 zł   

dofinansowanie 721 773,00 zł 

2. Przebudowa drogi w terenach przemysłowych w Woli Morawickiej   wartość  zadania 

1 193 764,45 zł,  dofinansowanie 955 011,00 zł 

3. Przebudowa ul. Zakładowej  w Woli  Morawickiej wartość  zadania 546 753,03 zł 

dofinansowanie w wysokości 273 376,00 zł 

4. Przebudowa ul. Wiosennej w Bilczy wartość zadania 1 223 628,38 zł,  dofinansowanie 

611 814,00 zł 

5. Budowa ul. Diamentowej w  Morawicy  wartość  zadania 723 917,62 zł, dofinansowanie 

361 958,00zł 

6. Przebudowa drogi  gminnej Nida Lurowizna wartość zadania 468 413,63 zł, dofinansowanie 

234 206,00 zł 

7. Przebudowa ul. Stara Wieś  w Radomicach   wartość zadania 925 645,37 zł,  dofinansowanie  

462 822,00 zł 

8. Budowa ulic  Alabastrowa, Ametystowa i Szafirowa  w Bilczy wartość  zadania  

1 291 565,18 zł, dofinansowanie1 033 252,00 zł 

9. Przebudowa ul. Skalnej i Szkolnej w Bilczy  wartość 420 449,03 zł,  dofinansowanie 

336 359,00 zł 

10. Przebudowa ul. Zastawie w Obicach wartość  zadania 354 909,96 zł,  dofinansowanie 

177 454,00 zł 
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11. Przebudowa ul. Ściegiennego i wartość  zadania 759 975,35 zł, dofinansowanie  

300 000,00 zł 

12. Przebudowa ul. Zalipie w  Brudzowie  wartość  zadania 129 238,56 zł, dofinansowanie 

103 390,00 zł 

13. Przebudowa  ul. Skalistej w Obicach  wartość  zadania 263 247,92 zł, dofinansowanie 

210 598,00 zł 

          

Łącznie: 

• Wartość inwestycji –  6.210.720,07 zł 

• Dofinansowanie –  3.990.349,00 zł 

 

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: 

1.  Przebudowa ulicy Ściegiennego w  Brzezinach kwota  6  150,00 zł  

2.  Budowa drogi  gminnej ul. Skalista w Obicach  kwota 2 800,00 zł 

3.  Budowa drogi gminnej w Obicach  - projekt  kwota  4 500,00 zł 

4.  Budowa odcinek drogi  gm Nida  Łaziska- Nida Lurowizna  - projekt  12 000,00  zł 

5.  Budowa ul jasnej i miłej w  Woli  Morawickiej – projekt kwota  4 500,00 zł 

6.  Przebudowa ulicy Stara Wieś w Radomicach- projekt kwota 7 000,00 zł 

7.  Budowa   drogi   gminnej ul. Skalista  w Obicach  - projekt kwota  2 800,00 zł 

8.   Budowa   drogi przy OSP w Dębskiej Woli – projekt   kwota  2  460,00zł 

9.  Budowa dróg w  ciągu  ulic Bocznej i Leśnej  w Chmielowicach – projekt kwota  3 690,00 zł 

10.Budowa dalszego odcinka ul. Brzozowej w Bieleckich Młynach – projekt  kwota 3 690,00 zł  

11.Budowa  nawierzchni  asfaltowej na ul. Błękitnej w  Brzezinach  - dokumentacja kwota 

2 460,00 zł 

12. Zakup  wiaty  przystankowej kwota 5 522,70 zł 

13.Budowa  drogi  gminnej ul. Krótka w Obicach  - projekt  kwota 5 000,00 zł 

14Przebudowa ul. Zgody w Brzezinach – dokumentacja   kwota 6 027,00 zł 

15.Aktualizacja  dokumentacji Przebudowa ul. Lipie w Brudzowie – kwota  3 600,00 zł 

16’Aktualizacja dokumentacji Przebudowa ul. Wrzosowej w Brzezinach  kwota  4 200,00 zł 

17Aktualizacja  dokumentacji  projektowej ul. Leśna  w Zaborzu  kwota 4  200,00zł. 

18.Modernizacja  nawierzchni drogi  gminnej wzdłuż msc. Podwole  - dokumentacja kwota 

11562,00 zł. 
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19.Budowa dróg w Bilczy ul. Alabastrowa, Ametystowa, Szafirowa – dokumentacja  kwota 

17 220,00 zł. 

20.Wykonanie    dokumentacji  projektowej dla  zadani Przebudowa ul. Świerkowej i Malinowej  

w Chałupkach  kwota 1968,00 zł 

21. Zagospodarowanie  terenu  wokół  zbiornika  w Morawicy- aktualizacja  dokumentacji kwota 

984,00 zł 

22.Przebudowa ulicy Pogodnej w Bilczy – dokumentacja  wartość 4 920,00 zł 

23 Przebudowa ul. Dąbrowa w  Brzezinach – dokumentacja wartość 4 950,00 zł 

24.Przebudowa ulicy Pogodnej w Bilczy – dokumentacja  wartość 350,00 zł 

25 Przebudowa ul. Wiosennej -dokumentacja   wartość 6 150,00zł 

26. Budowa  drogi gminnej  do terenów  przemysłowych  w Dębskiej Woli  -aktualizacja  

dokumentacji  kwota   1 230,00 zł 

 

KOMUNIKACJA 

Gmina Morawica nie posiada własnego przedsiębiorstwa realizującego zadania z zakresu publicznego 

transportu zbiorowego, dlatego też organizuje publiczny transport przez wykonawcę wybranego  

w trybie przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie dowozu uczniów do Szkół oraz na 

podstawie umowy z przewoźnikiem zewnętrznym na  świadczenie usługi przewozu osób dla 

mieszkańców Gminy Morawica .  Ponadto Gmina Morawica ma podpisane  porozumienie z jednostką 

organizacyjną Miasta Kielce tj. Zarządem Transportu Miejskiego  na mocy którego  Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach świadczy usługi transportu miejskiego na terenie Miasta  

i Gminy Morawica 

W 2019r na organizację publicznego transportu zbiorowego z budżetu Gminy wydatkowano kwotę   

562.887,00 zł. 

Na terenie całej Gminy Morawica zlokalizowanych jest 205  przystanków autobusowych , w tym 100  

z wiatami przystankowymi. W roku 2018 zakupiono 5 nowych wiat przystankowych . 

Poza przewoźnikiem , z który podpisano umowę ma Gmina Morawica , z przystanków autobusowych 

korzystają następujące firmy transportowe: 

1.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. ul. Krakowska 51, 28-200 

Staszów 

2. Usługi Transportowe Grzegorz Górski Plac Wolności 6, 28-305 Sobków 

3.Olsztyński Bus Sp. z o.o. Pl. Konstytucji 3 Maja 2A, 10-589 Olsztyn 

4.Przewóz  Osób BUS  Henryk  Sitarski ul. Massalskiego 12/14, 25-636 Kielce 

5. Firma Usługowo  Transportowa Łukasz Węgrzyn Brzeziny ul, Chęcińska 109, 26-026 Morawica 
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6.NORBI-TRANS Kryczka Małgorzata Chomentów  67, 28-305 Sobków 

7.PHU DEXTUR Marek Dudek Lesica 68, 26-065 Piekoszów 

8. MAT Janusz Warzecha Gartatowice 40, 28-404 Kije 

9. MAT-BUS Michał Warzecha Bogucice II Szosa 25 a, 28-400 Pińczów 

10.Firma Transportowo-Usługowa Jarosław  Kasperek Wola Murowana 38, 25-052 Sitkówka 

11.Transport pasażerski MINI-BUS Jacek Kurczyna Pasturka  38, 28-400 Pińczów 

12Miejskie Przedsiębiorstwo  Komunikacji spółka z o.o. w Kielcach ul. Jagiellońska  92, 25-734 Kielce 

13Usługi Handel Transport Anna  Chmiel Charężów 6, 26-060 Chęciny 

14 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NED ul .Słoneczna 16, 28131 Busko 

 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY, SPORTU, REAKREACJI  

I TURYSTYKI 

 

Organizacja wydarzeń kulturalnych 

Miasto i Gmina Morawica corocznie organizuje szereg imprez kulturalnych i wydarzeń 

okolicznościowych. Co roku oferta kulturalna w gminie poszerza się o nowe wydarzenia, natomiast 

cykliczne imprezy są wzbogacane o nowe atrakcje. Festyny plenerowe tj. „Powitanie Wiosny”, Dzień 

Dziecka”, popularna pełna uroku impreza odbywająca się nad zalewem w Morawicy – „Noc 

Świętojańska”, tradycyjne „Chałupkowe Garcynki”, letnie Wybory Miss, Małej Miss i Małego Mistera 

oraz Dożynki Gminne, czy wreszcie Noc Sylwestrowa organizowana na placu przed Centrum 

Samorządowym, na stałe wpisały się w kalendarz życia kulturalnego w gminie. 

W 2019 roku zorganizowano następujące wydarzenia: 

 

 IX Bal Charytatywny w Morawicy 

Od 2011 roku w Mieście i Gminie Morawica jest organizowany Bal Charytatywny. Każdego roku 

przyświeca mu inny cel. Uczestniczą w nim przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół, radni, sołtysi, 

przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych. W 2019 roku dochód z balu 

został przeznaczony na ratowanie życia i zdrowia dzieci z terenu Miasta i Gminy Morawica. 

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy włączają się w organizację wydarzenia oraz w jego 

przygotowanie poprzez m.in. pozyskiwanie gadżetów, darów i upominków od znanych aktorów  

i zespołów, które następnie są przeznaczane do licytacji oraz Koła Fortuny, poszukiwanie atrakcji dla 

gości balu tj. pary tanecznej, która nieodpłatnie występuje podczas balu. Urząd Miasta i Gminy  

w Morawicy odpowiada także za obsługę fotograficzną oraz filmową balu. W 2019 roku podczas IX 

Balu Charytatywnego w Morawicy z zabaw i licytacji uzbierano łącznie 44 tysiące 180 złotych. 



 

80 

 

 

 

 

Wręczenie statuetek Kowali dla najlepszych przedsiębiorstw z terenu Miasta  i Gminy Morawica 

W gminie Morawica corocznie od roku 1996 przyznawane są statuetki Złotego, Srebrnego  

i Brązowego Kowala. Jest to najstarsza w regionie świętokrzyskim nagroda gospodarcza dla 

przedsiębiorców. Nagrodę taką otrzymują właściciele firm, którzy tworzą nowe miejsca pracy; stale 

rozwijają własną działalność dążąc do poprawy jakości oferowanych wyrobów i usług oraz swojej 

pozycji na rynku; angażują się w życie lokalnej społeczności poprzez wspieranie sportu, kultury czy 

szkolnictwa na terenie gminy. Co 5 lat przyznawana jest „Diamentowa Odznaka” dla firmy, która 

charakteryzuje się nieustającym rozwojem, tworzeniem nowych miejsc pracy, a przy tym 

wspieraniem wszelkich inicjatyw podejmowanych przez samorząd lokalny. W kapitule przyznającej 

nagrody zasiadają przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy, stowarzyszenia przedsiębiorców oraz 

przedstawiciele społeczności tj. radni. Od początku istnienia nagrody wręczono już 69 statuetek 

Kowala i 4 diamentowe odznaki. 

W 2019 roku Kapituła przyznała statuetki następującym firmom: Firma Dafi Pro S.A. – złoty kowal, 

Firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tomasz Woś – srebrny kowal, Firma TTCL Piotr Rudzki – 

brązowy kowal. 
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Dzień sołtysa 

To wydarzenie, które odbywa się od kilku lat w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy. Na 

spotkanie zapraszanych jest 24 sołtysów z Miasta i Gminy Morawica. Sołtysi w podziękowaniu za 

swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności otrzymali listy gratulacyjne, różę, gadżety promujące 

Miasto i Gminę Morawica. Po uroczystości sołtysi zostali zaproszeni na wspólny obiad. 

 

 

Powitanie wiosny nad zalewem w Morawicy 

Impreza cykliczna organizowana od kilku lat nad zalewem w Morawicy. W wydarzeniu w 2019 roku 

uczestniczyły dzieci z terenu gminy Morawica, a program artystyczny przegotowany został przez 

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy. Po części artystycznej tradycyjnie odbyło się topienie 
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Marzanny, kąpiel morsów - członków nieformalnej grupy „Morsy znad zalewu w Morawicy”, a na 

zakończenie przygotowano poczęstunek dla wszystkich uczestników. 

  

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 

W 2019 roku z okazji piętnastej rocznicy wkroczenia Polski do Unii Europejskiej w Centrum 

Samorządowym w Morawicy młodzież ze szkół z gminy Morawica spotkała się z Burmistrzem Miasta  

i Gminy Morawica, który przybliżył uczniom założenia i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Spotkanie 

w Centrum Samorządowym w Morawicy zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji Dni 

Otwartych Funduszy Europejskich, której głównym założeniem było udostępnianie szerokiemu gronu 

zainteresowanych, projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej oraz promocja 

efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce. 
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Dzień Bibliotekarza 

Od kilku lat w Urzędzie Miasta i Gminy Morawica organizowane jest spotkanie z okazji Dnia 

Bibliotekarza, w którym udział biorą pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy 

oraz jej filii w Brzezinach, Bilczy i Dębskiej Woli. Takie spotkanie odbyło się również w maju 2019 r. 

Bibliotekarze otrzymali z rąk burmistrza list gratulacyjny oraz różę. 

 

 

Dzień Samorządu Terytorialnego 

Wydarzenie to organizowane jest co roku w związku z przypadającym w dniu 27 maja Dniem 

Samorządu Terytorialnego. Co roku w uroczystości biorą udział: radni, sołtysi, pracownicy Urzędu 

Miasta i Gminy w Morawicy, Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Morawicy, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy               

Sp. z o.o., Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, spółki Koral Sport i Rekreacja 

Sp. z o.o.   

 

Dzień Dziecka i III Jarmark Miejski Miasta i Gminy Morawica 

1 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z myślą o nich każdego roku w pierwszą 

niedzielę czerwca w Mieście i Gminie Morawica jest organizowany festyn połączony z Jarmarkiem 

Miejskim. Również w 2019 roku zorganizowano z tej okazji wydarzenie pełne atrakcji tj.: zbieranie 

pieczątek na kartę okolicznościową, konkursy, gry i zabawy sportowe, plastyczne i artystyczne, 

malowanie twarzy, warsztaty kreatywne, zabawy animacyjne, rodzinny triatlon, maskotki roznoszące 

słodycze, szczudlarz z pokazem baniek mydlanych, miasteczko ruchu drogowego. Na specjalnie 

przygotowanych stoiskach panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz ze stowarzyszeń przygotowały 

wspaniałe specjały morawickiej, tradycyjnej kuchni. Program wydarzenia obejmował liczne występy 

artystyczne grup tanecznych, wokalistek, a także dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu Miasta 

i Gminy Morawica. Był też koncert Szkolno – Gminnej Orkiestry Dętej z Morawicy i występ zespołu 

Pieśni i Tańca Morawica. Jak co roku wylosowana została nagroda dla jednego z dzieci urodzonych w 

dniu obchodów Dnia Dziecka, a także wręczono nagrody w konkursie "Wiedzy o samorządzie 

terytorialnym". Dodatkowo przekazane zostały pamiątkowe kapelusze dla dzieci z terenu gminy 



 

84 

Morawica urodzonych w 2018 roku. Na zakończenie wydarzenia odbył się spektakl pt. „Z wizytą 

w Smerfowym lesie” w wykonaniu artystów z Edu-Artis, a także pokaz iluzji w wykonaniu finalisty 

programu Mam Talent „JUST EDI SHOW”.  

 

Parkowe nuty wieczorową porą 

Tradycją w gminie Morawica stał się organizowany koncert muzyki klasycznej w wykonaniu zespołu 

„All Antico” w zabytkowym parku w Morawicy. W 2019 r. w koncercie udział wzięli mieszkańcy, 

a także zagraniczni goście specjalni, a wśród nich: Mr Erich Fritz, przedstawiciel parlamentu 

europejskiego, Lloyd Halverson przedstawiciel miasta Camas w USA, Hans Peter Baumann i Doris 

Daute – przedstawiciele miasta Herbolzheim w Niemczech, Vitalij Kazmirevski - wójt gminy Balanivka, 

Chuzh Oksan – wójt gminy Suholuche na Ukrainie (rejon Wyszogród), Tamara Savenok – wójt gminy 

Lyutjiz, na Ukrainie (rejon Wyszogród), Zavodska Lidiia – wójt gminy Katyuzhanka na Ukrainie (rejon 

Wyszogród), a także przedstawiciele dzielnicy Raca w Bratysławie na Słowacji, miasta Lipova-Lazne 

w Czechach i Şоldăneşti w Mołdawi. Na wszystkich uczestników po koncercie czekała bezpłatna 

przejażdżka dorożką. 
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Noc Świętojańska w Morawicy 

Noc Świętojańska w Morawicy to impreza zapoczątkowana w 1998 roku. Początkowo odbywała się 

na terenie muszli koncertowej w Morawicy, a od 2011 roku odbywa się na parkingu przy zbiorniku 

retencyjno-rekreacyjnym w Morawicy. Na scenie odbywają się występy artystyczne w wykonaniu 

lokalnych artystów, twórców i solistów, tj. Rodzinnej Kapeli Korbanów z Dębskiej Woli, Zespołu Pieśni 

i Tańca „Morawica”, zespołów folklorystycznych. Wydarzeniu towarzyszy degustacja potraw 

regionalnych przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia. Członkowie 

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej wystawiają obrzęd Nocy Świętojańskiej. Tradycyjnie 

odbywa się także konkurs na najładniejszy wianek oraz puszczanie wianków na wodzie. W 2019 roku 

gwiazdą wieczoru był zespół „Ich Troje”, a na zakończenie odbył się pokaz fajerwerków.  

W wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele partnerskich miast i gmin z Polski i zagranicy. 
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Organizacja uroczystego nadania Flagi Honorowej dla Miasta i Gminy Morawica 

Flaga Honorowa to prestiżowe, międzynarodowe wyróżnienie przyznawane przez Radę Europy. Jest 

to drugi z czterech poziomów w drodze do zdobycia Nagrody Europy, ustanowionej w 1955 roku 

przez Komitet Ministrów Rady Europy. Pierwszym poziomem jest Dyplom Europy, który przyznano 

dla Miasta i Gminy Morawica w 2017 roku. Wręczono go wtedy na ręce burmistrza Mariana Burasa 

w Pałacu Europy w Strasburgu we Francji. Trzeci etap w staraniu się o Nagrodę Europy to Tablica 

Honorowa. - Najwyższym trofeum nagradzającym wyjątkowe wysiłki na rzecz propagowania idei 

jedności europejskiej jest Nagroda Europy. Jest ona dostępna dla miast i gmin 47 państw 

członkowskich Rady Europy, bez względu na ich rozmiar i liczbę mieszkańców. Przyznaje się ją 

miastom i gminom wyróżniającym się spośród innych swoim zaangażowaniem na rzecz Europy, 

działalnością twinningową, wymianą w sferach edukacji, kultury i sportu, organizowaniem wydarzeń 

europejskich, członkostwem w organizacjach gmin, czy władz lokalnych i inicjatywach 

solidarnościowych. 

W 2019 roku Morawica Flagę Honorową otrzymała za umacnianie kontaktów i rozwijanie współpracy 

z gminami partnerskimi za granicą i tym samym promowanie idei integracji europejskiej. Uroczystości 

miały miejsce podczas wydarzenia Noc Świętojańska w Morawicy i rozpoczęły się od korowodu, który 

wyszedł spod obelisku upamiętniającego współpracę zagraniczną w kierunku morawickiego zalewu. 

Na czele prowadzonego przez Szkolno–Gminną Orkiestrę Dętą z Morawicy korowodu, szedł 

przedstawiciel parlamentu europejskiego Mr. Erich Fritz, niosąc flagę oraz burmistrz Miasta i Gminy 

Morawica Marian Buras. W uroczystym korowodzie szli także przedstawiciele miast partnerskich 

z flagami państw z Czech, Słowacji, Niemiec, Ukrainy, Mołdawii, USA i Polski. Były też poczty 

sztandarowe strażackie, hodowców gołębi, harcerzy, związku łowieckiego, Kopalni Wapienia 

Morawica, poczty sztandarowe z przedszkoli i szkół, a za nimi dumnie maszerowały dzieci 

z tabliczkami i chorągiewkami. Szli też samorządowcy, przedstawiciele władz państwowych, 

województwa, powiatu i gmin. Były także osoby w strojach z epoki, Rodzinna Kapela Korbanów, 

Zespół Pieśni i Tańca Morawica, przedstawiciele zespołów folklorystycznych, Uniwersytetu III Wieku 

w Morawicy i Klubu seniora oraz karatecy, morsy znad zalewu w Morawicy, członkowie Motocross 

BKM Racing i mieszkańcy Miasta i Gminy Morawica. 
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Chałupkowe Garcynki 

 

 To coroczny festyn garncarski organizowany na parkingu przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa  

w Chałupkach. Jest to tradycyjne spotkanie z kulturą i historią niewielkiej wioski w gminie Morawica, 

gdzie początki rodzimego garncarstwa – udokumentowane wykopaliskami – sięgają XVI wieku. Udział 

w tym kulturalnym wydarzeniu biorą garncarze z Miasta i Gminy Morawica oraz województwa 

świętokrzyskiego. Festyn rozpoczyna uroczysta Msza Św. koncelebrowana przez księży z dekanatu 

morawickiego, odprawiana rokrocznie w intencji żyjących i zmarłych garncarzy.  
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 W 2019 roku wydarzenie to odbyło się na nowo wybudowanej scenie przy Ośrodku Tradycji 

Garncarstwa w Chałupkach. Podczas festynu można było podziwiać między innymi pokaz toczenia na 

kole i lepienia glinianych figurek w wykonaniu garncarzy, a także obrzęd „Chałupkowych Garcynek”  

w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Morawica. Zainteresowane osoby mogły nabyć na specjalnie 

przygotowanych stoiskach wyroby gliniane codziennego użytku oraz różne figury gliniane. Zebrani 

wysłuchali koncertu Szkolno-Gminnej Orkiestry Dętej z Morawicy i obejrzeli występy artystyczne 

zespołów folklorystycznych z terenu gminy, a także Chóru Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej. 

Tradycyjnie już odbył się konkurs na najładniejszą pracę w glinie. Ponadto, na zakończenie imprezy 

wystąpiła gwiazda wieczoru zespół „FAJTERS”. Przez cały czas trwania imprezy można było 

nieodpłatnie zwiedzać Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach.  

 

 

 

 
 

Wybory Miss, Małej Miss i Małego Mistera 

Ta cykliczna impreza kulturalna od lat przyciąga publiczność nie tylko z terenu Miasta i Gminy 

Morawica, ale także z innych regionów województwa świętokrzyskiego. W ramach tego wydarzenia  
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wybierana jest Mała Miss, Mały Mister oraz Miss Miasta i Gminy Morawica spośród zgłoszonych 

kandydatek i kandydatów. Do konkursu przystępują dziewczynki i chłopcy w wieku 5 – 10 lat oraz 

dziewczyny w wieku 17 – 24 lat. W 2019 roku w konkursie udział wzięło 10 dziewczynek i 8 chłopców 

oraz 6 dziewczyn. Kandydatki i kandydaci do korony zaprezentowali publiczności ciekawe układy 

choreograficzne. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów oraz Miasto  

i Gminę Morawica. Na zakończenie wydarzenia odbyła się dyskoteka pod gwiazdami. Co roku 

pracownicy urzędu pozyskują od sponsorów nagrody dla laureatów konkursu oraz wsparcie 

finansowe w celu organizacji tej imprezy.  

 

 

 

Dożynki Miasta i Gminy Morawica 

Dożynki to święto rolników obchodzone po zakończeniu żniw. To święto plonów, radości  

i odpoczynku po ciężkiej pracy. To impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy 

Morawica. Imprezie towarzyszą co roku występy artystyczne lokalnych zespołów folklorystycznych, 

ośpiewanie wieńców dożynkowych, rozstrzygnięcie konkursu na „Najładniejszą posesję”, losowanie 

nagród dla rolników, koncert znanego zespołu oraz dyskoteka pod Gwiazdami dla wszystkich. 
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Wydarzenie to poprzedza uroczysta Msza Św. w kościele p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  

w Morawicy oraz barwny korowód dożynkowy. W wydarzeniu biorą udział lokalni artyści, Szkolno – 

Gminna Orkiestra Dęta z Morawicy, strażacy z jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Morawica.   

W 2019 roku starostami Dożynek byli: Beata Popis oraz Stanisław Nowak Na uroczysty dożynkowy 

obiad zaproszono 242 rolników wraz ze współmałżonkami. Pracownicy urzędu pozyskali również 72 

nagród od sponsorów dla najprężniej działających rolników z terenu gminy Morawica. Na 

zakończenie imprezy odbył się koncert zespołu „After Party” oraz dyskoteka pod gwiazdami. 
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IX Międzynarodowy Świętokrzyski Rajd Pojazdów Zabytkowych w Morawicy 

W 2019 roku na placu przed Centrum Samorządowym w Morawicy odbył się po raz pierwszy konkurs 

elegancji pojazdów zabytkowych w ramach IX Międzynarodowego Świętokrzyskiego Rajdu Pojazdów 

Zabytkowych, w którym udział wzięło blisko pięćdziesiąt załóg z całej Polski. Miłośnicy starych aut 

mogli podziwiać między innymi Citroena 11 B z 1954 roku, Citroena z 1929 roku czy też Alfę Romeo 

Spider z roku 1971. Po prezentacji pięknych zabytkowych pojazdów odbyło się wręczenie pucharów.  
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XII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych oraz Jubileusz 20-lecia Szkolno-Gminnej Orkiestry Dętej 

w Morawicy 

W 2019 roku ponad 200 muzyków wzięło udział w XII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, 

którego organizatorami było Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Miasto i Gmina Morawica. 

Festiwal muzyki dętej rozpoczął się przed Centrum Samorządowym w Morawicy od występu 

„Powiatowej Orkiestry Dętej” złożonej ze wszystkich orkiestr biorących udział w przeglądzie. Podczas 

koncertu otwierającego przegląd orkiestra wspólnie wykonała pieśń legionową. Potem nastąpił 

przemarsz spod urzędu do muszli koncertowej w Morawicy, gdzie na kilka godzin królowała muzyka 

marszowa, filmowa, ludowa i ciekawe interpretacje muzyki rozrywkowej. Każda z orkiestr otrzymała 

pamiątkową statuetkę, dyplom oraz wyróżnienie finansowe na dalszy rozwój. Na zakończenie 

przeglądu, wystąpiła Szkolno – Gminna Orkiestra Dęta z Morawicy, która obchodziła jubileusz XX- 

lecia istnienia.  
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DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 

W 2018 r. po raz pierwszy na terenie gminy Morawica zorganizowany został Dzień Przedszkolaka 

połączony z jubileuszem 10-lecia punktów przedszkolnych. Wydarzenie to dotyczyło podkreślenia, że 

na terenie gminy Morawica, dzięki pozyskaniu środków finansowych z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, powstały przedszkola, które są prowadzone w szkołach oraz szkołach zarządzanych 

przez stowarzyszenia. Na tę okoliczność zaproszono wszystkie dzieci uczęszczające do punktów 

przedszkolnych. W 2019 roku w hali sportowej Bilcza podczas wydarzenia z okazji Dnia Przedszkolaka 

zorganizowane zostały dla dzieci liczne konkursy, a także gry i zabawy prowadzone przez 

animatorów. Swoje talenty zaprezentowały także dzieci z punktów przedszkolnych. Główną atrakcją 

był spektakl „Kot w butach” przygotowany przez nauczycieli z Zespołu Szkół w Bilczy.  
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Święto Niepodległości w Morawicy 

W Mieście i Gminie Morawica w 2019 roku uroczyście obchodzono Święto Niepodległości. Wydarzenie 

rozpoczęło się od mszy świętej w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Morawicy. Po 

mszy św. przemaszerowano pod pomnik „Bohaterom walczącym o Wolną i Niepodległą Polskę”, gdzie 

złożone kwiaty. Podczas obchodów miało miejsce przekazanie przez ostatniego żyjącego na ziemi 

morawickiej kombatanta Stanisława Śmietanę sztandaru kombatantów na ręce burmistrza Mariana 

Burasa. Tego dnia w Samorządowym Centrum Kultury odbyły się występy artystyczne dzieci  

i młodzieży, lokalnych artystów, solistów i instrumentalistów. Wszyscy zaprezentowali niepowtarzalny 

repertuar patriotyczny. Na zakończenie obchodów odbyło się „Pieśniobranie, podczas którego 

wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne przed budynkiem Centrum Samorządowego w Morawicy.  
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Nagrody w dziedzinie kultury 

Od 2014 roku przyznawane są nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w dziedzinie kultury. 

Kapituła wybiera laureatów nagrody w oparciu o dorobek artystyczny. Wielu mieszkańców naszej 

gminy ma duży wpływ na kulturę nie tylko Morawicy, ale i całego regionu, a występując na deskach 

już nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami wspaniale promują naszą małą ojczyznę. Wybór 

zasłużonych w dziedzinie kultury nie jest łatwy dla komisji.  W 2019 roku nagrody w dziedzinie kultury 

przyznane zostały dla:  

• Grupy Teatralnej Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola 

• Zespołu Ludowego "Nidzianecki”                                                                                                                                        

• Kabaretu „Jeszcze nie starszych panów”.  

Ponadto po raz pierwszy z okazji jubileuszowego plebiscytu Nagród Kultury Burmistrza Miasta 

i Gminy Morawica przyznana została nagroda specjalna dla Szkoły Podstawowej w Bilczy za 

organizowaną od 2007 roku Wieczornicę. 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Przedmiotem działalności władz samorządowych Miasta i Gminy Morawica jest budowanie przez 

samorząd społeczeństwa obywatelskiego. Mieszkańcy gminy zrzeszeni w organizacje pozarządowe  

oraz inne formacje stanowią kierunkach działania samorządu na rzecz lokalnej społeczności. We 

wszystkich dziedzinach życia publicznego prowadzona jest polityka rozwoju lokalnego połączonego  

z aktywnym uczestnictwem obywateli gminy poprzez m.in. zlecanie realizacji bądź wspólną realizacje 

zadań publicznych oraz aktywne uczestnictwo w programach ukierunkowanych w stronę tworzenia 

demokracji lokalnej. Zarządzanie przez przedstawicieli społeczeństwa sprawami bardzo ważnymi bo 

dotyczącymi oświaty, wychowania, czy życia kulturalno – sportowego stanowi fundament współpracy 

władz samorządowych z mieszkańcami. 

Działalność organizacji pozarządowych 

Obecnie na terenie gminy Morawica funkcjonuje ponad 50 organizacji społecznych, w tym: 

• stowarzyszenia 

• koła gospodyń wiejskich  

• fundacje 

• Ochotnicze Straże Pożarne 

Dodatkowo: 

• uczniowskie kluby sportowe, 

• związki zawodowe, 

• klub seniora, 

• klub morsów, 

• koła: wędkarskie, łowieckie, hodowcy gołębi i in. 

• spółdzielnia socjalna. 

Główne obszary działalności organizacji pozarządowych: 

• edukacja (szkoły, punkty przedszkolne, świetlice, zajęcia pozalekcyjne, etc.) 

• kultura (festyny, spotkania kulturalne, publikacje), 

• organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

• sport, 

• działalność charytatywna, 

• ochrona dziedzictwa kulturowego, 

• współpraca zagraniczna, 

• wspieranie przedsiębiorczości i współpraca z biznesem. 

 

PRZYKŁADY DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

1. Edukacja przedszkolna: 

Jednym z najważniejszych projektów gminnych było utworzenie w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki punktów przedszkolnych. Gmina Morawica jako 

jedna z nielicznych w kraju na taką skalę (utworzenie 9 punktów przedszkolnych) podjęła kroki już  

w pierwszym okresie programowania. W latach 2008 – 2010 przedszkola funkcjonowały dzięki 

pozyskanym środkom unijnym. W kolejnych latach wraz ze zmianą polityki przyznawania środków 
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unijnych, gmina nie mogła być beneficjentem funduszy unijnych i aplikować o środki na 

funkcjonowanie przedszkoli. Rozpoczęto wówczas intensywne prace i rozmowy nad koniecznością 

utrzymania powstałych punktów przedszkolnych. Lokalna społeczność, która dotychczas korzystała  

z bezpłatnej edukacji przedszkolnej poznała jakie znaczenie ma upowszechnianie edukacji wśród 

najmłodszych. Aby kontynuować funkcjonowanie przedszkoli, władze samorządowe zadecydowały  

o przekazaniu punktów przedszkolnych stowarzyszeniom działającym na terenie gminy, a tym, 

samym corocznym przekazywaniu dotacji na ich funkcjonowanie. Obecnie przy każdej szkole na 

terenie gminy działają punkty przedszkolne, a każdy maluch ma możliwość uczęszczania do 

przedszkola – z edukacji przedszkolnej korzysta ponad 650 dzieci. Podobnie jak w przypadku szkół, 

również w przedszkolach rodzice czynnie są zaangażowani w edukację najmłodszych. Dzięki wielu 

inicjatywom rodziców dzieci mają zapewnione zajęcia dodatkowe z rytmiki, jęz. angielskiego, 

gimnastyki korekcyjnej, logopedii, odbywają się spotkania psychologiem, organizowane są wyjazdy 

edukacyjne. 

2. Edukacja szkolna: prowadzenie tzw. „małych szkół” przez Stowarzyszenia 

 

• szkoły o organizacji I – III 

 

Szkoła Podstawowa w Radomicach 

Szkoła Podstawowa w Chmielowicach 

Szkoła Podstawowa w Nidzie 

• szkoły o organizacji I – VIII 

 

Szkoła Podstawowa w Lisowie 

Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej 

 

 
Fot. Dzieci w przedszkolach mają zapewnioną edukację i opiekę przedszkolną, materiały edukacyjne, 

wyżywienie 
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Fot. Dzieci w „małych szkołach” 

 

 

3. Działalność oświatowa na rzecz seniorów – prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

w Morawicy 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morawicy prowadzony jest przez stowarzyszenie założone w 2017 r. 

– Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Morawicy.  W 2019 roku uniwersytet liczył 106 studentów, 

dla których zorganizowane były bezpłatne wykłady oraz zajęcia tj. warsztaty plastyczne, taneczno-

ruchowe, z zakresu promocji zdrowia, artystyczne, językowe, komputerowe. 

 
Fot. Studenci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morawicy 

4. Organizacja świetlic środowiskowych z programem o charakterze profilaktycznym oraz 

kulturalno – edukacyjno – sportowym 

Celem zagospodarowania czasu wolnego uczniów władze samorządowe wyszły z propozycją 

zorganizowania zajęć świetlicowych. Od 2005 roku sukcesywnie w formie otwartego konkursu ofert 

przekazywane są dotacje na funkcjonowanie świetlic o charakterze kulturalno - edukacyjno -

sportowym. Stowarzyszenia co roku organizują zajęcia pozalekcyjne, które pomagają w rozwoju 

dzieci i młodzieży oraz stanowią pozytywną formę spędzania czasu wolnego. W 2019 roku na terenie 

gminy Morawica funkcjonowało 6 świetlic środowiskowych w miejscowości: Radomice, Nida, Lisów, 

Chmielowice, Wola Morawicka, Brzeziny. Zajęcia w świetlicy są skierowane przede wszystkim do 

dzieci, młodzieży i ukierunkowane na takie cele, aby stanowiły alternatywę dla używek i negatywnych 

postaw społecznych. We wszystkich świetlicach wdrażane są programy mające na celu wychowanie 

dzieci i młodzieży w duchu kreatywności i współpracy.  
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Fot. Dzieci podczas zajęć świetlicowych mają zapewnione zajęcia różnej tematyce oraz wycieczki 

krajoznawcze 

 

 

Stowarzyszenia realizują wspierane przez samorząd własne inicjatywy, zadania kulturalno-

integracyjne, zmagania sportowe, zmagania sportowo-pożarnicze, prowadzą działalność 

charytatywną oraz wspierają przedsiębiorczość. Przykładowe działania organizacji pozarządowych: 

• Organizacja „Wioski Indiańskiej” w Zaborzu 

 

• Organizacja pikników, festynów rodzinnych i integracyjnych 

 
              Festyn rodzinny w Piasecznej Górce                              Festyn integracyjny w Brudzowie 
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            Piknik „Pod chmurką” w Nidzie                                    Festyn Rodzinny w Obicach 

 

• Prowadzenie działalności sportowej: 

 

Zmagania motocrossowe prowadzone przez BKM Racing 

 

Zajęcia pływackie na krytej pływalni Koral w Morawicy 

 



 

103 

Organizacja zajęć sportowych pn. „Strzał w dziesiątkę” 

 
Prowadzenie zajęć z piłki nożnej 

 

 

Prowadzenie zajęć karate 

 

Organizacja zajęć tenisa stołowego                                        Organizacja zawodów biegowych 
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Organizacja zawodów rowerowych                                     Organizacja biegu o Laur Brzezin 

 
Cykliczne kąpiele morsów 

 

 
Organizacja długodystansowych lotów gołębi 
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• Organizacja oraz włączanie się w akcje charytatywne 

 

 
Kwesty na rzecz zabytkowych nagrobków 

 
Gminna akcja „Paczka na święta” 

 

 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
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5. Działalność ochotniczych straży pożarnych 

Do zadań Referatu Urzędu Stanu Cywilnego w Morawicy należy również obsługa Miejsko-Gminnego 

Zarządu Związku OSP RP oraz jednostek OSP, nadzorowanie działalności Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Morawica, prowadzenie postępowań dotyczących dostaw sprzętu 

pożarniczego, samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych, procedury związane z wyborem firmy 

wykonującej badania lekarskie członków OSP. Referat USC zajmuje się także współorganizacją 

obchodów Dnia Strażaka w Gminie Morawica, organizacją zawodów sportowo-pożarniczych  

w Gminie Morawica, prowadzeniem spraw dotyczących naliczania ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków OSP za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu pożarniczym lub innym zdarzeniu 

zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Morawica. Referat USC współpracuje 

także w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Komendą Wojewódzką oraz Miejską PSP w Kielcach 

oraz Zarządem Wojewódzkim Związku OSP RP woj. świętokrzyskiego.  

 
Wyjazdy Ochotniczych Straży Pożarnych 

Poniżej przedstawiono tabelę podsumowującą ilość wyjazdów OSP do akcji ratowniczych oraz 

wyjazdów gospodarczych na przestrzeni całego 2019 roku. 

Ilość wyjazdów poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej do akcji ratowniczych w 2019 

roku, zarejestrowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, z podziałem 

na miesiące: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostka I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
 
XII 

Brudzów 3 6 12 11 4 3 1 5  3  1 

Bilcza 3 2 15 9 16 4 3 7 4 3   

Brzeziny 1 5 5 10 8 3 2 3 2  2 3 

Chałupki   3 7 3 1  2  1   

Dębska Wola 1 5 9 15 1   3     

Drochów Dolny  1 2    1      

Lisów  1 2 2   1   1   

Morawica 4 12 21 30 8 10 8 11 2 1 4 5 

Nida   1 4 1 1  1 1   1 

Obice  2 2 2 2 2     1  

Radomice  1  2  1 1      

Wola Morawicka  2 6 9 2 2 1 1  1 1 3 

Zbrza  1  4 3        
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Ilość wyjazdów gospodarczych poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej  

w 2019 r.,  z podziałem na miesiące: 

 

 

Miejsko-Gminne Obchody Dnia Strażaka w Gminie Morawica połączone z jubileuszem 90-lecia 
działalności OSP w Obicach 04.05.2020 r.  

Referat USC wraz z Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy zajmuje się współorganizacją 

uroczystych obchodów Dnia Strażaka w Gminie Morawica. W 2019 r. obchody te przypadły na dzień  

4 maja w miejscowości Obice. Wybór padł na tę właśnie miejscowość, ponieważ Ochotnicza Straż 

Pożarna w Obicach obchodziła swój piękny jubileusz- 90-lecie działalności. Udział w obchodach wzięli 

druhowie ochotnicy z terenu gminy Morawica oraz zaproszeni goście. Uroczystości rozpoczęły się 

mszą świętą w kościele w Obicach. Dalsza część obchodów odbyła się już na placu przed remizą OSP  

w Obicach. Wśród zaproszonych gości byli wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, senator 

Krzysztof Słoń, wicemarszałek Renata Janik, starosta powiatu kieleckiego Mirosław Gębski, 

przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia, radni Rady Miejskiej w Morawicy na czele 

z Przewodniczącym Rady Bartoszem Krukiem, a także doradca Wojewody Świętokrzyskiego- Michał 

Kowalski. Jednym z punktów programu uroczystych obchodów Dnia Strażaka było przekazanie  

w użytkowanie auta pożarniczego dla OSP w Chałupkach, a także wręczenie odznaczeń dla 

najbardziej zasłużonych członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Morawica.  

Wojewódzkie ćwiczenia strażackie w Morawicy.  

W 2019 r. Miasto i Gmina Morawica wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej 

w Kielcach, współorganizowały wojewódzkie ćwiczenia bojowe w zakresie ochrony bezpieczeństwa, 

które odbyły się 31 maja na terenie gminy Morawica. Celem zorganizowanych ćwiczeń było 

skoordynowanie pracy jednostek PSP z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz z policją. 

Wzięły w nich udział jednostki strażackie z Państwowej Straży Pożarnej z Kielc, jednostki OSP z terenu 

gminy Morawica oraz policja. W Centrum Samorządowym w Morawicy zorganizowano punkt obrad 

Jednostka I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Brudzów 1 3 7 7 9 11 3 7 9 3 6 2 

Bilcza 1 2 2  7 10 2 1 3 3   

Brzeziny 1 2 1  2 5  1     

Chałupki    1 8 5 3 1 5 2 1  

Dębska Wola   1  7 7  3 5   1 

Drochów Dolny   1 1 1 3    2  4 

Lisów     2 2 2 2 3 1  2 

Morawica  2 1 2 8 9 2 2 4 2   

Nida 1 2 2 2 3 4 1 2 3 3 1 3 

Obice   1 1 2 2 2   1   

Radomice  2 2  2 4   2 2 3 2 

Wola Morawicka  3 1  7 6 2 4 11 1 3  

Zbrza    1 1 1    2   
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gminnego i powiatowego sztabu zarządzania kryzysowego. W sumie w ćwiczeniach wzięło udział 260 

mundurowych. Ćwiczenia, podzielone na epizody, odbywały się na terenie zbiornika retencyjno-

rekreacyjnego na rzece Morawka oraz przyległego do zbiornika lasu, na stadionie sportowym 

„MORAVIA” w Brzezinach oraz na terenie Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

 

Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w 2019 r. 

Referat USC zajmuje się także organizacją zawodów sportowo-pożarniczych. W 2019 r. Miejsko-

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się 16 czerwca 2019 r. na stadionie sportowym 

„MORAVIA”. Wzięły w nich udział jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Morawica. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: sztafecie siedem razy pięćdziesiąt 

metrów z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. W generalnej klasyfikacji drużyny uplasowały się 

na przedstawionych poniżej pozycjach:  

MDP Dziewczęta 

1. MDP Dębska Wola 
2. MDP Wola Morawicka 
3. MDP Bilcza 

 

MDP Chłopcy 

1. MDP Chałupki 
2. MDP Brudzów 
3. MDP Dębska Wola 
4. MDP Bilcza 
5. MDP Brzeziny 
6. MDP Nida 

 

 OSP SENIORZY 

1. OSP Brudzów 
2. OSP Obice 
3. OSP Wola Morawica 
4. OSP Morawica 
5. OSP Drochów Dolny 
6. OSP Chałupki 
7. OSP Brzeziny 
8. OSP Dębska Wola 
9. OSP Nida 
10. OSP Lisów 
11. OSP Bilcza 
12. OSP Radomice 
13. OSP Zbrza 

 

 OSP SENIORKI 

1. OSP Wola Morawica 
2. OSP Lisów 
3. OSP Bilcza 
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Gminne ćwiczenia strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 

Morawica. 

W 2019 r. jako owoc współpracy Miasta i Gminy Morawica oraz Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 

OSP RP w Morawicy w 2019 r. zorganizowano gminne ćwiczenia strażackie. Ćwiczenia odbyły się  

4 października 2019 r. nad zbiornikiem retencyjno-rekreacyjnym na rzece Morawka w Łabędziowie.  

W ćwiczeniach udział wzięli przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 

Morawica.  80 druhów z 13 jednostek OSP w ćwiczeniach podzielonych na trzy epizody musiało 

zmierzyć się z pożarem lasu, ratować osoby poszkodowane podczas pożaru, a także tonące  

w zbiorniku wodnym. W jednym z epizodów ochotnicy ćwiczyli także akcję ratunkową uczestników 

wypadku drogowego. Obecni podczas manewrów Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP 

w Kielcach bryg. Krzysztof Ciosek i Komendant Miejski PSP w Kielcach, Sławomir Karwat, bardzo 

wysoko ocenili nie tylko samą organizację oraz przeprowadzenie ćwiczeń, ale byli także pod 

wrażeniem sprawności zastępów OSP oraz doskonałego wyposażenia sprzętowego naszych 

jednostek. W ocenie Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Morawicy,  dh  Jerzego 

Rożkiewicza, ćwiczenia wypadły bardzo dobrze, a ich cel: doskonalenie kunsztu strażackiego 

i eliminacja błędów, możliwych do popełnienia podczas rzeczywistych akcji został osiągnięty.  

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków OSP z terenu gminy Morawica.  

W 2019 r. Miasto i Gmina Morawica przy współpracy z Oddziałem Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 

w Morawicy zorganizowało kurs oraz egzamin zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). 

Przeprowadzony przez wykwalifikowana kadrę kurs odbył się w dniach 30.11.-15.12.2019 r.  

w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy W szkoleniu wzięło udział i przystąpiło do egzaminu 

końcowego uzyskując pozytywny wynik 29 członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy 

Morawica.    

Uroczyste podsumowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Morawica  

w roku 2019.  

Referat USC co roku zajmuje się także organizacją uroczystego rocznego podsumowania działalności 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Morawica. Spotkanie odbyło się 21 grudnia 

2019 r. w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy. Podczas spotkania Zarząd Oddziału Miejsko-

Gminnego Związku OSP RP dokonał podsumowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych  

z terenu gminy Morawica za 2019 r. Była to doskonała okazja nie tylko do całorocznego bilansu 

działalności straży, ale także do złożenia podziękowań druhom ochotnikom, które w imieniu 

mieszkańców gminy Morawica oraz swoim przekazał burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian 

Buras.  

Wicemistrzostwo OSP w Brudzowie w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 

zorganizowanych 31.08.2019 r. w Polanicy Zdroju.  

31.08.2019 r. w Polanicy Zdroju odbyły się Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Są to najwyższe 

rangą zawody sprawnościowe, w których biorą udział członkowie ochotniczych straży pożarnych  

z całej Polski- wyłonieni w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim. W tej edycji zawodów wzięło 

udział 38 najlepszych drużyn z całej Polski, w tym 19 drużyn kobiecych i 19 męskich. Województwo 
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świętokrzyskie reprezentowali druhowie z OSP w Brudzowie, zdobywcy mistrzostwa w zawodach 

wojewódzkich w 2018 r. Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowie zdobyła tytuł 

wicemistrzów kraju, od zwycięstwa dzieliły ich zaledwie sekundy. W przeprowadzonym dwuboju 

strażackim: sztafecie pożarniczej z przeszkodami 7x50 metrów oraz w ćwiczeniach bojowych pokazali 

swoją niezwykłą sprawność fizyczną, bardzo wysoki poziom przeszkolenia, niezwykłą precyzję, ale też 

wspaniałą organizację pracy drużyny.  Druhowie z OSP w Brudzowie podczas Krajowych Zawodów 

Sportowych okazali się najlepsi w konkurencji sztafety, drugie miejsce zajęli w konkurencji bojowej.  

W ostatecznej klasyfikacji zawodów zdobyli tytuł Wicemistrzów Kraju. Zdobycie wicemistrzostwa 

kraju to owoc wielomiesięcznych przygotowań, treningów sprawnościowych oraz ćwiczeń fizycznych 

odbytych przez członków OSP w Brudzowie pod okiem trenera i zarazem członka drużyny- Krzysztofa 

Rożkiewicza. Powrotowi drużyny z zawodów towarzyszyły uroczyste powitania. Najpierw pod 

Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy na ręce zwycięzców gratulacje złożył Burmistrz Miasta  

i Gminy w Morawicy- pan Marian Buras oraz prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 

w Morawicy. Gratulacjom nie było również końca w rodzinnej miejscowości zwycięzców- Brudzowie. 

Fetę zorganizowali dumni z druhów mieszkańcy Brudzowa. Echa zwycięstwa nie milkły jeszcze przez 

długi czas- zwycięską drużynę z OSP w Brudzowie na specjalne spotkanie z tej okazji zaprosiła 

Wojewoda Świętokrzyski- Agata Wojtyszek, uroczyste spotkanie ze zwycięzcami zorganizował także 

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica Pan Marian Buras. Drużynę OSP w Brudzowie uhonorowano 

także nagrodą specjalną podczas III Gali Mistrzów Sportu Miasta i Gminy Morawica.  

Bardzo dobry start OSP z terenu Gminy Morawica podczas X Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu kieleckiego. 

W zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kieleckiego, zorganizowanych  
22 września 2019 r. przez Komendę Miejską PSP w Kielcach oraz Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Kielcach, przy współudziale Urzędu Gminy w Strawczynie, druhowie z terenu 
Miasta i Gminy Morawica po raz kolejny udowodnili, że należą do ścisłej czołówki najlepszych drużyn 
powiatu kieleckiego. Na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Olimpic” w Strawczynku  
w zmaganiach sportowych wzięło udział 47 drużyn i około 470 zawodników. To największa tego typu 
impreza w województwie. Strażacy, podzieleni na cztery kategorie - kobiety, mężczyźni oraz juniorzy  
i seniorzy, rywalizowali w dwóch konkurencjach: ćwiczeniach bojowych oraz bieg sztafetowy  
z przeszkodami. W klasyfikacji generalnej zwyciężyli strażacy z OSP w Brudzowie, trzecie miejsce 
wywalczyli druhowie z OSP w Obicach. Wśród drużyn kobiecych najlepsza była OSP w Woli 
Morawickiej, która obroniła tytuł najlepszej drużyny pożarniczej powiatu kieleckiego z poprzednich 
zawodów. Trzecie miejsce zdobyła KDP OSP w Lisowie. Wśród młodzieży trzecie miejsce zajęły 
dziewczyny z MDP w Dębskiej Woli. Wicemistrzami wśród MDP chłopców zostali druhowie z OSP  
w Dębskiej Woli. Jak podkreślił dumny z zawodników burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian 
Buras- „Sprawność fizyczna druhów przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców”. 

Nowe mundury OSP w Radomicach, pozyskane dzięki dofinansowaniu.  

Zarząd OSP w Radomicach zdecydował o złożeniu wniosku o dofinansowanie na zakup nowych 

mundurów dla swoich członków w naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej 

Nidy”. Druhowie pozyskali na nowe umundurowanie pięć tysięcy złotych dofinansowania. 1264 

złotych  

 

http://kmpsp.straz.kielce.pl/informacje/aktualnosci/1913-x-zawody-sportowo-pozarnicze-dla-ochotniczych-strazy-pozarnych-i-mlodziezowych-druzyn-pozarniczych-z
http://kmpsp.straz.kielce.pl/informacje/aktualnosci/1913-x-zawody-sportowo-pozarnicze-dla-ochotniczych-strazy-pozarnych-i-mlodziezowych-druzyn-pozarniczych-z
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wynosił wkład własny ochotników z Radomic. Projekt realizowany był ze środków Unii Europejskiej 

w ramach PROW 2014-2020. Po raz pierwszy nowe wyposażenie wykorzystane zostało w Święta 

Wielkanocne 2019 , kiedy to druhowie tradycyjnie pełnili straż przy grobie Chrystusa. 

Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji zorganizowana przez Druhów  

z OSP w Morawicy 

Strażacy ochotnicy, członkowie OSP w Morawicy: Mateusz Groszek, Jakub Brzoza oraz Wojciech 

Stokowski tuż przed rozpoczęciem wakacji, przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów ze szkoły 

im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy. Mające na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów na 

temat zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji zajęcia zostały zorganizowane w strażnicy OSP  

w Morawicy. Tematem przewodnim było zachowanie bezpieczeństwa na lądzie i na wodzie. Strażacy 

omówili specyfikę swojej pracy, instruowali dzieci i młodzież jak należy zachowywać się podczas 

sytuacji niosących zagrożenie zdrowia i życia, zaprezentowali sprzęt ratowniczo-gaśniczy, będący na 

stanie OSP w Morawicy. 
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Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Współpraca samorządu ze stowarzyszeniami ma charakter partnerski. Wiele problemów 

rozwiązywanych jest wspólnie. Samorząd służy wsparciem doradczym oraz czynnie uczestniczy  

w życiu stowarzyszeń działających na terenie Miasta i Gminy Morawica poprzez częste spotkania 

burmistrza, pracowników urzędu, radnych i sołtysów z przedstawicielami stowarzyszeń oraz wsparcie 

merytoryczne i finansowe realizowanych działań. 

30 października 2019 roku została podjęta uchwała nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Morawicy  

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

Cel główny i cele szczegółowe Programu 

Celem głównym Rocznego Programu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta  

i Gminy Morawica oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnych na terenie Miasta i Gminy 

Morawica, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(zwanej dalej ustawą), prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Celami szczegółowymi Rocznego Programu Współpracy są m.in.: 

• podejmowanie i inicjowanie różnorodnych form współdziałania Miasta i Gminy Morawica  

z organizacjami pozarządowymi dla efektywnej realizacji zadań publicznych w obszarze 

pożytku publicznego; 

• inicjowanie, wspieranie i podtrzymywanie dialogu między Miastem i Gminą Morawica,  

a organizacjami pozarządowymi; 

• wytyczanie jasnych, przejrzystych i akceptowalnych zasad współpracy między sektorami, 

opierających się na wzajemnym doświadczeniu i zdobytej wiedzy, w celu maksymalizacji 

zysków z podejmowanych wspólnie działań; 

• analizowanie   i   ocenianie   rezultatów   współpracy   oraz   realizowanie   działań 

usprawniających. 

 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r. 

 

Zadania wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Rocznego Programu Współpracy 

Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2019 r., realizował Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy. 

Przedmiotem współpracy samorządu Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi była 

realizacja zadań publicznych w zakresie: 

• Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
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• Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 

• Turystyki i krajoznawstwa 

• Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

• Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

 

Współpraca samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej  

i pozafinansowej. Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz  

z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywało się po przeprowadzeniu otwartych 

konkursów ofert oraz w ramach małych grantów. Ogłoszenia o organizowanych przez gminę 

konkursach na realizację zadań publicznych zamieszczane były na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica www.morawica.eobip.pl oraz na tablicy ogłoszeń  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy. Ponadto Miasto i Gmina Morawica udzieliło organizacjom 

pozarządowym pożyczek, jako refundacji kosztów projektów dofinansowanych przez Lokalną Grupę 

Działania „Perły Czarnej Nidy”. 

Forma pozafinansowa wsparcia organizacji pozarządowych polegała na udzielaniu przez 

pracowników Urzędu Miasta i Gminy Morawica porad w zakresie realizacji zadań publicznych, 

przygotowania ofert, a także w organizacji wydarzeń kulturalnych. W styczniu 2019 r. przedstawiciele 

organizacji pozarządowych uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych pt. „Nowe oferty  

i sprawozdania z realizacji zadań publicznych, konkursy na 2019 rok oraz prawidłowe rozliczanie 

zadań publicznych realizowanych w roku 2018”, które poprowadził pan Artur Gluziński, doradca, 

specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, autor 

książki pt. „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, wykładowca akademicki, 

doświadczony szkoleniowiec. Do pozafinansowych form pomocy organizacjom pozarządowym 

należało również udostępnianie sprzętu, tj. nagłośnienia z Samorządowego Centrum Kultury w 

Morawicy, namiotów, gadżetów promujących Miasto i Gminę Morawica, promocja przedsięwzięć 

podejmowanych przez organizacje pozarządowe poprzez zamieszczanie informacji o nich na stronie 

internetowej Miasta i Gminy Morawica, w gazecie samorządowej „Wiadomości Morawickie” oraz na 

oficjalnym profilu Facebook Miasta i Gminy Morawica. Stowarzyszenia konsultowały również 

projekty składane do innych instytucji, w tym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego.  

W 2019 r. Miasto i Gmina Morawica udzieliło organizacjom pozarządowym pożyczek, jako refundacji 

kosztów 9 projektów dofinansowanych przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”. Pożyczki 

udzielono dla 6. stowarzyszeń, które realizowały projekty: 

• Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku - 20.000,00 zł, 

• Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – 15.956,00 zł, 

• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej – 18.560,00 zł, 

• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej – 18.422,08 zł, 

• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej – 16.000,00 zł, 

• Stowarzyszenie Przyjaciół  Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy – 20.000,00 zł, 

• Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki „Z Górki” – 12.479,00 zł, 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Radomicach – 5.000,00 zł, 

• Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki „Z Górki” – 12.160,00 zł, 

• Agroturystyczne Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych i Ekologicznych „CIS” – 12.726,00 zł. 

http://www.morawica.eobip.pl/
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Łączna wartość udzielonych pożyczek na realizację projektów dofinansowanych przez LGD „Perły 

Czarnej Nidy” to 151.303,08 zł. 

 

Realizacja zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert 

 

W ramach otwartego konkursu ofert w 2019 roku, 6 organizacji pozarządowych tj.:  Stowarzyszenie 

Wola Morawicka, Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza, Towarzystwo Ekorozwoju Radomic, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic, Towarzystwo 

Przyjaciół Nidy, otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 91.500,00 złotych na prowadzenie na 

terenie Miasta i Gminy Morawica świetlic środowiskowych z programem o charakterze 

profilaktycznym oraz kulturalno-edukacyjno-sportowym. Ponadto w ramach otwartego konkursu 

ofert dofinansowanie otrzymało: 

• Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza na realizację zadania pn. „Wioska Indiańska - 

Zaborze 2019” w wysokości 30.000,00 złotych.  

• Stowarzyszenie Klub Pływacki KORAL Morawica  na realizację zadania pn. Organizacja zajęć nauki 

pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Morawica w wysokości 10.000,00 

złotych. 

 

Realizacja zadań publicznych w ramach małego grantu  

 

W 2019 roku Miasto i Gmina Morawica przekazała 42.479,92 złotych dla sześciu stowarzyszeń na 

realizację łącznie dziesięciu zadań publicznych tj.: 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy na realizację zadania pn.  

„Z myślą o przyszłości … Zakup mundurów dla Szkolno-Gminnej Orkiestry Dętej w Morawicy”. 

• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej na realizację zadań publicznych pn. „Promocja gminy 

Morawica poprzez nakręcenie filmów i wydanie mapy”; „Zakup mikroportów elementem 

podniesienia jakości występów”; „Morawicki folklor dziedzictwem kultury – zakup strojów 

ludowych”. 

• Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Morawicy na realizację zadań publicznych pn. „Zakup 

namiotów plenerowych oraz wyposażenia plenerowego promującego Miasto i Gminę 

Morawica”; „Zorganizowanie warsztatów ceramicznych dla mieszkańców Miasta i Gminy 

Morawica”. 

• Stowarzyszenie Sportu Rekreacji i Zdrowia Klub Karate Morawica na realizację zadania 

publicznego pn. „Organizacja wyjazdu na turniej Kyokushin Open 2019 Bergen (Norwegia)”. 

• Stowarzyszenie Brzeziński Klub Motocyklowy „RACING” na organizację Mistrzostw Strefy Polski 

Południowej w Motocrossie oraz Pucharu Południowej Polski w Cross Country. 

• Stowarzyszenie Klub Sportowy MORAVIA na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja 

zajęć sportowych pn. „Strzał w dziesiątkę”. 
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Dotacja celowa na zadania z zakresu sportu w 2019 roku  

W 2019 r. samorząd udzielił stowarzyszeniu Klub Sportowy „Moravia” dotację na prowadzenie zajęć 

sportowych: 

• Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej: 132.000,00 zł 

• Stypendia sportowe KS Moravia 68.000,00 zł 

 

Tabela: zestawienie tabelaryczne w/w przedsięwzięć. 

WSPARCIE W FORMIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2019 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 

przyznana na 

realizację 

zadania 

(zł) 

Kwota 

wydatkowana 

(zł) 

Forma 

wsparcia 

1. Stowarzyszenie 

Ekorozwoju Lisowa i 

Zaborza 

Wioska Indiańska – 

Zaborze 2019 

30.000,00 30.000,00 powierzenie 

2. Stowarzyszenie Wola 

Morawicka 

Prowadzenie świetlicy 

środowiskowej w Woli 

Morawickiej 

14.500,00 14.064,44 wsparcie 

3. Towarzystwo 

Ekorozwoju Radomic 

Prowadzenie świetlicy 

środowiskowej z 

programem o charakterze 

profilaktycznym oraz 

kulturalno-edukacyjno-

sportowym 

16.500,00 16.500,00 wsparcie 

4. Towarzystwo Przyjaciół 

Chmielowic 

Prowadzenie świetlicy 

środowiskowej w 

Chmielowicach 

16.500,00 16.500,00 wsparcie 

5. Towarzystwo Przyjaciół 

Nidy 

Prowadzenie świetlicy 

środowiskowej w Nidzie 

14.000,00 14.000,00 powierzenie 

6. Stowarzyszenie 

Ekorozwoju Lisowa i 

Zaborza 

Prowadzenie świetlicy 

środowiskowej w Lisowie 

14.000,00 13.977,61 powierzenie 

7. Stowarzyszenie Przyjaciół 

Brzezin i Podwola 

Prowadzenie świetlicy 

środowiskowej w 

Brzezinach 

16.000,00 15.785,75 powierzenie 

8. Klub Pływacki Koral 

Morawica 

Doskonalenie pływania i 

poprawa kondycji 

fizycznej 

10.000,00 10.000,00 wsparcie 

Razem: 131.500,00 130.827,80 - 
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WSPARCIE W FORMIE MAŁEGO GRANTU 2019 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 

przyznana na 

realizację 

zadania 

(zł) 

Kwota 

wydatkowana 

(zł) 

Forma 

wsparcia 

1. Stowarzyszenie 

Przyjaciół Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej w 

Morawicy 

„Z myślą o przyszłości … 

Zakup mundurów dla 

Szkolno-Gminnej Orkiestry 

Dętej w Morawicy” 

10.000,00 10.000,00 wsparcie 

2. Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Morawickiej 

„Promocja gminy Morawica 

poprzez nakręcenie filmów  

i wydanie mapy” 

4.000,00 4.000,00 wsparcie 

„Zakup mikroportów 

elementem podniesienia 

jakości występów” 

1.232,92 1.232,92 wsparcie 

„Morawicki folklor 

dziedzictwem kultury – 

zakup strojów ludowych” 

4.640,00 4.640,00 wsparcie 

3. Stowarzyszenie 

Uniwersytet III Wieku  

w Morawicy 

„Zakup namiotów 

plenerowych oraz 

wyposażenia plenerowego 

promującego Miasto i 

Gminę Morawica” 

 

3.990,00 3.990,00 wsparcie 

„Zorganizowanie 

warsztatów ceramicznych 

dla mieszkańców Miasta i 

Gminy Morawica” 

2.617,00 2.617,00 wsparcie 

4. Stowarzyszenie Sportu 

Rekreacji i Zdrowia Klub 

Karate Morawica 

„Organizacja wyjazdu na 

turniej Kyokushin Open 

2019 Bergen (Norwegia)” 

4.000,00 4.000,00 powierzenie 

5. Stowarzyszenie 

Brzeziński Klub 

Motocyklowy „RACING” 

Organizacja Mistrzostw 

Strefy Polski Południowej w 

Motocrossie 

4.500,00 4.500,00 wsparcie 

Pucharu Południowej Polski  

w Cross Country 

4.500,00 4.500,00 wsparcie 

6. Stowarzyszenie Klub 

Sportowy MORAVIA 

„Organizacja zajęć 

sportowych pn. „Strzał w 

dziesiątkę” 

3.000,00 3.000,00 wsparcie 

Razem: 42.479,92 42.479,92 - 
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DOTACJA CELOWA NA SFINANSOWANIE ZADAŃ SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE 

GMINY MORAWICA 2019  

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 

przyznana na 

realizację 

zadania 

(zł) 

Kwota 

wydatkowana 

(zł) 

1. Klub Sportowy „Moravia” Dotacja celowa na realizację zadań 

sprzyjających rozwojowi sportu na 

terenie Miasta i Gminy Morawica 

132.000,00 132.000,00 

02. Klub Sportowy „Moravia” Dotacja celowa na stworzenie 

sprzyjających warunków uprawiania 

piłki nożnej w KS Moravia poprzez 

sfinansowanie stypendiów 

sportowych 

68.000,00 68.000,00 

Razem: 200.000,00 200.000,00 

 

Gminna Rada Pożytku Publicznego 

 

W 2018 roku powołana została Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w składzie: 

dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Morawicy: 

a) Damian Woźniak 

b) Krzysztof Strąk 

czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

a) Tomasz Domagała – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy, 

b) Alicja Jamorska Kurek – przedstawiciel Stowarzyszenia Mieszkańców Piasecznej Górki „Z Górki”, 

c) Marianna Litwin – przedstawiciel Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Morawicy 

d) Małgorzata Zegadło – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, 

dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Morawica: 

a)    Annę Kowalską – Sekretarza Miasta i Gminy Morawica 

b)    Monikę Malicką – Kierownika Referatu Kultury, Sportu i Promocji. 

 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w 2019 roku opiniowała roczny program współpracy 

Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi.  
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PROMOCJA MIASTA I GMINY MORAWICA 

1. Narzędzia komunikacji 

 

• Wydawanie biuletynu pt. „Wiadomości Morawickie” 

Miesięcznik samorządowy „Wiadomości Morawickie” wydawany jest w gminie Morawica od 1994 

roku. W 2019 roku łączny nakład gazety wyniósł 55.200 egzemplarzy (tj. 4600 egzemplarzy 

miesięcznie). Wiadomości Morawickie są kolportowane przez pocztę polską do gospodarstw 

domowych, przedsiębiorstw na terenie gminy Morawica. Dostępne są również w Urzędzie Miasta  

i Gminy w Morawicy, Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Morawicy, a także w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej gminy Morawica www.morawica.pl . Na koszty publikacji 

miesięcznika „Wiadomości Morawickie” składają się: 

• wynagrodzenie redaktora naczelnego 

• kolportaż gazety 

• skład i wydruk 

• artykuły do gazety 

• fotografie 

Łączny roczny koszt wykonania oraz kolportażu „Wiadomości Morawickich” wynosi ponad 

130.000,00 złotych. 

 

 

Tabela: Ilość artykułów wyszczególnionych na działy i ilość reklam zamieszczonych  

w poszczególnych numerach miesięcznika samorządowego w roku 2019. 

 Reklamy 

50 zł 

Reklamy 

100 zł 

Z 

życia 

gminy 

Inwestycje Kultura Oświata Sport Ilość 

artykułów 

łącznie 

Styczeń 2 8 12 1 8 0 4 25 

Luty 3 9 13 1 5 0 4 23 

Marzec 3 10 9 1 9 1 6 26 

Kwiecień 1 13 12 2 6 1 4 25 

Maj 1 7 14 2 6 2 4 28 

Czerwiec 2 7 10 2 14 3 3 32 

Lipiec 2 10 12 0 13 1 3 29 
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Sierpień 4 7 13 1 6 2 5 27 

Wrzesień 2 11 5 4 12 1 6 28 

Październik 3 7 10 3 9 0 2 24 

Listopad 5 7 17 1 7 3 3 31 

Grudzień 3 7 14 3 11 1 3 32 

 

• Prowadzenie strony internetowej Miasta i Gminy Morawica www.morawica.pl  

 

Miasto i Gmina Morawica od 2017 roku posiada nową nowoczesną stronę internetową 

www.morawica.pl . Na stronie znajdują się aktualności, zakładki zawierające najważniejsze 

informacje o gminie, ale również moduły tj. „Zadaj pytanie burmistrzowi”, „Załatw sprawę  

w urzędzie”, „Karta mieszkańca”, „Kino za Rogiem w Morawicy”, „Interaktywna mapa”, „Tereny 

inwestycyjne”, „Biuletyn Wiadomości Morawickie”, „Telewizja internetowea - ITV Morawica”, „Baza 

przedsiębiorców”, „Foto galeria”, „Internetowy system ostrzegania o zagrożeniach”. W rankingu 

dziennik Gazety Prawnej w 2018 roku strona została uznana za najlepszą stronę w kraju. Na bieżąco 

zamieszczane są tu informacje z życia gminy, komunikaty i ogłoszenia. Na stronie znajduje się również 

kalendarz wydarzeń, przekierowanie na strony internetowe miast partnerskich, film promujący oraz 

informacja o stanie jakości powietrza. Strona posiada udogodnienia dla osób słabo widzących. Jest 

dostępna w wersji anglojęzycznej oraz w języku niemieckim. W 2019 roku stronę internetową gminy 

Morawica odwiedziło 365.474 osób (liczba wizyt).  

http://www.morawica.pl/
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• Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.morawica.eobip.pl  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.morawica.eobip.pl/
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W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator 

teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których 

zostaje udostępniona informacja publiczna. Od uruchomienia portalu Biuletyn Informacji Publicznej 

Miasta i Gminy Morawica stronę odwiedziło 1828057 osób.  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

• Prowadzenie profilu Miasta i Gminy Morawica na portalu  społecznościowym facebook 

 

Miasto i Gmina Morawica posiada profil na portalu społecznościowym Facebook 

https://www.facebook.com/gminamorawica/. Dzięki stałemu zamieszczaniu postów aktualnych 

informacji, komunikatów dotyczących między innymi wydarzeń, planowanych przedsięwzięć, 

społeczność korzystająca z portalu ma niemal natychmiastowy dostęp do najświeższych wiadomości  

z życia gminy.  

Łączna liczba użytkowników obserwujących profil Miasta i Gminy Morawica wynosi 4344.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• System SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica  



 

122 

 

Miasto i Gmina Morawica w lutym 2017 roku wprowadziła bezpłatny mobilny system powiadamiania 

i ostrzegania. Mieszkańcy gminy, którzy wyrażą taką chęć, mogą nieodpłatnie otrzymywać 

wiadomości SMS z informacjami między innymi o zagrożeniach pogodowych, utrudnieniach na 

terenie gminy czy wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Komunikator BLISKO – bo tak nazywa się 

system – to rozwiązanie, które pozwala na informowanie mieszkańców o zagrożeniach, programach 

zdrowotnych, imprezach kulturalnych i sportowych oraz innych ważnych wydarzeniach na terenie 

gminy Morawica. Rejestracja odbywa się na dwa sposoby. Posiadacze telefonów typu smartfon mogą 

pobrać odpowiednią bezpłatną aplikację o nazwie BLISKO z oficjalnych platform dystrybucyjnych  

i tam dodać lokalizację "Morawica". Drugi sposób rejestracji przeznaczony jest dla tych, którzy chcą 

otrzymywać powiadomienie w tradycyjny sposób czyli SMS. Rejestracja tych użytkowników odbywa 

się przez wysłanie sms o treści wybranego kodu rejestrującego lub przez dedykowaną stronę 

internetową. 

W 2019 roku wysłano łącznie 82 sms informacyjne, a liczba użytkowników zarejestrowanych  

w systemie wynosi powiadomień sms to 1071. 

  

  

 

 

 

 

 

• Newsletter  

 

Newsletter to elektroniczna forma biuletynu – informacji rozsyłanego za pomocą poczty 

elektronicznej do prenumeratorów. Newsletter na stronie www.morawica.pl służy jako narzędzie 

komunikacji z mieszkańcami. Do newslettera na stronie www.morawica.pl zapisane jest 220 osób 

które wyraziły chęć otrzymywania maili z informacjami i aktualnościami dotyczącymi gminy 

Morawica. 
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Promocja Miasta i Gminy Morawica w mediach  

 

• Promocja Miasta i Gminy Morawica prowadzona jest na szeroką skalę zarówno w prasie jak 

również w mediach tj. radio czy telewizja. 

 

Tabela: Zestawienie najważniejszych akcji promujących gminę Morawica w 2019 roku: 

Prasa Czasopisma/publikacje Radio Telewizja Inne 

Gazeta Echo 

Dnia wraz z 

dodatkiem Echo 

Kielce – zlecenie 

tygodniowych 

relacji z życia 

Miasta i Gminy 

Morawica 

Max Media – promocja 

gminy Morawica w 

magazynie „Rynek 

Inwestycji” 

Radio Fama  -

promocja gminy 

w formie 

komunikatów 

reklamowych – 

70 emisji oraz 

dwie audycje 

tematyczne 

TVP 3 Kielce – 

film promujący 

gminę Morawica 

pt. „Dzieje się” 

Wydanie przez 

Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 

Morawickiej map 

turystycznych 

promujących 

Miasto i Gminę 

Morawica 

Echo Dnia – 

prezentacja 

gminy 

Morawica w 

specjalnym 

wydaniu „Małe 

Ojczyzny 2019” 

 Radio Kielce – 

zlecenie emisji 

spotów 

reklamowych, 

promujących 

gminę 

Morawica 

ITV Morawica – 

w 2019 roku 

zleconych zostało 

wykonanie około 

20 filmów w 

ramach telewizji 

internetowej 

Fundacja Inicjatyw 

Społecznych Euro 

Partner – promocja 

gminy podczas 

widowiska 

muzycznego 

„Przeżyjmy to 

jeszcze raz”  

   Film promujący 

Miasto i Gminę 

Morawica 

wykonany w 

ramach realizacji 

zadania 

publicznego 

przez 

Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 

Morawickiej  

Zlecenie wykonania 

składu oraz druku 

500 sztuk 

scenariusza sztuki 

teatralnej pt. „O 

Lisowie słów kilka 

(…)” w związku z 

jubileuszem 900-

lecia parafii w 

Lisowie 

   TVP 3 Kielce 

emisja audycji 

dotyczącej 

jubileuszu 900-

lecia  Parafii pw. 

Św. Mikołaja w 

Lisowie 

Agencja „Soma” – 

udział w konkursie 

na najlepszą 

inwestycję 

oświetleniową oraz 

na najlepiej 

oświetloną gminę 
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    Agencja 

Artystyczna 

„Malina” – 

promocja gminy 

Morawica podczas 

spektaklu 

charytatywnego w 

Domu Kultury w 

Kielcach 

    Krajowe Centrum 

Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego 

– udział w 

programie 

szkoleniowym 

promującym 

zagadnienia 

bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym 

pn. „Bezpiecznie – 

chce się żyć”  

Razem koszty publikacji i promocji wyniosły ponad 50.000,00 złotych brutto  

 

Przykłady artykułów i materiałów promujących gminę: 
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• Zakup materiałów promujących 

 

W 2019 roku w ramach promocji dokonano zakupu gadżetów z wykonaniem nadruków promujących 

gminę Morawica. Zakupione materiały wręczone były między innymi dla przedstawicieli delegacji 

goszczących na terenie gminy Morawica, laureatów konkursów, uczestników pikników, festynów 

organizowanych na terenie gminy oraz organizowanych przez instytucje współpracujące z urzędem 

Miasta i Gminy w Morawicy. 

Przykładowe zdjęcia materiałów reklamowych gminy Morawica 
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Ponadto w 2019 roku w ramach promocji gminy zlecano wykonanie grawertonów, zaproszeń, 

plakatów, bannerów na uroczystości, jubileusze jakie miały miejsce na terenie gminy.  

W miejscowości Chałupki odnowione zostały tablice informacyjne znajdujące na placu przed 

Ośrodkiem Tradycji Garncarstwa. Zlecono także wykonanie ulotek promujących Ośrodek Tradycji 

Garncarstwa. W ramach promocji wykonano także tablicę informacyjną Miejsko –Gminnego Stadionu 

K. S. Moravia. 



 

128 

 

 

 

 

 

• Udział w działań promujących gminę 

W 2019 roku nad zalewem w Morawicy odbyły się pokazy ratownictwa zorganizowane przez Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Świętokrzyskiego, nad którymi patronat objął 

Burmistrz Miasta  i Gminy Morawica Marian Buras. Gmina Morawica wspólnie z WOPR-
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em  przeprowadziła atrakcje dla dzieci: pokazy, zabawy, konkursy  i animacje artystyczne, a ratownicy 

dodatkowo pouczali jak bezpiecznie zachować się nad wodą oraz co robić w razie wypadku. 

 

 

Nad zalewem w Morawicy w 2019 roku miała miejsce również letnia akcja Radia RMF FM, w ramach 

której dziennikarze odwiedzali najlepsze plaże i najatrakcyjniejsze miejsca związane z wypoczynkiem 

nad wodą. Tego dnia opowiadano na antenie radia RMF FM o wszystkim, co w Morawicy najlepsze - 

była między innymi prezentacja historii i reklama Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach. Nie 

zabrakło także gier, zabaw, pokazów sportowców z gminy Morawica i konkursów z nagrodami.  
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REALIZACJA PROGRAMÓW NA RZECZ MIESZKAŃCÓW 

KARTA MIESZKAŃCA 

To program stworzony z myślą o mieszkańcach Miasta i Gminy Morawica. W ramach programu Karta 

Mieszkańca każdy posiadacz karty może skorzystać z bonusów, rabatów oraz zniżek na usługi 

oferowane przez Partnerów Programu. 

 

 

 

  

  

 

W okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy 

wydano 260 kart mieszkańca. Podział na poszczególne miesiące przedstawia poniższa tabela: 

Tabela: Wykaz wydanych kart mieszkańca w 2019 roku z podziałem na poszczególne miesiące  

Lp. Miesiąc Liczba wydanych kart 

1.  Styczeń 38 

2.  Luty 33 

3.  Marzec 30 

4.  Kwiecień 22 

5.  Maj 19 

6.  Czerwiec 10 

7.  Lipiec 19 

8.  Sierpień 20 

9.  Wrzesień 14 

10.  Październik 14 

11.  Listopad 21 

12.  Grudzień 20 

RAZEM: 260 

 

PARTNERZY PROGRAMU KARTA MIESZKAŃCA  

W 2019 r. do programu Karta Mieszkańca Miasta i Gminy Morawica przystąpiło 5 firm:  

1. DOMENICO -Serwis rowerowy Dominik Kowalik  

2. Akademia Przygoda Morawica  

3. Smart-Instal Michał Dyraga (rezygnacja w dniu 23.09.2019 r.)  

4. Adeosoft Artur Danieluk  

5. Vege Home Dominika Owczarczyk  
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Łącznie na koniec 2019 roku do Programu Karta Mieszkańca Miasta i Gminy Morawica należało  

34  firmy. 

OPIEKA NAD ZABYTKAMI 

26 sierpnia 2018 r. Uchwałą nr XLIV/489/18 Rady Miejskiej w Morawicy przyjęto Gminny Program 

Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Morawica na lata 2018-2021 oraz Gminną Ewidencję 

Zabytków. W dniu 28 października 2019 r. zarządzeniem nr OSO.0050.127.2019 przyjęto zmiany  

w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Morawca.  

Zabytki nieruchome: są to nieruchomości, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub 

związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których 

zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną 

lub naukową. Na terenie Miasta i Gminy Morawica w rejestrze zabytków widnieją trzydzieści trzy 

zabytki nieruchome: 

Tabela: wykaz zabytków nieruchomych 

Lp. Miejscowość Obiekt 

1.  Bieleckie Młyny układ wodny ze stawem i młynem 

Młyn wodny z pozostałościami układu wodnego ze stawami i upustem  

z XIX wieki. Obecnie funkcjonuje tam mała elektrownia wodna 

2.  Bilcza Figura przydrożna Św. Jana Nepomucena 

Figura kamienna, na postumencie,  powstała w 1810  
3.  Brudzów kapliczka Jana Nepomucena mur. 

współczesna kaplica (1979 r.) w Brudzowie, z ustawioną obok figurą św. 

Jana Nepomucena, pochodzącą być może z XVII/XVIII w. i przeniesioną 

znad wschodniej strony znajdującej się nieopodal sadzawki 

4.  Brudzów układ wodny ze stawem i upustem 

zachowały się jedynie w formie szczątkowej, są to relikty zabudowy  

i dawnego układu przestrzennego. Budowa pochodzi z początku XX wieku 

5.  Brzeziny Kościół 

kościół parafialny P.W. Wszystkich Świętych (w decyzji z 1947 r. 

wymienione jest wezwanie Wniebowzięcia NMP), murowany z 1646 r., 

wraz z dobudowanymi kruchtami i zakrystią od pd. w 1 ćw. XIX w. i 

rozbudową, polegającą na przedłużeniu nawy i budowie wieży, ok. 1870 

r., restaurowany w 1985 r. 

6.  Brzeziny cmentarz przykościelny 

cmentarz przykościelny w zespole kościoła par. P.W. Wszystkich Świętych, 

wpisano teren wokół kościoła w granicach ogrodzenia. Cmentarz powstał 

w XVII wieku 

7.  Brzeziny Plebania 

plebania (dawna) stara z zespołu kościoła parafialnego P.W. Wszystkich 

Świętych, murowana z 1 poł. XIX w. 

8.  Brzeziny cmentarz par. stary 

cmentarz parafialny stary z pocz. XIX w., wpisano teren w granicach 

ogrodzenia. 
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9.  Brzeziny cmentarz z 1866 

cmentarz parafialny z 1866 r., wpisano teren w granicach ogrodzenia. 

10.  Brzeziny Chęcińska 270 dom 

Drewniany dom kryty papą z 1881 rok. Obecnie zamieszkany 

11.  Brzeziny ogrodzenie kościoła 

Znajduje się w Zespole Kościoła Parafialnego  w Brzezinach. Powstało  

w XIX wieku, ogrodzenie wyremontowano w 1985 roku 

12.  Brzeziny ogród - pozostałości kościoła Wsz. Św. 

Znajduje się w Zespole Kościoła Parafialnego  w Brzezinach. Powstało  

w pierwszej połowie XX wieku 

13.  Chałupki Wapiennik 

Jest to stary, nieczynny wapiennik, powstały w latach 20-tych XX wieku. 

Wypalania wapna zaprzestano w końcówce lat 70 ubiegłego wieku. 

Produkowano tu czyste (o niewielkim stopniu zanieczyszczeń) wapno, 

pozyskiwane z okolicznego wyrobiska. 

14.  Chmielowice kapliczka św. Rocha 

murowana, dobrze zachowana otwarta kapliczka w Chmielowicach 

datowana na przełom XVIII/XIX w., i utrzymana w tradycyjnych formach 

15.  Dębska Wola dawna karczma 

karczma z zespołu dawnego zajazdu, murowana z ok. 1860 r., 

nadbudowana w l. 70-tych XX w. (obecnie w ruinie) 

16.  Dębska Wola pozostałości parku dworskiego 

silnie przebudowane i przekształcone (XX-wieczna willa w Dębskiej Woli 

przebudowana na szkołę, w otoczeniu której znajdują się pozostałości 

zabytkowego parku krajobrazowego z II poł. XIX wieku z cennym 

drzewostanem oraz resztki cennego szpaleru drzew poza terenem parku). 

17.  Drochów Dolny Dwór 

dwór z zespołu dworskiego, murowany z 2 poł. XIX w., 

rozbudowany po 1911 r., remontowany ok. 1987 r. 

18.  Drochów Dolny park ze stawami 

pozostałości parku ze stawami z zespołu dworskiego, z koń. XIX  w. 

19.  Drochów Dolny ogrodzenie w zespole dworskim 

kamienne ogrodzenie w zespole dworskim powstałe pod koniec XIX wieku 

20.  Lisów Kościół 

kościół parafialny pw. Św. Mikołaja, murowany z XVI i 1 poł. XVII w. wraz  

z kaplicą św. Barbary z 1645, odbudowany w 1746 po pożarze w 1740 r.,  

z dobudowaną kaplicą boczną, przedsionkami i zakrystią w latach 1912-

1913, remontowany w 1920, następnie częściowo uszkodzony 1945. 

21.  Lisów brama kościelna 

Brama kościelna ze schodami znajduje się w Zespole Kościoła Parafialnego 

w Lisowie, powstała w 1912-1913 roku. 

22.  Lisów kostnica kościelna 

Kostnica znajduje się w Zespole Kościoła Parafialnego w Lisowie, powstała 

w III ćw. XIX wieku 
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23.  Lisów ogrodzenie kościoła 

Ogrodzenie z bramką i bramka na cmentarz, powstałe w XIX wieku 

24.  Lisów cmentarz parafialny rzymsko-katolicki 

Cmentarz parafialny znajduje się w Zespole Kościoła Parafialnego  

w Lisowie, powstał w XIX wieku 

25.  Lisów cmentarz przykościelny 

Cmentarz przykościelny znajduje się w Zespole Kościoła 

Parafialnego w Lisowie, powstał w XIX wieku 

26.  Lisów cmentarz epidemiczny 

W sierpniu 1894 r. na terenie miejscowości Lisów panowała epidemia 

cholery na skutek czego zmarło osiemnastu mieszkańców Lisowa 

27.  Morawica kaplica z zespołu dworskiego 

Neogotycka kaplica p.w. Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny w 

Morawicy, mająca obecnie postać trwałej ruiny, wzniesiona w 1844 r.  

z inicjatywy Edwarda Oraczewskiego i Fryderyki Wielopolskiej, należała do 

zespołu dworskiego Oraczewskich w Morawicy. Jej relikty są obecnie 

zabezpieczone i dobrze powiązane kompozycyjnie z wzniesioną nieopodal 

tzw. Kalwarią Świętokrzyską. W ścianach kaplicy zachowane są epitafia 

Oraczewskich. 

28.  Morawica park z zespołu dworskiego 

Powstał pierwotnie w I poł. XIX wieku, a następnie został 

przekomponowany w II połowie XIX wieku w stylu włoskim, posiada on 

czytelną kompozycję przestrzenną z zachowaną oficyną dworską  

i budynkiem gospodarczym. Historia parku wiąże się z osobą Edwarda 

Oraczewskiego, dziedzica Morawicy w II połowie XIX wieku, który  

w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju ówczesnej wsi. Teren parku 

został całkowicie zrewitalizowany. Powstały tu alejki, nowe oświetlenie, 

chodniki, ustawiono też ławeczki i kosze na śmieci, posadzone zostały 

tysiące ozdobnych drzew i krzewów. 

29.  Morawica młyn ob. Hotel 

Dawny młyn wodny i magazyn w Zespole Młyna Wodnego, powstał  

w 1905 roku 

30.  Morawica układ wodny z zespołem młyna 

Układ wodny, jaz, upusty i kanał roboczy mur ziemny, powstały w 1905 

roku 

31.  Morawica krzyż przydrożny (ul. Wolności / Pińczowska) 

Krzyż znajduje się u zbiegu ulicy Pińczowskiej i Wolności. Powstał w 1981 

roku 

32.  Nida kaplica Nawiedzenia NMP 

Wzniesiona ok. 1834 r. z inicjatywy miejscowych włościan posiada 

drewnianą konstrukcję ścian i murowaną elewację. Całość zadaszona 

dachem krytym gontem. Obiekt utrzymany jest w dobrym stanie. Oprócz 

walorów materialnych kaplica ma istotne znaczenie ze względu na swoje 

usytuowanie, będące świadectwem pierwotnego kształtu przestrzennego 

wsi Nida o charakterze „ryneczkowym”. Relokacja wsi i jej obecne 
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umiejscowienie wzdłuż starej drogi lokalnej sprawiły, że kaplica znajduje 

się poza terenem jej zabudowy. 

33.  Obice pozostałości zespołu dworskiego - budynek gospodarczy 

Pozostałości pochodzą z II połowy XIX wieku 

34.  Obice pozostałości zespołu dworskiego - ruiny stajni 

stajnia pochodzi z II połowy XIX wieku 

35.  Wola Morawicka  Pomnik upamiętniający mieszkańców Woli 

Morawickiej poległych podczas II wojny światowej, powstał w 1970 roku.  
 

Zabytki ruchome:  

są to rzeczy ruchome, ich część lub zespół rzeczy ruchomych będące  dziełem człowieka lub 

związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo  minionej epoki bądź zdarzenia, których 

zachowanie leży w interesie  społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, 

artystyczną lub naukową;  

Na terenie Gminy Morawica do rejestru zabytków ruchomych zostało wpisane jedynie wyposażenie 

dwóch zabytkowych kościołów, zlokalizowanych w Brzezinach i Lisowie.  

 

Tabela:  Zabytki ruchome na terenie Miasta i Gminy Morawica  

 

Lp. Obiekt Liczba 

zabytków 

Zabytki ruchome: 

1. Kościół Parafialny 

p.w. Wszystkich 

Świętych w 

Brzezinach 

29 sztuk  - ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej  

- dwa ołtarze boczne, pochodzące z 2 poł. XIX w.;  

- obraz św. Jana Kantego,  

- prawdopodobnie pozostałość z poprzedniego XVIII-

wiecznego ołtarza;  

- chrzcielnica, 

- dwa feretrony późnobarokowe;  

- trzy tablice nagrobne, wmurowane w ściany  

2. Kościół Parafialny 

pw. Św. Mikołaja w 

Lisowie 

62 sztuk  - ołtarz główny późnobarokowy z drugiej połowy XVIII w.; 

- obrazem przestawiającym Ukrzyżowanie; 

- zasuwa z wizerunkiem św. Mikołaja,  

- ambona drewniana w kształcie Łodzi Piotrowej, wykonana 

w 1922 r; 

- organy późnobarokowe z końca VIII w.; 

- w kaplicy św. Barbary, znajdują się liczne rodowe epitafia 

oraz alabastrowa figura św. Barbary,  

- w kaplicy św. Józefa w ołtarzu obraz patrona 

- obraz na zasuwie z św. Antonim,  

- w kaplicy św. Jana Chrzciciela z XVIII w.,  

- ołtarz z 1913 r. 
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Zabytki archeologiczne: 

zabytek nieruchomy, będący powierzchniową,  podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji 

i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź 

ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem.  

Zabytki i stanowiska archeologiczne stanowią materialne świadectwo obecności na danym terenie 

człowieka. W przypadku gminy Morawica są to ciekawe przykłady zabytków, chronologicznie 

sięgających od czasów epoki kamienia po późne średniowiecze i nowożytność. Na ternie gminy nie 

występują stanowiska wpisane do rejestru zabytków. Obiekty znalezione na terenie gminy są m.in. 

przechowywane w zbiorach Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowego 

Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Na terenie Miasta i Gminy Morawica zewidencjonowano 

167 stanowisk archeologicznych, które przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela Liczba stanowisk archeologicznych z podziałem na miejscowości/obszar 

 

Lp. Miejscowość Liczba stanowisk 

1 Bieleckie Młyny  4 

2 Bilcza  2 

3 Bilcza-Ciołków  2 

4 Bilcza-Podsukowie  2 

5 Bilcza-Rogatka 1 

6 Bilcza-Zastawie 2 

7 Brudzów Duży  2 

8 Brudzów Mały  2 

9 Brudzów-Załawie 11 

10 Brzeziny 9 

11 Chałupki  2 

12 Chałupki-Obice  1 

13 Chmielowice  6 

14 Dębska Wola  7 

15 Drochów Dolny  1 

16 Drochów Górny 2 

17 Dyminy 2 

18 Dyminy-Folwark 4 

19 Kawczyn 1 

20 Kuby Młyny  1 

21 Lisów 2 

22 Łabędziów 1 

23 Łabędziów-Dwór  1 

24 Młynek 1 

25 Morawica 4 

26 Morawica – Orla Góra  1 

27 Nida 19 

28 Nida – Borki 5 
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29 Nida – Chudew 2 

30 Nida – Lurowizna  3 

31 Nida-Łaziska  10 

32 Obice  5 

33 Obice – Pastwiska  2 

34 Ostrów – Golęciny  1 

35 Podwale  2 

36 Radomice – Kaczeńce  1 

37 Wola Morawicka  2 

38 Zaborze  24 

39 Zbrza  2 

40 Zbrza – Chałupki Zbrzańskie  14 

Razem: 167 

 

 

Zabytki w zbiorach muzealnych i innych:  

Na chwilę obecną na terenie gminy Morawica funkcję muzealną pełni Ośrodek Tradycji Garncarstwa  

w Chałupkach. Znajdują się w nim 265 eksponatów wypożyczonych z Muzeum Narodowego  

w Kielcach. 

Kapiliczki, krzyże i figury przydrożne:  

Oprócz zabytków ruchomych wskazanych w rejestrze zabytków, zasób zabytków ruchomych 

uzupełniają liczne w krajobrazie gminy kapliczki, krzyże i figury przydrożne odnoszące się do lokalnej 

tradycji i historii: 

1. Bieleckie Młyny – kolumna (współczesna) z figurą Jana Nepomucena, usytuowana na terenie 

posesji prywatnej. 

2. Brudzów - figura Jana Nepomucena z XVII/XVIII w. na prostokątnym postumencie, usytuowana 

przed budynkiem kaplicy z 1979 r., pierwotnie stała po wschodniej stronie stawu. 

3. Brudzów – kapliczka murowana zawierająca współczesny obrazek, usytuowana przy głównym 

skrzyżowaniu dróg. 

4. Chmielowice - kapliczka murowana z figurą św. Rocha, będąca elementem założenia dawnego 

folwarku, z XVIII/XIX w., usytuowana przy głównej drodze. 

5. Chmielowice – krzyż na postumencie z niszą, mieszczącą figurę Matki Boskiej Różańcowej,  

z datą na tabliczce 1924 r., usytuowana u zbiegu ul. Okrężnej i Spacerowej. 

6. Drochów Dolny - krzyż na postumencie, usytuowana w pobliżu założenia dworskiego, u zbiegu 

ulic Wspólnej i Topolowej. 

7. Drochów Dolny - krzyż na postumencie (j.w.), z datą na tabliczce 1903 r., usytuowana u zbiegu 

ulic Topolowej i Spacerowej. 

8. Morawica - krzyż żeliwny na postumencie, usytuowany u zbiegu ulic Wolności z Pińczowską, 

postument wykonany współcześnie w miejscu oryginalnego, ufundowany w 1871 r. przez 

Edwarda Oraczewskiego, od frontu napis upamiętniający uwłaszczenie chłopów. 

9. Morawica – miejsce pamięci tablica upamiętniająca Żydów zamordowanych przez Niemców  

w 1942 r., powstała w 1996 r., na murze koło młyna, przy ul. Spacerowej. 



 

137 

10. Morawica – Orla Góra – figura Matki Boskiej na postumencie, od frontu sentencja oraz data 

1869 r., usytuowana na szczycie wzniesienia. 

11. Nida – kapliczka murowana z obrazem Matki Boskiej, usytuowana przy głównej drodze po 

prawej stronie od Morawicy, za wiaduktem kolejowym. 

12. Nida – kapliczka murowana z obrazem i figurką Matki Boskiej, usytuowana przy głównej 

drodze, po lewej stronie drogi od Morawicy, w centrum wsi. 

13.  Obice – krzyż żeliwny na postumencie, usytuowany przy ul. Słonecznej. 

14. Radomice - krzyż na obelisku, z datą wyrytą od frontu 1910 r., usytuowany przy zbiegu drogi 

głównej do drogi do Brudzowa. 

15. Radomice – kapliczka murowana z obrazem i figurką Matki Boskiej usytuowany przy zbiegu 

drogi głównej do drogi do Brudzowa (naprzeciwko obelisku). 

16. Radomice - krzyż na obelisku, usytuowany przy drodze pomiędzy wsią Radomice I oraz 

Radomice II, u zbiegu dróg do dawnego folwarku. 

17. Zaborze – drewniany krzyż, usytuowany przy drodze do Lisowa. 

18. Okolice Lisowa (przy drodze 73) – współczesny obelisk upamiętniający poległych podczas II 

wojny światowej 

19. Dodatkowo na terenie gminy znajdują się krzyże wykonane po II Wojnie Światowej, 

zbudowane z elementów czołgów pancernych. 

OPIEKA NAD CMENTARZAMI I MOGIŁAMI POLEGŁYCH W WYNIKU WALK ZBROJNYCH: 

Miejsca Pamięcie Narodowej 

Na terenie Miasta i Gminy Morawica znajduje się 15 miejsc pamieci narodowej:  

1. Grób partyzanta Stanisława Dębskiego poległego w walce z hitlerowcami w miejscowości 

Łabędziów. 

2. Grób partyzanta Jacka Miziury poległego w walce z hitlerowcami w miejscowości Łabędziów. 

3. Cmentarz żołnierzy rosyjskich poległych w latach 1914-1918 w potyczkach z wojskami 

austriackimi.  

4. Kpr. Bronisław Radomski jako żołnierz Ludowego Wojska Polskiego walczył w Bieszczadach  

z formacjami Ukraińskiej Powstańczej Armii. 

5. Grób rodzinny Pułkownika Tomsy-Zapolskiego. 

6. Mogiła Żołnierzy Radzieckich Poległych w 1945 r.    

7. Mogiła Partyzancka w Lisowie.  

8. Mogiła partyzancka Antoniego Goska poległego podczas obrony domu konspiracyjnego. 

9. Mogiła Polskiego Partyzanta Poległego w 1944 r. w Obicach.  

10. Mogiła Żołnierza Armii Radzieckiej Poległego w 1945 r. w Radomicach. 

11. Mogiła Wojenna Żołnierzy Poległych w II Wojnie Światowej w Radomicach. 

12. Cmentarz Wojenny Żołnierzy Radzieckich i Frontu Ukraińskiego Poległych w Styczniu 1945 r.  

w Radomicach.  

13. Pomnik dwóch żołnierzy niemieckich i trzech żołnierzy radzieckich w Woli Morawickiej.  

14. Mogiła Żołnierzy Armii Radzieckiej Poległych w 1945 r. w Zaborzu. 

15. Mogiła Trzech Powstańców Styczniowych 1863-1964 r. w Zaborzu.  
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 

Miasto i Gmina Morawica prowadzi szeroką współprace zagraniczną z miastami, gminami takimi jak: 

Herbolzheim (Niemcy), Camas, Hillsboro stany Washington i Oregon (USA), Bałaniwka, rejon Winnicki 

(Ukraina), Priverno, region Lacjum, prowincja Latina (Włochy), Raca, dzielnica Bratysławy (Słowacja). 

Wymiana doświadczeń samorządowych, kulturalnych i edukacyjnych stanowi ważny element polityki 

rozwoju gminy. Dzięki prowadzonej współpracy dzieci ze szkół z terenu gminy, druhowie z OSP oraz 

przedstawiciele środowiska artystycznego mieli możliwość poznanie kultury i obyczajów 

zaprzyjaźnionych miast i gmin. Również przyjazdy zagranicznych delegacji pozwoliły na dostarczenie 

informacji o gminie Morawica do innych zakątków świata. 

W 2019 roku w mieście Wyszhorod na Ukrainie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy 

współpracy pomiędzy Rejonem Wyszhorodzkim (obwód Kijowski, Ukraina), a Miastem i Gminą 

Morawica. Strony zadeklarowały współpracę w zakresie wymiany doświadczeń samorządowych, 

wymiany doświadczeń grup społecznych i organizacji, w tym młodzieży, wspólnej realizacji projektów 

mających na celu wzajemne poznanie się mieszkańców, wymianę doświadczeń w obszarach 

gospodarczych i na rzecz ochrony środowiska, nauki, kultury, sportu, turystyki i ogólnego rozwoju 

lokalnego, wzajemnej promocji samorządów oraz podejmowania działań przyczyniających się do 

trwałej przyjaźni pomiędzy mieszkańcami i organizacjami. Rejon Wyszhorodzki to kolejny partner 

Miasta i Gminy Morawica, a drugi ukraiński na mapie współpracy zagranicznej. 

 

 

 

• Organizacja Obozu Językowego „Summer English Language Camp” 

 

W 2019 roku w samym sercu Gór Świętokrzyskich młodzież z terenu gminy Morawica uczestniczyła  

w Letnim Obozie Języka Angielskiego „Summer English Language Camp” wraz z młodzieżą  

z partnerskich gmin – Zabierzów i Krapkowic. Obóz  organizowany był przez Miasto i Gminę 

Morawica. Udział w nim wzięło 72 osoby, w tym 12 osób to kadra (polscy wychowawcy oraz 

amerykańscy nauczyciele i asystenci). „Summer English Language Camp” to wyjątkowa okazja do 

nauki języka angielskiego pod kierunkiem amerykańskich nauczycieli i asystentów młodzieżowych, 

którzy jako wolontariusze przyjeżdżają do Polski już od ponad jedenastu lat. W programie obozu, 

oprócz zajęć lingwistycznych, zaplanowane są różnorodne zajęcia rekreacyjne, zabawy sportowe, 

warsztaty i wycieczki.  
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• Udział przedstawicieli zagranicznych delegacji w wydarzeniu kulturalnym  „Noc 

Świętojańska w Morawicy” 

 

"Noc Świętojańska" w Morawicy to jedno z największych wydarzeń kulturalnych w regionie. Każdego 

roku nad morawickim zalewem spotykają się prawdziwe tłumy, aby wspólnie świętować otwarcie 

sezonu wakacyjnego. W 2019 roku podczas niniejszego wydarzenia miało miejsce uroczyste 

odznaczenia, jakie Rada Europy przyznała dla Miasta i Gminy Morawica za współpracę zagraniczną 

oraz integrację europejską. "Flagę Honorową" na ręce burmistrza Mariana Burasa wręczył osobiście 

podczas "Nocy Świętojańskiej" europejski parlamentarzysta Erich Fritz. W uroczystości tej udział 

wzięli między innymi przedstawiciele zagranicznych delegacji z miast partnerskich gminy Morawica. 

„Flaga Honorowa” przyznana została dla Miasta i Gminy Morawica za umacnianie kontaktów 

i rozwijanie współpracy z gminami partnerskimi za granicą i tym samym promowanie idei integracji 

europejskiej.   
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• Młodzież uczestniczyła w turnieju piłkarskim na Ukrainie 

W czerwcu 2019 r. młodzież z Miasta i Gminy Morawica uczestniczyła w Międzynarodowych 

Mistrzostwach w Piłce Nożnej z okazji Dnia Dziecka na Ukrainie. Zespół złożony z zawodników, którzy 

w większości trenują w klubie sportowym Moravia pod wodzą trenera Marka Bożka uczestniczył  

w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim chłopców z rocznika 2003, 2004 i 2005 o puchar członka 

parlamentu Ukrainy Mikołaja Kuczery. Rywalizacja odbywała się w mieście Bershad w obwodzie 

Winnickim. Drużyna z miasta i gminy Morawicy uczestniczyła w turnieju dzięki zaproszeniu miasta 

Bershad. Ponadto na zaproszenie zaprzyjaźnionej gminy partnerskiej Balanivka na Ukrainie  

4-osobowa delegacja z Miasta i Gminy Morawica równocześnie z grupą chłopców i ich opiekunami 

złożyła wizytę w gminie Balanivka. Przedstawiciele delegacji z Morawicy uczestniczyli w uroczystym 

otwarciu boiska sportowego w sąsiedniej miejscowości, zwiedzali zakład produkcji zboża, odwiedzili 

Powiatową Straż Pożarną w mieście Bershad, przedszkole i szkołę podstawową w Velikej Kirjivce  

i Balanivce, gospodarstwo rolne „Villa Milk” oraz pałac kultury w miejscowości Olhopol.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

141 

 

• Wizyta przewodniczącego Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej  

w Morawicy 

Delegacja z Obwodu Winnickiego, pod przewodnictwem Władysława Skalskyjego, 

Przewodniczącego Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej w listopadzie 2019 roku 

gościła w Mieście i Gminie Morawica. Podczas wizyty delegacja zapoznała się z systemem 

administracji publicznej w Polsce, z projektami realizowanymi ze środków zewnętrznych oraz 

z najlepszymi przykładami rozwoju gospodarczego w Mieście i Gminie Morawica. Burmistrz Marian 

Buras przedstawił delegacji prezentację multimedialną dotyczącą osiągnięć i działalności 

morawickiego samorządu terytorialnego. Podczas spotkania goście zwiedzili Centrum Samorządowe 

w Morawicy, a także Centrum Kultury, gdzie mięli okazję przyjrzeć się zajęciom z kółka plastycznego, 

śpiewu, czy też z języka angielskiego. 

 

 
 

• Morawickie Produkty na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Herbolzheim  

W grudniu 2019 roku czteroosobowa delegacja z Urzędu Miasta i Gminy Morawica na zaproszenie 

Thomasa Gedemera, burmistrza Herbolzheim oraz Hansa-Petera Baumanna, prezesa Stowarzyszenia 

Mieszkańców dla Partnerstwa Miast uczestniczyła w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Herbolzheim. 

Miasto i Gmina Morawica po raz czwarty miało swoje stoisko promujące podczas tego wydarzenia. 

Na stoisku mieszkańcy Herbolzheim mogli podziwiać rękodzieło wykonane przez Stowarzyszenie 

Kreatywni Bilczanie, Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, Klub Seniora „Zawsze Młodzi”, 

Agnieszkę Kuta z Nidy oraz garncarkę Elżbietę Klimczak z Obic. Można było także skosztować polskich 

specjałów, tj. chleb ze smalcem, ogórki kiszone, wędliny, świąteczne pierniki, wysokogatunkowe 

herbatki oraz tradycyjnego bigosu ugotowanego przez przedstawicieli partnerskiego miasta 

Herbolzheim. Duża liczba osób odwiedzających jarmark była zainteresowana morawickim stoiskiem, 

które w sąsiedztwie ze stoiskiem francuskim przygotowanym przez przedstawicieli miasta Sisteron 

reprezentowało miasta partnerskie niemieckiego Herbolzheim. W jarmarku udział wzięło 22 

wystawców. 
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  

Miasto i Gmina Morawica oraz Burmistrz Marian Buras co roku uzyskuje wysokie miejsca  

w rankingach oraz zajmuje czołowe miejsca w konkursach. W 2019 roku Miasto i Gmina Morawica 

zajęła pierwsze miejsce w XV „Rankingu Samorządów” przygotowanym przez ogólnopolski dziennik 

„Rzeczpospolita”. W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Morawica nie miała sobie równych 

zajmując pierwsze miejsce na 864 gminy miejskie i miejsko-wiejskie. Miasto i Gmina Morawica  

w 2019 roku otrzymało również „Flagę Honorową" - prestiżowe, międzynarodowe wyróżnienie 

przyznawane przez Radę Europy dla miast i gmin wyróżniających się spośród innych swoim 

zaangażowaniem na rzecz Europy, działalnością twinningową, wymianą w sferach edukacji, kultury 

i sportu, organizowaniem wydarzeń europejskich, członkostwem w organizacjach gmin, czy władz 

lokalnych i inicjatywach solidarnościowych. Morawica Flagę Honorową otrzymała za umacnianie 

kontaktów i rozwijanie współpracy z gminami partnerskimi za granicą i tym samym promowanie idei 

integracji europejskiej. Wręczenie Flagi Honorowej miało miejsce podczas wydarzenia kulturalnego 

„Noc Świętojańska w Morawicy”.  
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Ponadto w 2019 roku Burmistrz Marian Buras oraz Miasto i Gmina Morawica uzyskało także 

nagrody/wyróżnienia, takie jak: 

• Człowiek Roku 2018 – tytuł przyznany dla Mariana Burasa przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Morawickiej, 

• 11 miejsce w II Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce dla Miasta i Gminy 

Morawica, 

• "Laur Świętokrzyski“ dla Miasta i Gminy Morawica, 

• Ogólnopolska nagroda "Ekojanosik" dla Miasta i Gminy Morawica, 

• Ogólnopolski certyfikat "Samorządowego Lidera Edukacji", a także wyróżnienie specjalne 

i statuetkę "Primus" 

• Wyróżnienie w kategorii gmin miejsko-wiejskich dla Miasta i Gminy Morawica w rankingu 

Gazety Prawnej „Perły Samorządu” 

SPORT 

 

2.1. Infrastruktura sportowa 

 

Wykaz obiektów sportowych: 

 

Lp. Nazwa obiektu Miejscowość 

1. Kryta Pływalnia Koral Morawica 

2. Hala Sportowa  Bilcza 

3. Stadion Miejsko-Gminny (boiska piłkarskie, korty Brzeziny 
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tenisowe, bieżnia lekkoatletyczna) 

4. Boisko wielofunkcyjne- sztuczna nawierzchnia Bieleckie Młyny 

5. Boisko wielofunkcyjne- sztuczna nawierzchnia Bilcza 

6. Boisko wielofunkcyjne- sztuczna nawierzchnia Brzeziny 

7. Boisko wielofunkcyjne- sztuczna nawierzchnia Lisów 

8. Boisko wielofunkcyjne- sztuczna nawierzchnia Morawica 

9. Boisko wielofunkcyjne- sztuczna nawierzchnia Nida 

10. Boisko wielofunkcyjne- sztuczna nawierzchnia Obice 

11. Boisko wielofunkcyjne- sztuczna nawierzchnia Radomice 

12. Boisko wielofunkcyjne- sztuczna nawierzchnia Wola Morawicka 

13. Boisko trawiaste - przy szkole Bilcza 

14. Boisko trawiaste - ul. Ściegiennego Bilcza 

15. Boisko trawiaste Brzeziny 

16. Boisko trawiaste - „Pochyłe Boisko” Chałupki 

17. Boisko trawiaste Chałupki 

18. Boisko trawiaste Chmielowice 

19. Boisko trawiaste Dębska Wola 

20. Boisko trawiaste Kawczyn 

21. Boisko trawiaste Lisów 

22. Boisko trawiaste Nida 

23. Boisko trawiaste Obice 

24. Boisko trawiaste Radomice 

 

 

Kryta Pływalnia Koral w Morawicy to wyjątkowy kompleks sportowo-rekreacyjny. O oryginalności 

świadczy materiał użyty do wykonania niecek basenowych. Basen sportowy ma wymiary 25,0 m 

długości na 12,50 m szerokości, głębokość od 1,30 m do 1,80 m. Basen rekreacyjny o wymiarach 12,5 

m długości na 4,00 m szerokości i głębokości od 0,7 m do 1,10 m. Basen posiada trzy bicze wodne na 

różne partie ciała i dwa ciśnieniowe masażery na kark. Brodzik dla najmłodszych o głębokości 0,30 m, 

w nim: mini zjeżdżalnia słonik, trzy fontanny i wodospady tryskające ze sztucznej skały. Dodatkowo 

65. metrowa zjeżdżalnia rurowa z wysokości 6 metrów, jacuzzi w głównej hali basenowej i jacuzzi  

z solanką w grocie solankowej.  
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Hala Sportowa w Bilczy  - Hala posiada pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, halowej piłki nożnej, 

koszykówki i siatkówki. Trybuny stałe pomieszczą 446 widzów, dodatkowo na dostawianych krzesłach 

kolejne 500. Poza główną płytą sportową z trybunami, w budynku hali znajduje się sala do aerobiku, 

sala bilardowa, sauna, zespół salek gimnastycznych, gabinet masażu, a także zaplecze sanitarne. 

 

   
 

     
 

 

Stadion Miejsko-Gminny znajduje się w miejscowości Brzeziny przy ul. Na stadion 1, przy drodze 

krajowej nr 73. Od początku powstania tj. 2 czerwca 2002 roku na stadionie gospodaruje KS Moravia 

Morawica. Znajdują się na nim dwa korty tenisowe, dwa boiska, w tym główne o wymiarach 100 x 60 

m, budynek klubowy, trybuna z krzesełkami na 800 osób, w tym kryta na 350, oraz bieżnia 

lekkoatletyczna.  
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Boiska wielofunkcyjne – obiekty sportowe wykonane z elastycznych sztucznych nawierzchni m.in. 

poliuretanową/płytek polipropylenowych. Obiekty takie znajdują się już w Bieleckich Młynach, Bilczy, 

Brzezinach, Lisów Morawica, Nida, Obice, Radomice i Wola Morawicka. Można na nich  komfortowo 

grać w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, w koszykówkę, a nawet w tenisa. Boiska te mogą być nie tylko 

miejscem przeznaczonym na szkolne zajęcia sportowe, ale też na turnieje pozalekcyjne aktywizujące 

lokalną społeczność. W 2019 roku na boiskach w Bieleckich Młynach, Brzezinach i Nidzie 

zorganizowano VI edycję Wakacyjnej Ligi Piątek Piłkarskich. 
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Boiska piłkarskie trawiaste – na terenie gminy Morawica dla mieszkańców przygotowane są także 

trawiaste boiska piłkarskie. Z 12 obiektów mogą korzystać aktywnie mieszkańcy Brzezin, Bilczy, 

Chałupek, Chmielowic, Dębskiej Woli, Kawczyna, Lisowa, Nidy, Obic oraz Radomic. 

 

      
 

 

 

2.2. Działalność organizacji sportowych na terenie Miasta i Gminy Morawica 

 

Wykaz organizacji sportowych i nieformalnych grup zajmujących się aktywizacją sportową: 

 

Lp. Nazwa organizacji sportowych 

1. Klub Sportowy Moravia Morawica (piłka nożna) 

2. Uczniowski Klub Sportowy Orlęta Bilcza (tenis stołowy, piłka ręczna, bilard) 

3. Klub Karate Morawica 

4. Klub Karate Shiro Bilcza 

5. Klub Bokserski Garda Morawica 

6. Brzeziński Klub Motocrossowy Racing 

7. Klub Pływacki Koral 

8. Świętokrzyski Klub Alpinistyczny 

9. Klub Jeździecki Bilcza 

10. Klub Sportowy Dialog Brudzów 

11. Klup Zapaśniczy Znicz (Dębska Wola, Brzeziny) 

Lp. Nieformalne grupy sportowe 

12. Morsy znad zalewu w Morawicy 
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13. Grupa Alpinistów Miasta i Gminy Morawica 

14. Aktywni Niepełnosprawni z ŚDS Brudzów 

15. Nordic Walking Bilcza 

16. Świętokrzyska Grupa Aktiv (rowery) 

17. Yacht Club Bilcza 

 

 

Największą organizacja sportową jest Klub Sportowy MORAVIA. Stowarzyszenie działające od połowy 

2002 roku zrzesza obecnie ponad 120 zawodników trenujących w grupach młodzieżowych (żakach, 

orlikach, trampkarzach i juniorach). Pierwszy zespół K.S. Moravia od początku istnienia rywalizuje  

w rozgrywkach organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Największym sukcesem 

zespołu jest awans w 2016 roku do rozgrywek IV ligi Świętokrzyskiej oraz ćwierćfinał Pucharu Polski 

na szczeblu okręgu ŚZPN. Kilku wychowanków klubu grało na III poziomie rozgrywkowym w Polsce, 

m.in. Szymon Pietras, Mateusz i Łukasz Zawadzccy. Przez kilka sezonów trenerem w klubie był znany  

z występów w Ekstraklasie Marek Bęben. W 2019 roku zespół juniorów starszych oraz orlików 

starszych wygrał rywalizację w rundzie jesiennej, a seniorzy zdobywając także w rundzie jesiennej 

drugie miejsce awansowali ponownie do IV ligi.  
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Klub Karate Morawica powstał w sierpniu 2013 r. Ma na celu działalność non-profit w zakresie 

wyrównania szans na prowadzenie aktywnego trybu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży 

z terenów gminy Morawica oraz ościennych. Zadania realizowane są poprzez organizację zajęć karate 

(treningi w Zespole Placówek Oświatowych Morawica), udział w turniejach, warsztatach, seminariach 

międzynarodowych, obozach zimowych i letnich. Poza walorami zdrowotnymi cennym jest 

kształtowanie wśród wszystkich ćwiczących postaw samodyscypliny i szacunku dla innych. Zawodnicy 

z powodzeniem startowali w kilku turniejach o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym  

i międzynarodowym, plasując się wielokrotnie w ścisłej czołówce i zdobywając setki medali. Głównym 

instruktorem KKM jest sensei Andrzej Horna, posiadający stopień mistrzowski 1 Dan w Karate 

Kyokushin. W 2018 roku KKM zdobył aż 80 medali zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej, 

czołowi zawodnicy Piotr Węgliński, Kinga Rabiej, Oliwia Skiba i Laura Sitek. 
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Uczniowski Klub Sportowy Orlęta Bilcza działa przy szkole podstawowej w Bilczy. Wielosekcyjny klub 

uczy młodych adeptów gry w bilard, tenis stołowy oraz piłkę ręczną. W rozgrywkach bilardowych UKS 

Orlęta systematycznie rywalizuje w krajowych rozgrywkach z najlepszymi w Polsce. Największym 

osiągnieciem UKS Orlęta jest tytuł mistrza Polski, który zdobył młody bilardzista Szymon Bruśnicki, za 

który w 20189 zdobył II miejsce podczas II Gali Sportu Miasta i Gminy Morawica. Najliczniejszą grupę 

stanowią popularni „pingpongiści”, którzy rywalizują w II i III lidze krajowych rozgrywek w tenisie 

stołowym. Bardzo dobre występy notują także piłkarki ręczne będące w ścisłej wojewódzkiej czołówce 

zespołów. Przy szkole w Bilczy działa także klasa sportowa piłki ręcznej. W Hali Sportowej w bilczy, 

gdzie na co dzień trenują zawodnicy UKS-u, co rocznie odbywają się zawody rangi krajowej. W 2019 

roku zorganizowano Grand Prix Polski Weteranów w tenisie stołowym. 

 

     
  

• Brzeziński Klub Motocrossowy, organizuje kilka razy w roku zawody motocrossowe rangi 

Mistrzostw Polski i Europy na torze motocrossowym w Dębskiej Woli. Do gminy Morawica 

zjeżdżają się miłośnicy sportów motorowych z całej Polski, a nawet Europy. 

• Klub Bokserski Garda Morawica, działa od 2018 roku, treningi odbywają się w siedzibie klubu 

w Bilczy. Młodzi adepci sztuk walki mogą rozwijać swoje umiejętności po wodzą wybitnych 

trenerów boksu. Osiąga sukcesy rangi wojewódzkiej. Boksu uczą tu najwięksi mistrzowie, jak 

chociażby Sławomir Zapart – wielokrotny mistrz Polski.  

• Klub Karate Shiro, prowadzi zajęcia w hali w Bilczy, trenują w nim młodzi adepci karate z całej 

gminy. Klub działa od 2017r. 

• Klub Pływacki Koral, uczy dzieci od 5do 8 lat nauki pływania oraz prowadzi zajęcia pływania 

sportowego dla dzieci powyżej 9 lat. Osiąga sukcesy rangi wojewódzkiej. 

 

 



 

151 

     
 

      
 

• Świętokrzyski Klub Alpinistyczny, prowadzący swoje zajęcia w bilczańskim klubie Exodus dla 

dzieci i młodzieży. Michał Korban członek klubu wielokrotnie zajmował miejsca na podium 

podczas regionalnego Pucharu Polski, co zaowocowało powołaniem do Młodzieżowej kadry 

Polski, 

• Klub Jeździecki Bilcza, nauka jazdy konnej i doskonalenie umiejętności jeździeckich, opieka  

i pielęgnacja koni, wychowanka klubu Oliwia Płatek zdobywczyni wicemistrzostwa Polski na 

kucach oraz uczestniczka Mistrzostw Europy, która zdobyła główną nagrodę podczas II Gali 

Sportu Miasta i Gminy Morawica w 2019 r., 

• Klub Sportowy  Dialog w Brudzowie, istnieje od 2005 roku, prowadzi naukę jazdy konnej dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych, 

• Klub Zapaśniczy Znicz – prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży od 2019 w Dębskiej Woli oraz 

Brzezinach. Zapaśniczka pochodząca z Obic Weronika Skóra w 2019 roku odnosiła wiele 

sukcesów m.in. III miejsce w Pucharze Polski. 
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Nieformalne grupy sportowe 

 

• „Grupa Alpinistów Miasta i Gminy Morawica”,  grupa mieszkańców gminy Morawica, 

trudniąca się wspinaczką wysokogórską, m.in. zdobyła największy szczyt w Europie Mont 

Blanc. W 2019 roku zdobyli m.in. szczyt Elbrus. Na szczytach swoich podbojów Alpiniści 

stawiają flagę Polski z napisem Morawica.  

• „Aktywni Niepełnosprawni” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie. 

Systematycznie uczestniczą w różnego rodzaju zawodach sportowych m.in. w biegach, piłce 

nożnej i bocce. W większości tych imprez sportowych plasują się w czołówce uczestników. 

Uczestnicy Świętokrzyskiego Paragedonu. 

• „Morsy znad zalewu w Morawicy”,  nieformalna grupa, która propaguje zdrowy styl życia, 

grupa uświetniana swoimi kąpielami ważnych wydarzeń takich jak Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy w Morawicy, powitanie Nowego Roku, powitanie wiosny nad zalewem 

w Morawicy oraz organizowanie i włączanie się w wiele akcji mających na celu bezpieczne 

korzystanie z uroków zimy.  

• „Grupa Nordic Walking”, prowadzi zajęcia z nordic walking na terenie całej gminy. Organizuje 

festyn „Sobota z Ruchem” podczas, której miłośnicy nordic walking mogą się sprawdzić we 

współzawodnictwie. 

• Świętokrzyska Grupa Activ, to organizacja sportowa działająca na terenie Miasta i Gminy 

Morawica propagująca zdrowy styl życia. Grupa rowerzystów co roku organizuje tradycyjny 

rajd „Morawicką 100-kę rowerową”. Jeden ze współzałożycieli grupy Arkadiusz Strójwąs 

zasłyną ty, że objechał na rowerze cała Polskę wzdłuż granic. 
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2.3. Organizacja wydarzeń sportowych na terenie Miasta i Gminy Morawica 

 

Turnieje, rozgrywki ligowe i wydarzenia sportowe – wykaz: 

 

Lp. Nazwa turnieju, rozgrywek i wydarzenia sportowego 

1. Morawicka Liga Siatkówki Kobiet (V edycja) 

2. Morawicka Liga Siatkówki Mężczyzn (V edycja) 

3. Morawicka Liga Futsalu (VI edycja) 

4. Puchar Morawickiej Ligi Futsalu 

5. Wakacyjna Liga Piątek Piłkarskich (VI edycja) 

6. Turniej Piłki Nożnej Halowej Mężczyzn 

7. Turniej Piłki Siatkowej z okazji „Dnia Kobiet” 

8. Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn 

9. Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Kobiet, Mężczyzn i Par Mieszanych 

10. Turniej Tenisa Stołowego 

11. Turniej Piłki Nożnej Halowej Firm i Instytucji 
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12. Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych 

13. Turniej Piłki Nożnej Halowej Oldbojów 

14. Turniej Tenisa Ziemnego 

15. Turniej Koszykówki 

16. Bieg o Laur Brzezin 

17. VI Spartakiada Lekkoatletyczna 

18. II Gala Sportu Miasta i Gminy Morawica 

 

 

W trakcie sezonu sportowego Miasto i Gmina  Morawica organizuje dla swoich mieszkańców szereg 

amatorskich rozgrywek sportowych. W 2019 roku w ciągu 32 dni turniejowych odbyły się rozgrywki  

w ramach 4 lig piłkarsko-siatkarskich, 12 turniejów jednodniowych oraz dwóch masowych imprez na 

Stadionie Miejsko-Gminnym, w których uczestniczyło ponad 1,5 tys. mieszkańców. 

 

W rozgrywkach ligowych w 2019 roku uczestniczyło 25 zespołów, najliczniejsze rozgrywki to 15 

zespołowa Morawicka Liga Futsalu– niekwestionowanym liderem tych rozgrywek od samego 

początku istnienia jest zespół Tompawex Obice. W ramach turniejów jednodniowych odbywają się 

rozgrywki w piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, tenisie stołowym i tenisie ziemnym. 
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Spartakiady Lekkoatletyczna najbardziej liczna impreza sportowa organizowana przez Miasto i Gminę 

Morawica. Blisko 600 uczestników startuje w biegach na dystansach 40m, 60m, 100m, 200m, 400m, 

sztafeta 4*100m, konkurs pchnięcia kulą oraz w biegach z przeszkodami dla przedszkolaków. 

 

     
     

    
 

Na organizacje amatorskich imprez sportowych Miasto i Gmina Morawica w 2019 roku przeznaczyło 

ponad 60 tys. złotych, środki te zostały przeznaczone m.in. na zakup medali, pucharów, statuetek oraz 

sprzętu sportowego dla uczestników, zapewnienie opieki medycznej, zapewnienie obsługi 

sędziowskiej, wynajem hali sportowej, zapewnienie transportu na zawody sportowe, zakup licencji, 

itp. 

 

Podsumowanie wydarzeń sportowy połączoną z prezentacją organizacji sportowych działających  na 

terenie Miasta i Gminy Morawica odbywa się na początku roku podczas  II Gali Sportu Miasta i Gminy 

Morawica organizowanej w Hali Sportowej w Bilczy. 
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2.4. Wspieranie zadań z zakresu sportu 

 

W ramach zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Morawica, w 2019 roku 

Stowarzyszeniu pn. Klub Sportowy Moravia przekazane zostało 132 tys. złotych. Zostały one 

zrealizowane w następujących zadaniach, m.in. przeprowadzenie treningów i zajęć sportowo 

rekreacyjnych, uczestnictwo w rozgrywkach Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej oraz obsłudze 

zadania. W ramach projektu stworzenie dobrych warunków uprawiania piłki nożnej i tenisa stołowego 

sfinansowano stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników K.S. Moravia i UKS Orlęta  

w kwocie 73.000 zł w 2019 roku. W ramach patronatu i promocji Miasta i Gminy Morawica wsparto 

kilka ważnych imprez sportowych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Morawica. Na torze 

motocrossowym w Dębskiej Woli odbyły się Mistrzostwa Polski w Motocrossie strefy Polski 

południowej, Runda Finałowa Mistrzostw Europy Enduro oraz Super Rally ’77. Zawody biegowo-

rowerowe z serii MTB Cross Maraton i MTB Cross Run na przełomie wiosny i lata odbyły się  

w Morawicy, Łabędziowie i Radomicach. W naszej gminie startował IIb  etap XIV edycji Wyścigu 

Kolarskiego Szlakiem Walk Majora Hubala do Kazimierzy Wielkiej. Pod koniec września odbyły się  

w Hali Sportowej w Bilczy Mistrzostwa Polski Weteranów w Tenisie Stołowym. 

Wykaz wsparcia finansowego organizacji sportowych i wydarzeń sportowych: 

 

Lp. Nazwa zadania Kwota 

1. Zadanie sprzyjające rozwojowi sportu K.S. Moravia 132.000 zł 

2. Stypendia K.S. Moravia 68.000 zł 

3. Stypendia UKS Orlęta Bilcza 15.000 zł 

4. Promocja Miasta i Gminy Morawica podczas wydarzeń sportowych 34.000 zł 
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Nagrody II Gali Sportu Miasta i Gminy Morawica: 

 

 

Miejsce Nagrodzony 

 

Kwota nagrody 

1. Oliwia Płatek 

 

5.000 złotych 

2. Szymon Bruśnicki 

 

3.000 złotych 

3. Wioletta Kierczyńska 

 

2.000 złotych 
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REKREACJA I TURYSTYKA 

Infrastruktura rekreacyjna i turystyczna: 

 

Wykaz gminnych obiektów o charakterze rekreacyjnym i turystycznym  

Lp. Nazwa Rodzaj 

obiektu 

Opis 

1.  Kościół p.w. 

Wszystkich Świętych  

w Brzezinach 

Kościół Parafia powstała w 1440 r. Początkowo kościół był 

drewniany, ale kiedy w 1640 r. zaczął podupadać, 

ówczesny proboszcz ks. Wojciech Miszkowicz podjął 

decyzję o budowie świątyni murowanej. Główny 

ołtarz w kościele zbudował w 1857 r. Juliusz Illman. 

Znajduje się w nim stary bizantyjski obraz Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem na ręku. Na zasuwie jest kopia 

obrazu Wszystkich Świętych. Bogato zdobiona 

ambona pochodzi z 1864 r. W 1947 roku 

wojewódzki konserwator zabytków uznał kościół 

w Brzezinach wraz z otaczającym terenem za 

zabytek i wpisał go do rejestru zabytków. 

2.  Kościół p.w.  Św. 

Mikołaja Biskupa      

w Lisowie 

 

Kościół Początki parafii sięgają XI w. Niektóre źródła 

historyczne jako datę powstania parafii podają rok 

1119. Kościół posiada jedną nawę z niższym 

prezbiterium ze sklepieniem krzyżowym. Bryła nawy 

została przykryta dwuspadowym, stromym dachem 

o formie gotyckiej. Po obu stronach nawy 

dobudowano cztery kaplice: Matki Boskiej 

Częstochowskiej, św. Barbary, św. Jana Chrzciciela 

oraz św. Józefa. Nawę główną zamyka drewniany 

chór organowy wyposażony w skromny instrument. 

3.  Ośrodek Tradycji 

Garncarstwa 

w Chałupkach 

 

Muzeum To jedyny tego typu ośrodek w Polsce. Początki 

garncarstwa w Chałupkach przypadają na połowę 

XVI wieku. W roku 1935 w Chałupkach istniało aż 69 

warsztatów garncarskich, zaś 40 lat później - już 

tylko 40 warsztatów. Umiejętności toczenia garnków 

przekazywano z pokolenia na pokolenie. W 1996 

roku – z inicjatywy mieszkańców wsi, Urzędu Gminy 

w Morawicy oraz Muzeum Narodowego 

i Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach – 

rozpoczęto budowę nowego obiektu o charakterze 

muzealnym Ośrodka Tradycji Garncarstwa 

w Chałupkach, udostępnionego dla zwiedzających  

4 października 1998 roku. W 2018 r. budynek oraz 

jego otocznie przechodziło modernizację w ramach 
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projektu realizowanego z RPO. 

4.  Dawny młyn wodny ze 

spichlerzem nad 

Czarną Nidą 

Młyn Trzykondygnacyjny browar i dworski spichlerz został 

wzniesiony z 1840 r. przez rodzinę Oraczewskich.  

W 1905 roku spichlerz został zmieniony na młyn 

zbożowy i podniesiony o jedno piętro. W XX wieku 

przeszedł w ręce prywatnego właściciela.  

5.  Młyn w Bieleckich 

Młynach 

Młyn Młyn pochodzi z XIX wieku i znajduje się nad Czarną 

Nidą. Po zakupie przez osobę prywatną w 1960 roku 

został przebudowany na murowany. Obok młyna 

znajduje się mała elektrownia wodna. 

6.  Zabytkowy Park 

Dworski w Morawicy 

Park XIX wieczny park w stylu angielskim o powierzchni 

niespełna 4 ha ulokowany w samym centrum 

Morawicy. Pierwotnie obszar ten stanowił otoczenie 

majątku rodziny Oraczewskich obecnie jest 

wyjątkowo urokliwym miejscem wypoczynku  

i spotkań mieszkańców. W roku 2008 teren parku 

został wykupiony przez gminę Morawica, która 

postanowiła przywrócić mu pierwotny urok. 

Uroczyste otwarcie zrewitalizowanego parku odbyło 

się w 2014 r.  

7.  Oficyna dworska Oficyna Oficyna dworska została wybudowana w 1858 r. za 

czasów Edwarda Oraczewskiego, który to w 1837 r. 

nabył teren na publicznej licytacji. Oficyna była 

dawnym budynkiem, w którym świadczono usługi 

gospodarcze. Obecnie w odrestaurowanej oficynie 

znajduje się sala do ślubów cywilnych. 

8.  Kalwaria 

Świętokrzyska 

Kalwaria Miejsce kultu Chrystusowego obrazującego mękę, 

śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Pana. 

Kalwarię wybudowano w 1997 r. na wzgórzu  

o wysokości 251 m n.p.m. a pomysłodawcą był 

proboszcz parafii  śp. ks. Stanisław Kornecki. 

Stanowi ją 15 stacji drogi krzyżowej oraz zachowane 

konserwatorsko ruiny XIX wiecznej kaplicy 

Oraczewskich 

9.  Ruiny kaplicy 

Oraczewskich w 

Morawicy 

Kaplica Neogotycka kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Marii Panny znajdująca się na wzgórzu 

kościelnym (251 m n.p.m.). Kaplica ta została 

wybudowana około 1840 roku z kamienia 

wapiennego. Kaplica miała kształt prostokąta. Ściany 

wewnętrzne ozdobione były pilastrami. W kaplicy 

znajdował się także drewniany chór, na który 

prowadziły drewniane schody. Została zniszczona 

podczas bitwy 15 stycznia 1945 roku w wyniku 

ostrzału radzieckiej artylerii. Odłamki pocisków 

zniszczyły ołtarz główny ze znajdującym się tam 
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obrazem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 

Panny. Wewnątrz kaplicy znajdują się wmurowane 

epitafia rodziny Oraczewskich i Wielopolskich. 

10.  Zbiornik retencyjno – 

rekreacyjny na rzece 

Morawce 

zbiornik Akwen o powierzchni 7 ha ulokowanych na gruntach 

Morawicy oraz Łabędziowa oficjalnie został oddany 

do użytku w roku 2011. Podstawowym 

przeznaczeniem zbiornika jest retencjonowanie 

wody dla potrzeb rolniczo-gospodarczego jej 

wykorzystania. Zbiornik jest również 

wykorzystywany do hodowli ryb z przeznaczeniem 

dla potrzeb wędkarskich, a w okresie letnim pełni 

funkcję zbiornika rekreacyjnego. 

11.  Kryta Pływalnia 

„Korla”  

w Morawicy 

Pływalnia Pływalnia powstała w 2008 r. Jest jednym  

z najnowocześniejszych kompleksów basenowych 

znajdujących się na terenie województwa 

świętokrzyskiego. 

Basen sportowy ma wymiary 25,0 m długości 

na 12,50 m szerokości, głębokość od 1,30 m do 1,80 

m. Basen rekreacyjny o wymiarach 12,5 m długości 

na 4,00 m szerokości i głębokości od 0,7 m do 1,10 

m. Ponadto „KORAL” dysponuje zjazd 65-metrową 

zjeżdżalnią rurową jazuzzi, jazuzzi z solanką w grocie 

solnej oraz suchą sauną. 

12.  Hala Sportowa 

„BILCZA” 

Hala 

sportowa 

Budynek hali ma kształt prostokąta i przykryty jest 

dachem o układzie łukowym. Posiada 

pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, 

koszykówki, siatkówki oraz halowej piłki nożnej. 

Trybuny stałe przygotowane są na 446 widzów. 

Dodatkowo w hali zamontowane zostały także 

ruchome trybuny, które mogą pomieścić 500 osób, 

a na dostawianych krzesłach kolejne 500. 

13.  Gminny Stadion 

Sportowy 

Stadion Budowa stadionu rozpoczęła się w 1997 roku.,  

a oddany został do użytku publicznego 2 czerwca 

2002 roku. Stadion jest obiektem kompleksowym,  

a w jego skład wchodzą boiska piłkarskie, w tym 

główne    o wymiarach 96 x 58 m. 
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14.  „Kino za Rogiem”  

w Morawicy 

Kino Kino za Rogiem w Morawicy wyposażone jest 

w nowoczesny  sprzęt audio JBL oraz projektor 4K, 

dzięki czemu jakość dźwięku i obrazu dostarczą 

widzom  niesamowitych wrażeń. Sala kinowa jest 

kameralna i przytulna, wyposażona w dwadzieścia 

dwa wygodne fotele kinowe, usytuowane   

w czterech rzędach w układzie stopniowym, jak 

w większych kinach. Kino oprócz planowych, 

cotygodniowych seansów, oferuje również 

możliwość zamówienia dostępnego w kinotece filmu 

i wynajęcia sali kinowej, aby móc obejrzeć wybrany 

film z rodziną i przyjaciółmi. Kino za Rogiem 

w Morawicy to także miejsce, w którym można 

organizować projekcje filmów z imprez 

okolicznościowych, np. ślubów, nagrań 

z podróży.  Sala przystosowana jest także do 

przeprowadzania szkoleń połączonych z prezentacją 

multimedialną. 

15.  Bilcza park Miejscowość 

Bilcza 

 

Bilcza park to rozległy kompleks powstały w 2018 

roku, w sąsiedztwie suchego zbiornika wodnego.  

14 października oddano do użytku ponad trzy 

kilometry ścieżek spacerowych i biegowych, 

skate/bike park, a także bezpieczny plac zabaw dla 

najmłodszych. Są też edukacyjne tablice 

informacyjne i sto ławeczek oraz parking. Cały teren 

został zagospodarowany zielenią i oświetlony 240 

energooszczędnymi lampami.  

16.  Ścieżki rowerowe Teren gminy 

Morawica 

 

Szlak w Mieście i Gminie Morawica to blisko 50-

kilometrowa trasa rowerowa, oznakowana kolorem 

niebieskim i ma kształt pętli. Prowadzi przez lasy 

i pola uprawne oraz liczne miejscowości w dolinie 

górnej Nidy. Na szlaku kilka ciekawych miejsc 

i zabytków, jest on niezbyt trudny i nadaje się na 

rekreacyjne wycieczki rowerowe. 

Ogólny przebieg trasy: Bilcza (0,0 km) - Brzeziny (4,2 

km) - Nida (6,7 km) - Kawczyn (16,2 km) - Chałupki 

(17,7 km) - Lisów (27,2 km) - Zaborze (31,2 km) - 

Morawica (40,1 km) - Bilcza (47,4 km). 

17.  Szlak kajakowy Szlak 

kajakowy po 

rzece Czarna 

Nida 

 

Trasa bardzo kręta i wymaga od kajakarzy pełnego 

zaangażowania, refleksu i uwagi, a także 

umiejętności omijania znajdujących się nisko 

nad wodą, powalonych drzew lub pochylenia głowy 

przed zbliżaniem się do konarów. Widoki podczas 

spływu uatrakcyjniają wrażenia.  
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-` Plac z altaną 

integracyjną i 

paleniskiem  

 

Miejsce 

rekreacji w 

Piasecznej 

Górce 

Plac z paleniskiem, stołem do gry w szachy, 

drewnianą altaną otoczoną zabudową z wierzby 

18.  Plac rekreacyjno - 

sportowy 

 

Miejsce 

rekreacji w 

Brzezinach 

Plac rekreacyjny powstał w 2002 roku. Kompleks 

zawiera plac zabaw, alejki, fontannę, boisko 

trawiaste, budynek świetlicy 

19.  Plac z altaną 

integracyjną 

 

Miejsce 

integracji w 

Drochowie  

W 2018 roku w Drochowie Dolnym powstała altana 

służąca integracji mieszkańców 

20.  Plac z paleniskiem 

 

Miejsce 

integracji w 

Brudzowie 

W 2018 roku dzięki dotacji pozyskanej przez 

Ochotniczą Straż Pożarną w Brudzowie  

w miejscowości Brudzów powstało palenisko na 

ognisko w ramach projektu pt. „Tu na razie jest 

ściernisko, ale będzie palenisko” – budujemy 

miejsce integracji społecznej w naszej miejscowości, 

dofinansowanego przez Fundację Przyjaciółka  

w ramach programu „Młodzież w działaniu – 

SCJohnson z myślą o innych”. Palenisko wybudowała 

młodzież wraz z dorosłymi mieszkańcami Brudzowa.  

21.  Plac z altaną i 

boiskiem 

Miejsce 

integracji w 

miejscowości 

Kuby Młyny 

Altana powstała w latach 2017/2018 

22.  Plac z altaną 

integracyjną w Bilczy 

Miejsce 

integracji w 

Bilczy  

Altana powstała w 2018 

 

23.  Plac z altaną 

integracyjną w 

Dębskiej Woli 

Miejsce 

integracji w 

Dębskiej 

Woli 

Altana powstała w 2018 

 

24.  Plac z altaną 

integracyjną w Lisowie 

Miejsce 

integracji w 

Lisowie 

Altana powstała w 2018 
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Obiekty o charakterze turystycznym i rekreacyjnym 

 

          

Zabytkowy kościół w Brzezinach 

     

Zabytkowy kościół w Lisowie 

   

Zabytkowy park w Morawicy 
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Kalwaria Świętokrzyska 

    

Kalwaria Świętokrzyska 

 

 

Zbiornik wodny w Morawicy 
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Kryta Pływalnia „KORAL” 

    

Hala „Bilcza” 

 

                                                               

 

 

 

 

Miejsko - Gminny Stadion Sportowy 

    

Kino za Rogiem 
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Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach: 

W 1996 roku z inicjatywy mieszkańców Chałupek, władz samorządowych Gminy Morawica, Muzeum 

Narodowego w Kielcach oraz Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach rozpoczęto budowę obiektu  

o charakterze muzealnym – Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach. Budynek powstał w 

miejscu, gdzie znajdował się rodzinny dom Państwa Głuszków, którzy od lat parali się rzemiosłem 

garncarskim. Obiekt składa się z sali ekspozycyjnej, gdzie znajduje się ponad 250 eksponatów oraz z 

sali warsztatowej, w której znajdują się unikalne, zabytkowe piece do wypalania naczyń glinianych.   

         

Wystawa w muzeum obrazuje dzieje garncarstwa ludowego w Chałupkach, jednego  

z ciekawszych ośrodków garncarskich w Polsce. Wystawa składa się z dwóch części: ekspozycyjnej  

i warsztatowej. Część pierwsza prezentuje piękno wyrobów glinianych produkowanych w 

Chałupkach. Ekspozycja ta składa się z wyrobów garncarskich, które wyrabiali mistrzowie tego 

rzemiosła: Armańscy, Głuszkowie, Sowińscy, Możdżyńscy, Kuchnowie, Wojowie. W tej części znajdują 

się również wspaniałe dzieła mistrzów garncarskich, którzy nie zajmowali się produkcją naczyń 

użytkowych, ale także produkcją ceramiki figuralnej. Znajdują się tu gliniane figurki wykonane przez 

Stefana Sowińskiego, Elżbietę Klimczak, Feliksę Armańską i Monikę Klimczak. W drugiej części 

ośrodka znajduje się autentyczny, dwukomorowy piec garncarski (z zademonstrowanym sposobem 

ułożenia naczyń przygotowanych do wypału) oraz urządzenia i narzędzia niezbędne w procesie 

kompleksowy remont i modernizację wewnątrz. W 2019 roku Ośrodek Tradycji Garncarstwa w 

Chałupkach przeszedł kompleksowy remont i modernizację wewnątrz. Wymieniono instalację 

ogrzewania oraz instalację elektryczną. Zmodernizowano też oświetlenie, w tym zamontowano 

usprawnienia dla osób niewidomych często korzystających z ośrodka w postaci odpowiedniego 

oświetlenia oraz informacji dotyczącej eksponatów sporządzonej w alfabecie Braille'a. Naprawiono 

i pomalowano wnętrza obiektu muzealnego. Całkowitemu przeobrażeniu uległ też teren wokół 

budynku. Wymieniono nawierzchnię, nasadzono zieleń, wybudowano scenę, na której organizowane 

są wydarzenia kulturalne tj. „Chałupkowe Garcynki”.  
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Altany i miejsca integracji 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilcza-park 

 
                                Szlak kajakowy  

 

 
   Palenisko w Brudzowie                                        Altana w Drochowie Dolnym 
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                                   Plac rekreacyjny w Brzezinach  

 

 

Baza noclegowa, restauracyjno – noclegowa 

 

Lp. Nazwa Adres 

1.  Hostel Parkowy w Morawicy Morawica ul. Kielecka 9 

2.  Pokoje Gościnne FOR-PAK Fornalscy Morawica ul. Wolności 23 

3.  Hotel Stary Młyn Morawica ul. Spacerowa 1 A 

4.  Bar Świętokrzyski Rumcajs – Noclegi Stacja 

„Circle K” 

Brzeziny ul. Kielecka 29 

5.  Hotelik „Bilcza” Bilcza ul. Ściegiennego 120 

6.  Hotel – restauracja „Eliot” Brudzów 105 A 

7.  Pokoje Gościnne Bilcza Bilcza, ul. Bukowa 2 

8.  Sala konferencyjno-bankietowa „Finezja” Brzeziny ul. Chęcińska 176 A 

 

 

 

        
                                          Hostel Parkowy w Morawicy 
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                                                  Pokoje Gościnne FOR-PAK Fornalscy     

               

      
                                                                 Hotelik „Bilcza”                                                                 

 

     
                                                         Hotel – restauracja „Eliot”                                       

    
Sala konferencyjno-bankietowa „Finezja” 
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Gospodarstwa agroturystyczne 

 

Lp. Nazwa Adres 

1.  Gospodarstwo agroturystyczne oraz ZOO „Leśne 

Zacisze” 

Lisów ul. Wygwizdów 6 

2.  Agrogospodarstwo „Moorague” – Torfowe Oczko Morawica ul. Parkowa 32 

3.  Gospodarstwo Agroturystyczne – Agroturystyka 

„Ibiza” 

Brzeziny ul. Chęcińska 282 

4.  Gospodarstwo Agroturystyczne „Lipówka” Brudzów Lipie 28 

5.  Gospodarstwo Agroturystyczne „Chata Pod Lasem” Radomice II 111 

6.  Gospodarstwo Agroturystyczne „Pszczeli Dworek” Dyminy Folwark 1 

7.  Pensjonat Brzeziny Brzeziny ul. Chęcińska 55 

 

    

                          Gospodarstwo agroturystyczne oraz ZOO „Leśne Zacisze” 

    

                                        Agrogospodarstwo „Moorague” – Torfowe Oczko 
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Gospodarstwo Agroturystyczne – Agroturystyka „Ibiza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Lipówka” 

 

 
Gospodarstwo Agroturystyczne „Chata Pod Lasem” 
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Gospodarstwo Agroturystyczne „Pszczeli Dworek” 

 

PROGRAMY ZDROWOTNE REALIZOOWANE PRZEZ MIASTO  

I GMINĘ MORAWICA 

 

W 2019 roku Miasto i Gmina Morawica realizowała następujące programy zdrowotne: 

1) szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 60. roku życia; 

2) szczepienia przeciw meningokokom dla młodzieży z rocznika 2003; 

 

W budżecie gminy zabezpieczono na w/w cel środki w kwocie 100.000,00 zł. 

 

 

SAMORZĄDOWE CENTRUM KUTLRURY W MORAWICY 

 
Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy zostało utworzone  na mocy Uchwały Nr XXXII/276/13  
Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013 roku, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Miasta  
i Gminy Morawica pod  pozycją  Nr 2 
Przedmiotem działalności tej instytucji kultury jest upowszechnianie kultury, zaspakajanie potrzeb  
i aspiracji kulturalnych społeczności lokalnej Gminy Morawica, rozwój talentów, wspieranie zespołów 
folklorystycznych, organizowanie imprez kulturalnych.   
Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy zlokalizowane jest na I piętrze budynku Centrum 
Samorządowego w Morawicy. Zawarta jest Umowa Dzierżawy Nr RG 3/2014 pomiędzy Gminą 
Morawica a Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 
1317,00 m2, z czego w § 3 w/w Umowy zaznaczono, iż 400 m2   jest wykorzystywane do prowadzenia 
działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy. Dzierżawa zawarta na czas nieoznaczony  
z zastrzeżeniem § 10 umowy. 
Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 4 650,00 zł brutto. 
Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
Liczba osób zatrudnionych została utrzymana na poziomie roku ubiegłego. 
Kadra pracownicza: 
- Dyrektor:  1/5 etatu 
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- Zastępca Dyrektora: 1 etat  
- Główny księgowy: ½ etatu 
- Instruktor ds. kultury i turystyki: 1 etat 
- Instruktor ds. kultury, animator kina: 1 etat 
- Sprzątaczka: 3 etaty 
- Portier – dozorca: 2 etaty 
 
Ponadto zatrudnia się instruktorów do prowadzenia zajęć. Osoby te zatrudnione są na umowę – 
zlecenie: 
- instruktor muzyki –  7 osób. Instruktorzy muzyki to osoby, które przygrywają zespołom, artystom 
podczas prób i podczas występów wykorzystując własny instrument muzyczny(akordeon, skrzypce, 
trąbka, klarnet itp.) 
- choreograf – 1 osoba (przygotowanie układów tanecznych dla Zespołu Pieśni i Tańca „Morawica”) 
 
Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy sprawuje pieczę merytoryczną nad artystami i zespołami 
ludowymi działającymi na terenie Miasta i Gminy Morawica takimi jak: 
- Zespół Folklorystyczny „Brudzowianki”, w skład którego wchodzi 10 osób 
- Zespół Folklorystyczny  „Brzezinianki”, w skład którego wchodzi 11 osób 
- Zespół Folklorystyczny „Drochowianie”, w skład którego wchodzi 22 osoby 
- Zespół Folklorystyczny „Łabecanki”, w skład którego wchodzi 8 osób 
- Zespół Folklorystyczny „Nidzianecki”, w skład którego wchodzi 10 osób 
- Zespół Folklorystyczny „Wolanecki”, w skład którego wchodzi 6 osób 
- Zespół Pieśni i Tańca „Morawica”, w skład którego wchodzi 37 osób 
- Zespół Folklorystyczny „Zaborzanki”, w skład którego wchodzi 7 osób  
- Rodzinna Kapela Korbanów 
- Chór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej – 25 osób 
- Kabaret jeszcze nie starszych Panów – 8 osób 
- Grupa Artystyczna Klubu Seniora – 20 osób 
W/w zespoły, artyści swoimi występami reprezentują Miasto i Gminę Morawica.                             W 
2019 roku brali udział w następujących przeglądach i konkursach regionalnych                           i 
ogólnopolskich: 
- XXVI Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Jędrzejowie  
- Konkurs laureatów Przeglądu Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie 
- Przegląd Kolęd i Pastorałek w Kościele Parafialnym w Nowinach  
- XLIII Buskie Spotkania z Folklorem 
- Wieczór Pieśni Maryjnych zorganizowany 12 maja w Kościele Parafialnym w Brzezinach.  
   Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy było współorganizatorem tego wydarzenia. 
-  Jarmark Świętokrzyski na Świętym Krzyżu 
- Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku 
- Wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca „Morawica” na wydarzenie kulturalne pn. „Folkowisko”   
    w Koziegłowach 
- Udział zespołów folklorystycznych w „Chałupkowych Garcynkach” 
- Wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca „Morawica”  do Spały na Dożynki Prezydenckie 
 - Wyjazd zespołów ludowych na Przegląd do Przedborza 
Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy zapewniło artystom transport (koszty transportu zostały 
pokryte ze środków SCK Morawica) 
Ponadto dla artystów lokalnych zorganizowano dwa wyjazdy: 
- Wyjazd na Sabałowe Bajanie w Bukowinie Tatrzańskiej ( sierpień ) 
- Wycieczka na Pojezierze Mazurskie (październik) 
Wyjazdy organizowano również dla członków Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” z Morawicy 
działającego przyz Samorządowym centrum Kultury w Morawicy, np.: 
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- 7 lipca seniorzy aktywnie uczestniczyli w Weekendzie Seniora w Chęcinach 
- 14 lipca „Śniadanie na trawie” w Podzamczu Chęcińskim 
- 7 do 14 września kilkudniowy wyjazd Seniorów do Jastarni  
- 12 października udział w Międzynarodowych Targach Seniora w Kielcach 
- 28 października udział w gali finałowej konkursu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”  
  w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach 
W tym celu Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy poniosło wydatki związane  z zapewnieniem 
artystom oraz członkom Klubu Seniora transportu, wyżywienia, noclegu, zakup biletów wstępu do 
obiektów itp. 
Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy włączało się w plenerowe wydarzenia kulturalne 
organizowane przez Urząd Miasta i Gminy Morawica. Na te wydarzenia artyści lokalni 
przygotowywali stoiska promocyjne do degustacji potraw regionalnych. Wydarzenia  o których mowa 
to m.in. Jarmark Miejski połączony z Dniem Dziecka, Noc Świętojańska w Morawicy.  
Stoiska promocyjne z potrawami regionalnymi do degustacji artyści przygotowali również podczas 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Morawicy, Międzypokoleniowych warsztatów regionalnych, 
Dni Otwartych Centrum Samorządowego.  
Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy ponosi wówczas wydatki związane z zakupem 
produktów do przygotowania tych potraw. 
Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy włączyło się również w miejsko-gminne obchody Dnia 
Strażaka, Dnia Sołtysa, Dnia Samorządu Terytorialnego, Obchody 101. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości – ponoszono wydatki związane z przygotowaniem poczęstunku, oprawa muzyczna, 
występy artystyczne.  

 

 

Wykaz wydarzeń o charakterze kulturalnym, które zostały zorganizowane  Samorządowym 

Centrum Kultury w Morawicy w 2019 roku 

 

Nazwa wydarzenia  Opis wydarzenia Liczba 
uczestników 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
w Morawicy 

Zespoły folklorystyczne przygotowały potrawy regionalne. 
Datki za wydawane potrawy wrzucane były do puszek. 
Ponadto Finałowi WOŚP towarzyszyły występy lokalnych 
artystów i uczniów na scenie Samorządowego Centrum 
Kultury w Morawicy, rozgrywki FIFA w „Kinie za Rogiem”  
w Morawicy 

 
 

1300 

Zajęcia na Ferie dla dzieci Samorządowe Centrum Kultury przygotowało dla dzieci z 
terenu Miasta i Gminy Morawica zajęcia na czas ferii 
zimowych. Dzieci mogły uczestniczyć w odbywających się 
trzy razy w tygodniu zajęciach kulinarnych, artystycznych            
i spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa oraz kultury i 
czytelnictwa. 

 
 

90 

Romantyczne  Walentynki 
w Morawicy 

Lokalni artyści zaprezentowali repertuar miłosny. 
Organizatorzy zadbali o odpowiedni wystrój sali, 
poczęstunek . Uczestnicy spotkania mieli możliwość udziału 
w losowaniu upominków walentynkowych.             

 
120 

Spotkanie stowarzyszeń działających 
na terenie Miasta  
i Gminy Morawica 

Członkowie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych  
z terenu Miasta i Gminy Morawicy uczestniczyły w 
spotkaniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Morawica na 
którym podsumowano dotychczasową działalność 
stowarzyszeń. Spotkanie było okazją do wymiany 
doświadczeń oraz omówienia planów na przyszłą 
współpracę z Miastem i Gminą Morawica.  

 
 

70 
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Kulinarne smaki świętokrzyskie – 
spotkanie dla kół gospodyń 

Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy zorganizowało 
spotkanie z członkiniami kół gospodyń wiejskich, na którym 
można było skosztować świętokrzyskich  potraw 
regionalnych. Spotkanie było także miejscem wymiany 
doświadczeń między osobami działającymi w kołach 
gospodyń wiejskich. 

 
90 

Przedszkolaki z występem 
artystycznym na Dzień Kobiet dla 
pracowników Urzędu Miasta  
i Gminy oraz Centrum Kultury 

Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego  
w Morawicy, przygotowały dla pracowników Urzędu Miasta 
i Gminy oraz Centrum Kultury   w Morawicy, był to występ  
z okazji Dnia Kobiet na scenie Centrum Kultury. 

 
50 

Miejsko-Gminny Dzień Kobiet  Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy zorganizowało 
obchody Dnia Kobiet. Dla Pań wystąpił Zespół „Trzy gitary”. 
Każda z Pań  otrzymała symboliczny kwiatek. 

 
260 

Dzień Kobiet dla artystów lokalnych  Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy zorganizowało 
dla Pań – artystek z terenu Miasta i Gminy Morawica 
spotkanie na którym Panowie zaprezentowali się z 
okolicznościowym repertuarem. Goście zostali podjęci 
poczęstunkiem okolicznościowym. 

 
130 

Miejsko-Gminny Dzień Sołtysa W Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbyło się 
spotkanie z Sołtysami z terenu Miasta i Gminy Morawica, 
będące podziękowaniem za ich służbę mieszkańcom                 
i pomoc władzą samorządowym. Nie zabrakło występów 
artystycznych, które przygotował „Kabaret jeszcze nie 
Starszych Panów”  
Dla przybyłych na spotkanie przygotowano poczęstunek.                   

 
30 

Człowiek Roku 2018  12 marca - wydarzenie o charakterze kulturalnym,  w 
którym Kapituła przyznała Tytuł Człowieka Roku 201 
Burmistrzowi Miasta  i Gminy Morawica Marianowi 
Burasowi.    

 
180 

Wizyta przedstawicieli 
samorządowców z Ukrainy   
w Morawicy 

27 osobowa delegacja wójtów, zastępców wójtów i 
sekretarzy z ukraińskich gmin została zapoznana w Sali 
Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy z prezentacją 
multimedialną  o działalności samorządu lokalnego. Goście 
mieli możliwość zapoznania się z wysoką jakością obrazu i 
dźwięku  „Kina za Rogiem” w Morawicy.  

 
30 

Międzypokoleniowe warsztaty 
regionalne 

Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy w ramach 
współpracy ze Szkołą Podstawową im. Kornela 
Makuszyńskiego zorganizowało warsztaty pn. 
„Świętokrzyskie Skarby”,  w których wzięli udział uczniowie 
klasy IV, ich nauczyciele, rodzice, dziadkowie, artyści lokalni 
(zespoły folklorystyczne). Pokłosiem tych warsztatów była 
własnoręcznie wykonana kolorowa Palma Wielkanocna, 
poznanie stroju ludowego damskiego i męskiego, wspólnie 
zaśpiewana piosenka ludowa.    

 
 

100 

Nagrody Burmistrza  
w dziedzinie kultury 

24 marca uroczyście wręczono Nagrody Burmistrza Miasta i 
Gminy Morawica  w dziedzinie kultury. Cztery statuetki 
Szklanego Anioła powędrowały do najlepszych. Wydarzenie 
uświetniły występy artystyczne laureatów. 

 
180 

Wielkanocne tradycje  
w Morawicy  

Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy zorganizowało 
wydarzenie pt” Wielkanocne tradycje w Morawicy” :  
w ramach wydarzenia odbyło się poszukiwanie przez 
najmłodszych czekoladowych jajek w parku, kiermasz ozdób 
świątecznych, konkurs na najpiękniejszą pisankę, malowanie 
jajek przez osoby znane, wzruszający spektakl „Z Księgi 
Hioba” w wykonaniu Grupy Teatralnej Stowarzyszenia 
Brzezin i Podwola  oraz przegląd Pieśni Wielkopostnych. 

 
 

230 
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XLVI Powiatowe Targi Pracy 26 kwietnia odbyły się XLVI Powiatowe Targi Pracy 
skierowane do mieszkańców Miasta i Gminy Morawica 

 
850 

Ogólnopolska Karta Seniora 2 maja miało miejsce uroczyste wręczenie Ogólnopolskiej 
Karty Seniora ponad 100 członkom Klubu Seniora „Zawsze 
Młodzi”, którzy wcześniej wypełnili deklarację.    

 
110 

Promocja tomiku poezji lokalnej poetki 5 maja w sali Samorządowego Centrum Kultury  w Morawicy 
odbyła się promocja tomiku poezji Doroty Mostowiec „Mów 
do mnie poezją”. Spotkanie uświetnił występ Chóru TPZM.  

 
95 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 10 maja z okazji 15 rocznicy wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej odbyła się prelekcja obrazująca wykorzystanie 
środków unijnych na terenie Miasta i Gminy Morawica. 

 
200 

Zośki uroczyście obchodziły swoje 
święto 

Wydarzenie o charakterze kulturalnym zorganizowane dla 
Pań o imieniu Zofia. Występy artystyczne, prezentacje 
talentu solenizantek.  

 
80 

 

Historia Romea i Julii - spektakl 16 maja wystawiono spektakl pt. „Dwa rody zacne jednako i 
sławne czyli historia Romea   i Julii” dla uczniów szkoły  
w Morawicy. W tym dniu spektakl wystawiono 2 razy. 
W dniu 19 maja spektakl  mieli możliwość obejrzeć 
mieszkańcy Miasta i Gminy Morawica 

 
550 

 

Dzień Matki 25 maja w Samorządowym Centrum Kultury  w Morawicy 
odbyły się obchody Dnia Matki, na przybyłe panie czekał 
poczęstunek, kwiaty, występy lokalnych artystów z terenu 
Miasta i Gminy Morawica.  

 
300 

Delegacja z Ładzic  Kilkuosobowa delegacja samorządowców z Gminy Ładzice 
zapoznawała się z wyposażeniem i funkcjonowaniem „Kina 
za Rogiem” w Morawicy 

 
35 

Promocja tomiku poezji 19 sierpnia odbyła się promocja tomiku poezji Anny Barbary 
Lachnik, poetki z grupy literackiej „Bocianie Gniazdo”. 
Spotkanie uświetnił występ Chóru TPZM.   
 

 
90 

 
Wizyta gościnna Kieleckiego Teatru 
Lalki i Aktora „Kubuś” 

28 sierpnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Kieleckiego 
Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” z członkami Zespołu Pieśni i 
Tańca „Morawica”. Warsztaty z zakresu folkloru. 

 
 

50 

„Namaluj mój wiersz” Finał Konkursu 
Regionalnego 

 9 września -  Finał III Konkursu Regionalnego pt. "Namaluj 
mój wiersz” Skupił artystów malarzy oraz poetów 
działających w Grupie Literackiej „Bocianie Gniazdo” 

 
120 

XII Przegląd Powiatowy Orkiestr 
Dętych oraz 20-lecie Szkolno-Gminnej 
Orkiestry Dętej w Morawicy  

15 września – odbył się XII Przegląd Powiatowy Orkiestr 
Dętych oraz 20-lecie Szkolno-Gminnej Orkiestry Dętej w 
Morawicy. Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy było 
współorganizatorem tego wydarzenia.  Dla wszystkich 
uczestników przygotowano gorący poczęstunek  

 
300 

Spektakl „Z Ekologią za Pan Brat  
w Morawicy” 

28 września w Samorządowym Centrum Kultury w 
Morawicy wystawiono spektakl „Z Ekologią za Pan Brat  
w Morawicy” 

 
180 

Pierwsza Rocznica „Kina za Rogiem”  
w Morawicy 

29 września uroczyście podsumowano rok działalności „Kina 
za Rogiem” w Morawicy. Wydarzenie ściągnęło 
prawdziwych miłośników kina. Był tort, występy artystyczne, 
gość specjalny – reżyser Konrad Łęcki.    

 
160 

Jubileusz Klubu Seniora  10 października Klub Seniora” Zawsze Młodzi” świętował 5 
lat swojej działalności. Jubileusz wzbogaciły występy 
artystyczne, tort okolicznościowy oraz poczęstunek.  

 
160 

Przegląd Pieśni Ludowych w Morawicy 20 października morawicką scenę zawładnęły zespoły 
ludowe bowiem odbywał się tu Przegląd Pieśni Ludowych. 
Wydarzenie to było jednym  z elementów projektu 
„Morawicki folklor – zakup strojów ludowych” . 
Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy otrzymało 

 
180 



 

178 

dofinansowanie  ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu EtnoPolska 2019.                  

Historia garncarstwa - prelekcja 6 listopada odbyły się dwa wykłady skierowane do 
mieszkańców.  Pierwszy z nich „Tradycje garncarstwa na 
terenie Miasta i Gminy Morawica”, drugi „Ceramika jako 
dziedzina sztuki”  

 
70 

Dni Otwarte Centrum Samorządowego  Tradycyjnie Samorządowe Centrum Kultury 
współorganizowało Dni Otwarte Centrum Samorządowego. 
Na scenie SCK występowały dzieci oraz artyści z terenu 
Miasta i Gminy Morawica. Koła gospodyń wiejskich 
przygotowały poczęstunek dla przybyłych gości. 

 
800 

Święto Niepodległości  Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy zorganizowało 
obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Na scenie                           
z repertuarem patriotycznym zaprezentowały się dzieci z 
szkół i przedszkoli z terenu Miasta  i Gminy Morawica. 
Nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru Kombatantów. 
Dla gości zorganizowano poczęstunek. Wydarzenie 
zakończyło wspólne pieśniobranie na placu przed 
budynkiem Centrum Samorządowego. 

 
300 

Miejsko-Gminna Cecyliada Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy jest opiekunem 
artystów z terenu Miasta i Gminy Morawica, jak co roku 
zorganizowano w Centrum spotkanie z okazji dnia patronki 
artystów Świętej Cecylii. Spotkanie było tradycyjnie 
miejscem prezentacji wokalnych umiejętności artystów. Dla 
artystów zorganizowano poczęstunek. 

 
140 

Spotkanie opłatkowe dla Druhów  OSP W Sali Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy 
odbyło się spotkanie opłatkowe dla Druhów Strażaków. Dla 
przybyłych przygotowano okolicznościowy poczęstunek.  

 
90 

Spotkanie opłatkowe  dla artystów 
lokalnych  
 

Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy były miejscem 
tradycyjnego spotkania opłatkowego artystów lokalnych. W 
ramach spotkania odbył się poczęstunek, a w jego trakcie 
przybyli mieli możliwość prezentacji swoich talentów, 
wymiany doświadczeń i wspólnego spędzenia czasu. 

 
130 

Bajkowe Mikołajki dla dzieci 7 grudnia - Mikołajki zorganizowano w Hali sportowej  w 
Bilczy. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci. Każde dziecko 
otrzymało  paczkę od Mikołaja. Przyjmowane były zapisy 
dzieci z terenu Miasta i Gminy Morawica  

 
650 

Sylwester pod Gwiazdami Sylwester pod gwiazdami kolejny raz odbył się w Morawicy 
na placu przed Centrum Samorządowym. W programie 
znalazła się zabawa taneczna i dyskoteka prowadzona przez 
DJ Sławomira Orkisza. Jak zwykle zabrzmiały największe 
muzyczne hity. Nie zabrakło też licznych konkursów 
z nagrodami, lampki szampana dla wszystkich i wspólnego 
odliczania. 

 
300 

 

W/w wydarzenia miały charakter otwarty, zaproszenie skierowane do mieszkańców każdorazowo 

zamieszczane było na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy 

www.sck.morawica.pl, Facebooku, na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica 

www.morawica.pl, w miesięczniku „Wiadomości Morawickie”. 

Relacja fotograficzna o wydarzeniach kulturalnych była na bieżąco zamieszczana na stronie 

internetowej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy,  Facebooku,  na stronie Miasta i Gminy 

Morawica 

   

 

http://www.morawica.pl/
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Ponadto w sali Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy raz w tygodniu odbywają się próby: 

Zespołu Pieśni i Tańca „Morawica” -37 osób 

Chóru Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej -30 osób 

Kabaretu Jeszcze nie Starszych Panów  - 8 osób 

Grupy artystycznej Klubu Seniora – 20 0sób 

Raz w tygodniu 

Spotkania klubu seniora „Zawsze Młodzi” – 80 osób 

Spotkania grupy AA „Azyl” – 65 osób 

 

Dwa razy w tygodniu: 

Zajęcia plastyczne dla dzieci – 30 osób 

Zajęcia taneczne dla dzieci – 25 osób 

 

Raz w miesiącu: 

Wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku -100 osób 

Sesje Rady Miejskiej – 60 osób 

 

Dwa razy w tygodniu, tj. czwartek w godz. 16:00-18:00 i piątek w godz. 7:30 do 9:00 udostępniamy 
nieodpłatnie salę na udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla zainteresowanych mieszkańców  
z terenu Miasta i Gminy Morawica. Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy nie ponosi kosztów 
zatrudnienia w/w prawników. 
 

 

Sprawozdanie z działalności Kina za Rogiem w Morawicy 
 za pierwsze półrocze 2019 roku 

 
1) Kino za Rogiem w Morawicy w pierwszym półroczu 2019 roku odwiedziło 2994 osób (okres 

od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r.). 

 

 
 

 

2) Kino za Rogiem w Morawicy w pierwszym półroczu 2019 roku przeprowadziło 201 projekcji 

filmowych (okres od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r.). 
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3) Działania dodatkowe:  

Kino za Rogiem w Morawicy w pierwszym półroczu 2019 roku włączyło się  

w obchody Dnia Kobiet – w dniu 8 marca odbył się darmowy seans filmu „ Boska Florence” na 

który Panie z terenu Miasta i Gminy Morawica zapraszał Burmistrz Miasta i Gminy Morawica. 

Kolejnym wydarzeniem kulturalnym były „Wielkanocne tradycja w Morawicy” 

podczas których odbywały się seanse dla najmłodszych. 

Kino za Rogiem w Morawicy włączyło się także w obchody „Dnia Dziecka” 

organizowane 2 czerwca 2019 roku, w kinie odbywały się darmowe seanse dla najmłodszych. 

Kino za Rogiem w Morawicy wyświetlało także bajki w trakcie Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej pomocy. Opłata za wejście do kina była zbierana do puszki i w całości 

przekazana na WOŚP. W Dniu Finału WOŚP w kinie odbyły się także zawody w grę Fifa. 

W okresie wakacyjnym oferta kina została wzbogacona o dodatkowe seanse,  

z których chętnie i licznie korzystali mieszkańcy Miasta i Gminy Morawica. 

Początek drugiego półrocza 2019 roku był czasem przygotowań do „I rocznicy 

działalności Kina za Rogiem w Morawicy”. Wydarzenie było promowane za pomocą mediów 

społecznościowych, stron www. Miasta i Gminy Morawica oraz Samorządowego Centrum 

Kultury w Morawicy. Zaproszenie na wydarzenie ukazało się także w gazecie „Wiadomości 

Morawickie”. Gościem specjalnym rocznicy był Konrad Łęcki – pochodzący z Kielc reżyser. 

Równocześnie we wrześniu i  październiku realizowana była akcja „Lekcja historii w Kinie  

w Morawicy”.  W ramach lekcji historii, dzieci i młodzież odwiedzały kino i oglądały filmy 

związane z tematyką II Wojny Światowej. Warto wspomnieć, że inicjatywa spotkała się   

z pozytywnym odbiorem wśród szkół, w trakcie miesiąca trwania akcji kino odwiedziło ponad 

200 uczniów.  
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Sprawozdanie z działalności Kina za Rogiem w Morawicy 

 za drugie półrocze 2019 roku 
 

1) Kino za Rogiem w Morawicy w drugim półroczu 2019 roku odwiedziło  

(okres od 1 lipca 2019r. do 31 grudnia 2019r.). 

 

 

2) Kino za Rogiem w Morawicy w drugim półroczu 2019 roku przeprowadziło projekcji 

filmowych (okres od 1 lipca2019r. do 31 grudnia 2019r.). 

 

 

3) Działania dodatkowe 

Kino za Rogiem w Morawicy II półrocze 2019 roku rozpoczęło w sezonie wakacyjnym,  

w związku z czym oferta kina została poszerzona o dodatkowe seanse biletowane dla dzieci. 
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Obok biletowanych seansów odbywały się także projekcje na życzenie skierowane dla grup 

zorganizowanych z terenu Miasta i Gminy Morawica oraz z gmin sąsiednich. Tradycyjnie też w trakcie 

wakacji w kinie odbywały się seanse urodzinowe.  

Kino za Rogiem w Morawicy przekazało kupony na darmowe wejścia do kina, które zostały wręczone 

podczas cyklicznych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miast i Gminę Morawica, były to: 

Wybory Miss, Małej Miss i Małego Mistera Miasta i Gminy Morawica oraz Dożynki Gminne.  

Kino zorganizowało także seans dla goszczących podczas Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych  

i Jubileuszu Szkolno-Gminnej Orkiestry Dętej z Morawicy członków orkiestry z Włoszczowy.  

Ważnym wydarzeniem związanym z kinem była I Rocznica Działalności Kina za Rogiem  

w Morawicy, która miała miejsce 29 września 2019 roku w Samorządowym Centrum Kultury  

w Morawicy. Gościem wydarzenia był Konrad Łęcki – pochodzący z Kielc reżyser, związany z kinem 

historycznym, wojennym, twórca między innymi filmu „Wyklęty”. Samorządowe Centrum Kultury, 

Kino za Rogiem w Morawicy zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci pod nazwą „Kino  

w Morawicy oczami najmłodszych”, organizatorów zaskoczyła ilość zgłoszonych prac, było ich w 

sumie 44. Przy okazji rocznicy 27 września odbył się „Nocny maraton komediowy w Kinie za Rogiem 

w Morawicy”. Podczas obchodów I Rocznicy, gościliśmy także Panią Wicemarszałek Renatę Janik oraz 

przedstawiciela sieci Kino za Rogiem – Panią Małgorzatę Kobus. W trakcie wydarzenia ogłoszony 

został konkurs na największą ilość zebranych biletów z seansów w naszym kinie, którego 

rozstrzygniecie nastąpi przed wakacjami 2020.  

Kolejną inicjatywą podjętą przez Kino za Rogiem w Morawicy, była akcja pod nazwą „Lekcja historii  

w kinie”. Szkoły z terenu Miasta i Gminy Morawica przyjęły inicjatywę entuzjastycznie, odbyło się 

szereg seansów związanych z historia Polski, a szczególnie okresu II Wojny Światowej której okrągłą 

80. Rocznice obchodziliśmy w roku 2019. Podczas miesiąca trwania akcji, kino odwiedziło blisko 300 

uczniów.  

Początek listopada upłynął pod znakiem kina patriotycznego, związanego z naszym krajem. 

Grudzień tradycyjnie związany był z tematyką świąteczną, a wcześniej mikołajkami. Podczas tygodnia 

poprzedzającego 6 grudnia oraz w tygodniu następnym, kino w Morawicy gościło wiele grup 

szkolnych zarówno z naszego terenu jak i z gmin sąsiednich. Przy okazji mikołajek w Kinie za Rogiem 

w Morawicy odbył się „mikołajkowy weekend” podczas którego odbywały się projekcje filmów i bajek 

w piątek, sobotę oraz niedzielę.  

Rok 2019 Kino za Rogiem w Morawicy zakończyło Sylwestrowym Maratonem Filmowym,  

z filmami o tematyce komediowej.  

 

Sprawozdanie z działalności Punktu Informacji Turystycznej w Morawicy za 2019 rok 

 

Punkt Informacji Turystycznej w Morawicy zlokalizowany jest w  budynku Samorządowego Centrum 

Kultury w Morawicy. Posiada Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w kategorii  

1 gwiazdki. Punkt dysponuje materiałami informacyjnymi: ponadlokalnymi, regionalnymi, folderami 

reklamowymi obiektów noclegowych, gastronomicznych i atrakcji turystycznych z terenu gminy oraz 

wystawą skamieniałości – elementami bogactwa geologicznego z terenu gminy.  
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Zrealizowane tematy w Punkcie Informacji Turystycznej w Morawicy  w 2019 roku 

1. Aktualizacja bazy noclegowej, agroturystycznej, restauracyjno – gastronomicznej, wypożyczalni 

sprzętu turystycznego oraz parków tematycznych i rozrywki.  

2. Prowadzenie strony internetowej www.sck.morawica.pl oraz zakładki „Punkt Informacji 

Turystycznej”. Udostępnianie artykułów związanych z turystyką i rekreacją na terenie Miasta  

i Gminy Morawica w aktualnościach zakładki „Punkt Informacji Turystycznej”. 

3. Prace związane z przygotowaniem nowej mapy turystycznej Miasta i Gminy Morawica. 

Przygotowanie koncepcji nowego informatora turystycznego, aktualizacji treści (nowe obiekty, 

punkty gastronomiczne itp.). Przygotowanie podpisów pod zaznaczone obiekty na mapie. 

Współpraca  

z referatem Kultury, Sportu i Promocji. Mapy wydane w ramach grantu „Promocja Gminy Morawica 

poprzez nakręcenie filmów i wydanie mapy” realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Morawickiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020.   

4. Otrzymanie Certyfikatu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w kategorii jednej gwiazdki na 

okres 2 lat. (25.IV.2019 r.) 

5. Udział w XVI Inauguracji Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego.  

(„Leśne Zacisze” w  Lisowie, 08.V.2019r.) 

6. Wystąpienie do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie z prośbą  o wyrażenie zgody 

na licencję na nieodpłatne wykorzystanie filmu „Technika garncarska” oraz fotografii związanych  

z Chałupkami, w celu wykorzystania ich w Ośrodku Tradycji Garncarstwa  

w Chałupkach.  (28.V.2019r.) 

7. Wyrażenie opinii na temat przeprowadzenia szlaku turystycznego przez teren gminy Morawica do 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział Świętokrzyski w Kielcach. (05.VI.2019r.) 

8. Przygotowanie i opracowanie wycieczki dla zespołu folklorystycznego „Nidzianecki” do Szczawnicy 

i Niedzicy dla 11 osób w terminie 07-09.VI.2019r. (rezerwacja noclegu, wyżywienia, transportu oraz 

atrakcji turystycznych) 

9. Przygotowanie i opracowanie wycieczki dla Kabaretu „Jeszcze nie starszych Panów” do 

Sandomierza dla 7 osób w terminie 07-08.VI.2019r. (rezerwacja noclegu, wyżywienia oraz rejsu 

statkiem po Wiśle) 

10. Udział w szkoleniu pn. „Obsługa niepełnosprawnego turysty w biurze informacji turystycznej” 

zorganizowanym przez  Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. 

Szkolenie połączone zostało z wręczeniem certyfikatu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. 

(Kielce, 11.VI.2019r.) 

11. Aktualizacji wypożyczalni sprzętu kajakowego na terenie gminy Morawica.  

(28.VI.2019 r. – informacja została zamieszczona na stronie www.morawica.pl oraz 

www.sck.morawica.pl) 

12. Przygotowywanie wycieczki dla zespołów folklorystycznych działających pod opieką merytoryczną 

Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy do Bukowiny Tatrzańskiej na 53. Sabałowe Bajania – 

Festiwal Folkloru Ludowego dla ok. 85 osób w terminie 10-11.VIII.2019r. (przygotowanie listy osób, 

rezerwacja noclegów, obiadów oraz transportu) 

13. Oprowadzenie  13 osób z  Klubu Seniora z Kielc (ul. Hoża 39, 25-618 Kielce) po Morawicy (park 

dworski, Kalwaria Świętokrzyska, zbiornik retencyjno-rekreacyjny”  (15.VII.2019r.)  

14. Aktualizacja danych dotyczących Punktu Informacji Turystycznej w Morawicy na stronie 

internetowej www.info@swietokrzyskie.pl oraz www.um.kielce.pl/turystyka (17.VI.2019 r.) 

http://www.sck.morawica.pl/
http://www.morawica.pl/
http://www.sck.morawica.pl/
http://www.info@swietokrzyskie.pl
http://www.um.kielce.pl/turystyka
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15. Udział w warsztatach kreowania marki Ziemia Kielecka w ramach cyklu warsztatów „Miejsca 

mocy – dziesięć odsłon”  ( Starostwo Powiatowe w Kielcach , 8.VIII.2019 r.) 

 

16. Zaktualizowanie ilości miejsc noclegowych na terenie Miasta i Gminy Morawica na potrzeby 

Urzędu Miasta i Gminy Morawica (dot. zmian aglomeracji gminy Morawica). 

17. Przekazanie materiałów promocyjnych (map, ulotek) dotyczących gminy Morawica w celu 

promocji, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego (2.X.2019 r.) 

18. Udział w XXI Wojewódzkich Obchodach Światowego Dnia Turystyki ( Dwór Starostów Chęcińskich 

Podzamcze 2.X.2019 r.) 

19. Pomoc w przygotowaniu i opracowaniu dorocznej wycieczki dla artystów z terenu Miasta i Gminy 

Morawica na Mazury dla 82 osób w terminie 10-12.X.2019 r.  

20. Informowanie mailowe właścicieli obiektów noclegowych i gastronomicznych z terenu Miasta  

i Gminy Morawica  o 7. edycji akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY (11.X.2019 r.) 

21. Zgłoszenie Punktu Informacji Turystycznej w Morawicy do konkursu  na najlepsze centrum 

informacji turystycznej w województwie świętokrzyskim, kategoria „ Najlepsze biuro informacji 

turystycznej w regionie” (12.XI.2019 r.) 

22.  Udział w międzynarodowej konferencji pn.: „Marka Terytorialna – jak ją kreować, wzmacniać  

i promować z korzyścią dla gospodarki turystycznej”, która połączona była ze szkoleniem kadr 

Informacji Turystycznej Regionu Świętokrzyskiego  nt. Różnic kulturowych – jak je przełamać?  

Szkolenie z obsługi turystów zagranicznych. (Kielce 29.XI.2019r.)  

23. Wyróżnienia dla Punktu Informacji Turystycznej w Morawicy w konkursie z okazji 10-lecia 

Systemu Informacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (29.XI.2019 r.) 

24. Sprawdzenie merytoryczne  przewodnika turystycznego Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej 

Nidy (sprawdzenie treści oraz aktualizacja obiektów, punktów gastronomicznych itp.)  

26. Punkt Informacji Turystycznej w Morawicy w 2019 roku udzielił informacji  406 os. 

 

Budżet Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy w 2019 roku; 

        

  RODZAJ PRZYCHODÓW PLAN 
Wykonanie  

ogółem 

Dotacja  

organizatora 

Pozostałe 

źródła 

0970 
Środki pozostałe z roku 

ubiegłego 
40,22 40,22 0,00 40,22 

2480 Dotacja organizatora 793 000,00 793 000,00 793 000,00 0,00 

2480 
Dotacja Narodowe 

Centrum Kultury 
60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 

0830 Wpłaty własne 6 020,00 6 020,00 0,00 6 020,00 

0830 Wynajem sali 16 350,00 16 350,00 0,00 16 350,00 

0830 
Wpłaty ze sprzedaży 

biletów do kina 
19 110,00 19 110,00 0,00 19 110,00 

OGÓŁEM 894 520,22 894 520,22 793 000,00 101 520,22 
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RODZAJ WYDATKÓW 
     

4010 Wynagrodzenia osobowe 283 294,69 283 294,69 283 294,69   

4110 Ubezpieczenia społeczne 59 180,24 59 180,24 59 180,24   

4120 FP 5 365,99 5 365,99 5 365,99   

4170 
Wynagrodzenia 

bezosobowe 
80 104,54 80 104,54 80 104,54   

4210 
Zakup materiałów  

i wyposażenia 
135 438,98 135 438,98 75 438,98 60 000,00 

4260 
Zakup energii cieplnej                                    

i elektrycznej 
5 817,92 5 817,92 5 817,92   

4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00   

4300 Usługi pozostałe 306 881,90 306 848,21 265 361,68 41 486,53 

4360 usługi telekomunikacyjne 657,52 657,52 657,52   

4410 
Podróże służbowe 

krajowe 
583,39 583,39 583,39   

4440 Świadczenia urlopowe 10 449,05 10 449,05 10 449,05   

4480 
Podatek od 

nieruchomości 
6 296,00 6 296,00 6 296,00   

4700 Szkolenia pracowników 300,00 300,00 300,00   

OGÓŁEM 894 520,22 894 486,53 793 000,00 101 486,53 

 

 

 

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MORAWICY 

 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy jest samorządową instytucja 

kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta i Gminy Morawica pod pozycją Nr 1.  

Biblioteki działają na mocy Uchwały Nr XII/68/06 Rady Gminy w Morawicy z dnia 26.10.2006 r. Akt  

o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy  

W mieście i gminie Morawica działa  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II  

w Morawicy zlokalizowana przy ul. Spacerowej 7 oraz trzy Filie biblioteczne:  

1. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Bilczy zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej  im. Ks. 

Piotra Ściegiennego w Bilczy 

2. Biblioteka Publiczno – Szkolna w Brzezinach zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Brzezinach 

3. Biblioteka Publiczno – Szkolna w Dębskiej Woli zlokalizowana w budynku obok szkoły  
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 W dwóch Filiach bibliotecznych zlokalizowanych w szkołach, tj. w Bilczy i Brzezinach Miejsko – 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy  nie ponosi kosztów związanych  

z utrzymaniem obiektów oraz opłata za media (energia elektryczna, cieplna, woda, ścieki).  

W/w opłaty ponoszone są w bibliotece w Dębskiej Woli. W sezonie zimowym ponoszone są duże 

koszty związane z opłata za energie elektryczną ponieważ pomieszczenia biblioteczne ogrzewane są 

elektrycznie. 

W 2019 r. sieć bibliotek na terenie Miasta i Gminy Morawica nie uległa zmianie. Budynki, w których 

mieszczą się biblioteki w Morawicy, Bilczy i Brzezinach są dostosowane do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami. Jedynie obiekt w Dębskiej Woli nie spełnia tych wymogów. 

 

GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW  

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece.  

Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę 

popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci  

i młodzieży oraz lektury szkolne.  

Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych. Gromadzimy najlepsze  

i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze 

określonych tytułów bierzemy także pod uwagę sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby, aby  

w naszym księgozbiorze znalazły się książki, które ich najbardziej interesują. Zakupu najczęściej 

dokonujemy u hurtowników z uwagi na ich korzystną cenę, szeroką ofertę oraz wygodną formę 

dostawy.  

Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora oraz dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego,  o którą Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy corocznie 

wnioskuje. 

Księgozbiór  w tych bibliotekach na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił: 56 511 woluminów, zaś na 

koniec roku wyniósł : 55 831 woluminów. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna liczba woluminów wynosiła  3,5 na dzień  1 stycznia 2019 r. 

oraz 3,3 na dzień 31 grudnia 2019 r. 

W związku z odejściem na emeryturę Bibliotekarza z Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dębskiej Woli 

przeprowadzono skontrum księgozbioru podczas którego dokonano selekcji księgozbioru 

zniszczonego, zaczytanego. Ubytkowano  1506 woluminów  

 

Dokonano selekcji księgozbioru zaczytanego, zniszczonego w Bibliotece w Morawicy – 286 

woluminów, w Bibliotece Publiczno –Szkolnej w Brzezinach – 318 woluminów 

 

Ogółem zakupiono 1430 woluminów na kwotę: 38 591, 00 zł, w tym: 

- ze środków organizatora zakupiono 853 woluminy na kwotę:  24 223,00 zł 

- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 577 woluminów na  

 kwotę: 14 368,00 zł   

W 2019 r. biblioteka wykupiła dostęp do IBUKów na portalu IBUK Libra. Zarejestrowano 1589 

udostępnień publikacji na w/w portalu. 

Roczny koszt wykupu dostępu do portalu IBUK Libra wynosił: 2 845,00 zł 

 

Na  dzień 31 grudnia 2019 r. liczba czytelników wyniosła 3512.  



 

187 

 

Czytelnicy w przeciągu roku wypożyczyli 44 626  książek 

Tak to się kształtowało w poszczególnych bibliotekach: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Czytelnicy

Morawica -1693

Bilcza - 704

Brzeziny - 972

Dębska Wola - 143

Wypożyczenia książek

Morawica - 28 174

Bilcza - 4571

Brzeziny - 7311

Dębska Wola - 4570
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Poszczególne biblioteki zatrudniają 6 pracowników – 4 etaty przeliczeniowe, w tym: 

 

Morawica: 3 osoby -  2 i ½ etatu przeliczeniowego: dyrektor biblioteki – 1 etat,   

                   bibliotekarz – 1 etat, główny księgowy: ½ etatu   

Bilcza: bibliotekarz ½ etatu 

Brzeziny: bibliotekarz ½ etatu 

Dębska Wola: bibliotekarz ½ etatu 

Struktura zatrudnienia w 2019 roku nie uległa zmianie. 

 

Biblioteka w Morawicy czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -18:00 oraz   w każdą 

sobotę 9:00 – 13:00. 

Biblioteka w Bilczy i Brzezinach w godzinach dopołudniowych od poniedziałku do piątku pracuje  

nauczyciel – bibliotekarz  zatrudniony przez szkołę natomiast w godzinach od 14:00 do 18:00 

Bibliotekarz zatrudniony przez Bibliotekę Publiczną. 

Biblioteka w Dębskiej Woli w poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00, w środę od godz. 12:00 do 

godz. 16:00, w piątek od godz. 8:00 do godz. 16:00  

 

Biblioteki na terenie Miasta i Gminy Morawica posiadają komputery z dostępem do  Internetu. 

Czytelnicy i użytkownicy bibliotek mają możliwość korzystania z komputerów i Internetu. 

Morawica: 24 komputery. Czytelnicy i użytkownicy biblioteki mają również możliwość za odpłatnością 

drukowania i kserowania dokumentów. 

Bilcza: 5 komputerów 

Brzeziny: 2 komputery 

Dębska Wola: 4 komputery 

Biblioteka dysponuje dostępem do katalogów on-line. Opisy książek są wprowadzone do katalogu 

elektronicznego MAK+. Dostęp do katalogu poprzez witrynę:    www.szukamksiążki.pl   lub wpisując  

w Google: szukam książki i wybiera się bibliotekę wpisując np. Morawica i wyszukiwarka wybiera 

bibliotekę a następnie można sprawdzić czy poszukiwana książka znajduje się w zasobach 

bibliotecznych. 

Biblioteka opłaca licencję dostępu  do komputerowego programu MAK+ . Roczna opłata za licencję 

wynosi: 1 210,00 zł 

 

W 2019 roku Biblioteki zorganizowały następujące wydarzenia mające na celu promocję czytelnictwa: 

1. Bezpieczne i kulturalne ferie współorganizowane z Samorządowym Centrum Kultury  

w Morawicy – zajęcia dla dzieci. W zajęciach uczestniczyło 65 dzieci 

2. 28 marca - Spotkanie autorskie z Grzegorzem Rakiem autorem książki „Miłość  

w Rzeczniowie” – 70 osób 

3. 29 maja – Głośne czytanie bajek dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Radomicach – 18 osób 

4. 2 czerwca - Jarmark miejski w Morawicy połączony z Dniem Dziecka – Biblioteka 

prezentowała swoje stoisko, na którym dzieci malowały postacie bajkowe, rozwiązywały 

krzyżówki 

5. 5 czerwca – Przedszkolaki z Morawicy z wizytą w Bibliotece, głośne czytanie bajek – 48 osób 

6. 30 lipca – dwie grupy przedszkolaków z Bilczy na zajęciach w Bibliotece – 50 osób 
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7. 7 września Narodowe Czytanie wybrzmiały fragmenty ośmiu nowel polskich na 8 Narodowe 

Czytanie.  W tę szczytną akcję włączyły się szkoły: z Morawicy, Brzezin, Bilczy, Dębskiej Woli 

oraz Lisowa – w spotkaniu uczestniczyło około 140 osób. 

 

 

Czytali dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice, członkowie Klubu Seniora „Zawsze 

Młodzi” oraz mieszkańcy z terenu Miasta  i Gminy Morawica 

20 września – Przedszkolaki z Woli Morawickiej z wizyta w Bibliotece – głośne czytanie bajek 

– 25 osób. 

8. 4 października – dwie grupy przedszkolaków z Bilczy odwiedziły Bibliotekę w Morawicy -  

50 osób 

9. 26 października – Dzień Przedszkolaka w Bilczy – Biblioteka promowała się na stoisku dla 

dzieci – malowanie postaci bajkowych, krzyżówki 

10. 27 listopada – warsztaty literacko-malarskie „Legenda o powstaniu Bilczy” przeprowadzone  

w Bibliotece w Bilczy – 34 osoby 

11. 7 grudnia - Teatralne Mikołajki dla dzieci - Biblioteka promowała się na stoisku dla dzieci – 

malowanie postaci bajkowych, krzyżówki  

  

Ponadto biblioteki prowadziły lekcje biblioteczne dla uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy 

Morawica. Łącznie w 2019 roku przeprowadzono 12 lekcji bibliotecznych. 

 

Budżet Biblioteki: 

         

RODZAJ PRZYCHODÓW PLAN 
WYKONANIE 

OGÓŁEM 
DOTACJA  

ORGANIZATORA  

POZOSTAŁE 

ŹRODŁA 

2480 Dotacja organizatora 
243 000,00 243 000,00 243 000,00 0,00 

2480 Dotacja MKiDN 
14 368,00 14 368,00 0,00 14 368,00 

0830 Dochody własne 
6 645,31 6 645,31 0,00 6 645,31 

0970 Środki pozostałe z roku ubieglego 
34,88 34,88 0,00 34,88 

OGÓŁEM 264 048,19 264 048,19 243 000,00 21 048,19 

RODZAJ WYDATKÓW      

4010 
Wynagrodzenia osobowe 

159 170,05 159 170,05 159 170,05   

4110 
Ubezpieczenia społeczne 

27 349,67 27 349,67 27 349,67   

4120 
FP 

2 840,42 2 840,42 2 840,42   
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4170 
Wynagrodzenia bezosobowe 

659,00 659,00 659,00   

4210 

Zakup materiałów                                                                                            

i wyposażenia 16 906,31 15 696,56 10 226,12 5 470,44 

4240 
Zakup książek 

39 093,88 39 093,88 24 725,88 14 368,00 

4260 

Zakup energii cieplnej                                                                                                      

i elektrycznej 7 788,44 7 788,44 7 788,44   

4280 
Zakup usług zdrowotnych 

300,00 300,00 300,00   

4300 
Usługi pozostałe 

4 009,55 4 009,55 4 009,55   

436o 
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 

789,67 789,67 789,67   

4410 
Podróże służbowe krajowe 

0,00 0,00 0,00   

4430 
Różne opłaty i składki 

24,00 24,00 24,00   

4440 
Świadczenia urlopowe 

4 917,20 4 917,20 4 917,20   

4480 
Podatek od nieruchomości 

0,00 0,00 0,00   

4700 
Szkolenia pracowników 

200,00 200,00 200,00   

OGÓŁEM 264 048,19 262 838,44 243 000,00 19 838,44 

 

 

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

W MORAWICY 

 

Zasady funkcjonowania 

 
Podstawa prawna: art. 110 ust 9 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst. jedn. 

Dz.U. poz. 1507 z 2019 r z późn. zm.)  

 

 

ZAGADNIENIA WSTĘPNE  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy w roku 2019 realizował zadania wynikające z art. 17 ust 1-2 

oraz 18 ust.1-2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U poz. 1507  

z 2019 roku z późn. zm.), art. 176 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz.U. poz. 1111 z 2019 r.), Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z 15 
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października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  

i w domu na lata 2019-2023 (M.P. Poz. 1007 z 2018 r.) Podstawą działania były również akty 

wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności: Rozporządzenie Rady Ministrów  

z dnia 13 lipca 2018 r. roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy  

 

społecznej (Dz.U z 2018, poz. 1358), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 

sierpnia 2012 r.   w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 734), a także Ustawa  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz.U z 2015 r., poz.1390), 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. 

U poz 1482 z 2019 r), Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. 

Dz.U z 2018 poz. 1878).  

 

ZADANIA WŁASNE:  

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy:  

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki                                    

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób  

i rodzin z grup szczególnego ryzyka;  

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;  

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym;  

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;  

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;  

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego;  

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu                                     

i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu  

w Narodowym Funduszu Zdrowia;  

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;  

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje                           

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, 

ojcem lub rodzeństwem;  

10) praca socjalna;  

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób                                       

z zaburzeniami psychicznymi;  

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;  

13) dożywianie dzieci;  

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;  

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu;  
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15a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu  

z ZK  

16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;  

17) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników; 

18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

19) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.  

 

Do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym należy:  

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;  

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

pożyczek oraz pomocy w naturze;  

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu 

gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;   

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb 

gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;  

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa 

zawodowego  

i o szkoleniach.  

 

ZADANIA ZLECONE:  

Zgodnie z art. 18 Ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez gminę należy:  

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi;  

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekologiczną;  

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi;  

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;  

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku  

i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;  

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku   

i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium 

RP;  

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.  

 

Zgodnie z art. 176 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań gminy należy:  

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;  

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;  

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz 

praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:  
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a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa,  

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,  

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

4) finansowanie:  

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,  

b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych 

przez rodziny wspierające;  

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;  

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;  

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;  

 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY 

 

1) O udzielenie pomocy finansowej mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone   

w ustawie o pomocy społecznej tj.: 

− są w trudnej sytuacji życiowej; 

− są w trudnej sytuacji finansowej (przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie). 

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej  z dnia 12 

marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu: 

1) ubóstwa; 

2) sieroctwa; 

3) bezdomności; 

4) bezrobocia; 

5) niepełnosprawności; 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7) przemocy w rodzinie; 

8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych; 

11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

13) alkoholizmu lub narkomanii; 

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej przysługuje:  
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− osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie może przekraczać kwoty 701 zł, 

− rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, 

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przyczyn wymienionych w art. 7 ust. 1-15 

ustawy o pomocy społecznej. 

 

 

KADRA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY 

Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17 ust 18 

ustawy o pomocy społecznej. W roku sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej  w Morawicy, 

zatrudniał ogółem 62 osoby.  

 

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej 

zatrudnia pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy jw. OPS zatrudnia pracowników 

socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. 

mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób 

samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku 1 pracownik socjalny zatrudniony  

w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.  

 

Tab. 1. Liczba stanowisk w MGOPS w 2019 roku. 

 

Działy w Ośrodku Pomocy Społecznej liczba stanowisk  

Kierownik   1 

Dział pomocy społecznej – pracownicy socjalni   7 

Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i fundusz 

alimentacyjny 

  6  

Dział księgowo - kadrowy   2 

Asystenci rodziny   2 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 31 

Środowiskowy Dom Samopomocy   8 

Świetlice środowiskowe    3 

Obsługa informatyczna    1 

Poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą i problemem 

alkoholowym 

  1 

Ogółem  62 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

  

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy w 2019r. ogółem zatrudnionych było 

62 pracowników w tym: na umowę o pracę zatrudniono 35 osób, natomiast na umowę zlecenie  

27 osób. 
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INFORMACJA FINANSOWA Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU  2019 R. 
 

 
Tab. 2.  Budżet Miejsko  -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku. 

Dział  Rozdział Rodzaj zadania 

 

Plan Wydatki 

851  OCHRONA ZDROWIA 

 

  

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi         158 000,00          158 000,00 

 85195 Pozostała działalność  

( ubezp. społ.) 

            1 190,00             1 120,00 

852  POMOC SPOŁECZNA 

 

  

 85202 Domy Pomocy Społecznej         909 720,50         909 467,08 

 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy         583 832,00         583 831,36 

 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy  

w rodzinie  

            5 040,00             5 040,00 

 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacone za osoby pobierające 

niektóre świadczenia  rodzinne oraz 

za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej  

i dofinansowanie zadań własnych 

          33 303,00           31 766,94 

 

 

 

 

 

 85214 Zasiłki okresowe, celowe  

i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne  

i rentowe  

       163 578,00         155 512,15 

 85215 Dodatki mieszkaniowe           17 128,00           17 127,40 

 85216 Zasiłki stałe 

 

        399 137,00         381 694,00 

 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej      1 134 380,68      1 130 715,30 

 85228 Usługo opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

        608 335,91        601 771,26 

 85230 Pomoc w zakresie dożywiania         291 635,91         259 628,50 

 85295 Pozostała działalność            77 194,00           75 653,23 

855  RODZINA 

 

  

 85501 Świadczenia wychowawcze    17 064 018,00    17 063 929,19 

 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenie 

emerytalne  

     6 270 621,00      6 179 996,39 
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i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

 85503 Karta Dużej Rodziny           60 880,00           60 377,49 

 85504 Wspieranie rodziny         904 190,00         883 098,66 

 85508 Rodziny zastępcze           38 320,00           38 319,67 

 85513 Składki na ubez. zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne , 

zgodne z przepisami ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów z godnie z przepisami 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 

ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla 

opiekunów 

          24 165,00           22 482,56 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wykonany plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy wg. stanu 

na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 28 559 539,18 zł z czego : 

1) dotacja celowa wynosiła  25 784 367,04 zł 

2) środki własne gminy wynosiły 2 775 164,14 zł 

 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

 

dotacja celowa

90%

środki własne 

gminy

10%

Środki finansowe Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Morawicy w 2019 r.
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Z powyższego wykresu wynika, że środki własne gminy to 10%,   natomiast dotacja celowa to 90%  

budżetu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy. 

 

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY W ZAKRESIE REALIZACJI 
ZADAŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy jest jednostką organizacyjną realizującą zadania pomocy 

społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości  

i uprawnienia.  

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna 

podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem.  

W roku 2018 Miasto i Gminę Morawica zamieszkiwało 16 163 osoby (stan na 31.12.2018).  

W roku 2019 pomocą społeczną objętych zostało 315 rodzin. W rodzinach tych było 1 444 osoby, co 

stanowi 8,93 % ogółu ludności gminy.  

 

Tab. 3. Powody przyznawania pomocy społecznej w 2019 roku. 
 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 
Liczba osób  

w rodzinach 

Ubóstwo 211 534 

Bezdomność 1 1 

Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym: 

➢ wielodzietność 

7 

4 

32 

20 

Bezrobocie  32 78 

Niepełnosprawność 129 250 

Długotrwała lub ciężka choroba 90 202 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,              

w tym: 

➢ rodzina niepełna 
➢ rodzina wielodzietna 

21 

 

7 

8 

82 

 

19 

43 

Przemoc w rodzinie 10 32 

Alkoholizm  36 75 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu                      

z zakładu karnego 
2 4 

Zdarzenie losowe 2 6 

Sytuacja kryzysowa 23 66 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPiPS za 2019r. 
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Z powyższej tabeli wynika, że największą grupą świadczeniobiorców są rodziny objęte wsparciem  

z powodu ubóstwa ( niskie dochody) –  211 rodziny ( 66,98% ogółu rodzin korzystających z pomocy), 

rodziny z osobą niepełnosprawną – 129 rodziny  ( 40,95 % ogółu rodzin), rodziny, w których 

występuje długotrwała choroba – 90 rodzin ( 28,57 % ogółu rodzin). 

Nieliczne  są rodziny, którym przyznano pomoc z powodu zdarzenia losowego – 2 rodziny (0,63% 

ogółu rodzin korzystających z pomocy), trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego – 2 rodziny (0,63% ogółu rodzin). 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Do głównych problemów rodzin zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Morawica, 

korzystających z pomocy tutejszego ośrodka należą: 

 

➢ niskie dochody w rodzinach, które nie wystarczają by pokryć wydatki na bieżące funkcjonowanie, 

➢ niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba  – członkowie rodzin nie są w stanie 

sprostać obowiązkom związanym ze sprawowaniem opieki, pielęgnacją, rehabilitacją,  

zapewnieniem leków i odpowiedniego sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego, 

➢ bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

oraz niezaradnością życiową, 

➢ samotne wychowywanie dzieci – zwiększająca się liczba rozwodów, powstawanie rodzin 

niepełnych, niewydolnych wychowawczo i finansowo. 
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Tab.4. Udzielone świadczenia z zadań zleconych gminom realizowane przez Miejsko - Gminny 
Ośrodek  Pomocy Społecznej w Morawicy w 2019 roku. 
 

Forma pomocy Liczba osób, którym 

przyznano 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota świadczeń 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze  dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 
26 4842 160 293 

Razem: X X 160 293 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPiPS za 2019r. 
 
 
 

Tab.5. Udzielone świadczenia z zadań własnych gminy realizowane przez Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy w 2019 roku. 
 

Forma pomocy 

Liczba osób, którym 

przyznano 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 
Kwota świadczeń 

Zasiłki stałe 

 
64 653 385 271,00 

Zasiłki okresowe 

 
57 liczba rodzin 212 

82 270,00 

własne 5743 

dotacja 76 527 

Posiłek dla dzieci w ramach programu 

wieloletniego „Posiłek w szkole  

i w domu” 

128 14 873 85 049,00 

Zasiłek celowy na zakup żywności w 

ramach programu wieloletniego „Posiłek 

w szkole i w domu” 

299  593 174 400,00  

Zasiłki celowe i pomoc rzeczowa 

w tym: 

 

➢ zasiłek celowy specjalny 

283 

 

 

49 

- 

 

 

107 

243 700,00 

 

 

40 980,00 

Składka na ubezpieczenie  zdrowotne  

(zasiłki stałe, CIS) 
59 559 31 070,00 

Schronienie 0 0 0,00 

Sprawienie pogrzebu 1 1 4000,00 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków 

związanych ze zdarzeniem losowym 
2 2 4662,00 

Podstawowa usługa opiekuńcza 47 17 541 282 792,00 

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy 

Społecznej  
35 370  885 457,00 

Razem: X X 2 178 671,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPiPS za 2019r. 
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Z tabeli nr 5 wynika, że najczęstszą formą pomocy , którą przyznano mieszkańcom Miasta i Gminy 

Morawica jest zasiłek celowy na zakup żywności w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole  

i w domu” – 299 osoby (co stanowi 1,85% ogółu mieszkańców Miasta i Gminy Morawica), zasiłki 

celowe i pomoc rzeczowa – 283 osoby (co stanowi 1,75% ogółu mieszkańców), posiłek dla dzieci  

w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – 128 dzieci (co stanowi 0,79% ogółu 

mieszkańców). W minionym roku tylko 2 razy wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków 

związanych ze zdarzeniem losowym dla 2 osób oraz 1 raz sprawiono pogrzeb. 

 

Ponadto w ramach zadań własnych Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Morawicy 

zrealizował następujące działania: 

 

− wydał dla 14 osób, decyzje stwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych 

ze środków publicznych, 

− sfinansował  z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi schronienie dla osób 

bezdomnych na kwotę 10.278,12 zł 

− udzielił pomocy w formie pracy socjalnej dla 570  rodzin, 

− zorganizował Spotkanie Wigilijne w miejscowości Bieleckie Młyny dla osób samotnych   

i starszych, w którym udział wzięło ok. 70 osób, koszt spotkania 1 784,51 zł.  

− przygotował paczki mikołajkowe dla 6 niepełnosprawnych dzieci, które mają nauczanie 

indywidualne w domu na łączną kwotę 919,79 zł, 

− sprawując nadzór i opiekę nad kombatantami jak co roku zaprosił kombatantów i wdowy po 

kombatantach na Obchody Święta Niepodległości, które odbyły się w Samorządowym Centrum 

Kultury w Morawicy w dniu 11 listopada 2019r, 

− przyznał i wypłacił dodatki mieszkaniowe dla 10 rodzin, na łączną kwotę 17 128,40 zł. 

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 

 
W związku z nałożonym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U. z 2015r. poz. 1390 ze zm.) na ternie Miasta i Gminy Morawica funkcjonuje powołany w 2011 

roku przez Wójta Gminy Morawica Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych  

z przeciwdziałaniem przemocy, którego obsługą zajmuje się Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Morawicy.  

Uchwałą Nr XLI/394/14 Rady Gminy Morawica z dnia 8 maja 2014 roku przyjęto Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 

 

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy  

w rodzinie, zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest 

przemoc, oraz zmniejszenie rozmiaru przemocy poprzez realizację celów pośrednich zawartych  

w Programie, tj.: zmianę postaw społeczności lokalnej wobec przemocy w rodzinie poprzez stałą 

edukację, ograniczanie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie, usprawnienie systemu interwencji  

i wsparcia rodziny, prowadzenie poradnictwa dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz 

zwiększenie dostępności pomocy dla ofiar przemocy domowej.     
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Realizacja Programu niesie za sobą stworzenie systemu wsparcia dla osób dotkniętych przemocą   

w rodzinie, wskazanie możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy dla osób uwikłanych w przemoc, 

dostarczenie wiedzy społeczeństwu o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z tym 

problemem, motywowanie społeczności lokalnej do podejmowania działań zmierzających do 

powstrzymania przemocy, do podejmowania działań na rzecz ofiar przemocy. 

 

Adresatami Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie są: 

1. Ofiary przemocy, 

2. Sprawcy przemocy, 

3. Dzieci i członkowie rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy, 

4. Przedstawiciele instytucji pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą, 

5. Przedstawiciele władz lokalnych (radni, sołtysi). 

 

Realizatorami Gminnego Programu są: 

➢ Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, 

➢ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

➢ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

➢ placówki oświatowo- wychowawcze, 

➢ Policja, 

➢ Świętokrzyskie  Centrum  Psychiatrii w Morawicy, 

➢ placówki ochrony zdrowia, 

➢ organizacje pozarządowe, 

➢ Gminny  Zespół  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w  Rodzinie, 

➢ Straż Miejska, 

 

W 2019 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 78 Niebieskich Kart, z czego 74 

założonych przez Policję, 4 przez pracowników MGOPS. W związku z powyższymi sprawami odbyło 

się 60 spotkań grup roboczych.  

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brudzowie jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego 

przeznaczonym dla 24 osób przewlekle psychicznie chorych, typu A oraz niepełnosprawnych 

intelektualnie typu B. ŚDS zapewnia oparcie społeczne dla osób, które w wyniku upośledzenia 

niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy  

w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania 

zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. ŚDS ma charakter lokalny   

i obejmuje wsparciem społecznym osoby niepełnosprawne z terenu Miasta     i Gminy Morawica.   
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Celem głównym ŚDS w Brudzowie jest aktywizacja w życiu codziennym, społecznym i zawodowym 

uczestników w oparciu o współpracę z rodziną i najbliższym otoczeniem. Podstawową metodą pracy  

z niepełnosprawnymi uczestnikami Domu jest wzmocnienie pozytywne, przywracanie wiary we 

własne siły, eksponowanie twórczości, umiejętne dostrzeganie mocnych stron i wykorzystanie ich 

podczas wspólnych zajęć. 

 

Z usług świadczonych przez placówkę w 2019 r.  korzystały osoby w wieku: 

➢ 20 – 30 lat – 6 osób 

➢ 31 – 40 lat – 8 osób 

➢ 41 – 50 lat – 6 osób 

➢ 51 – 60 lat – 4 osób 

➢ powyżej 60 lat – 1 osoba. 

 

 W tym osoby z następującymi zaburzeniami psychicznymi: 

➢ 9 osób z niepełnosprawnością intelektualną; 

➢ 7 osób przewlekle chorych psychiczne; 

➢ 9 osób z niepełnosprawnością sprzężoną /upośledzenie umysłowe/choroba psychiczna/ 

choroby neurologiczne; 

 

 

 Rodzaj Treningów i  średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w ciągu tygodnia: 

➢ trening  kulinarny (ok.15 godz./tyg.) – śr. udział tyg. w zajęciach 12 uczestników 

➢ trening  porządkowy (ok.10 godz./tyg.) – śr. udział  tyg. w zajęciach 14 uczestników 

➢ trening rękodzieła artystycznego (ok.20 godz./tyg.) – śr. udział tyg. w zajęciach  41 

uczestników 

➢ trening praktyczny- (ok. 2 godz./tyg.) – śr. udział tyg. w zajęciach  15 uczestników 

➢ trening umiejętności spędzenia czasu wolnego (ok. 5 godz./tyg.) – śr. udział   tyg. w zajęciach 

98 uczestników 

➢ zajęcia edukacyjne z elementami zajęć komputerowych i treningiem budżetowym (ok. 12 

godz./tyg.) – śr. udział tyg. w zajęciach 39 uczestników 

➢ terapia ruchem - (ok. 10,5 godz./tyg.) – śr. udział w zajęciach 82 uczestników 

➢ terapia stolarska/zajęcia ogrodnicze (ok.20  godz./tyg.) – śr. tyg. udział   zajęciach  

28 uczestników 

➢ poradnictwo psychologiczne (ok.10 godz./tyg.) – śr. tyg. udział w zajęciach  34 uczestników 

➢ zajęcia dbałości o zdrowie, higienę i  wygląd zewnętrzny (ok.4 godz./tyg.) – śr. tyg.  udział  

w zajęciach 15 uczestników 

➢ biblioterapia  (ok.2godz./ tyg. ) – śr.  tyg. udział w zajęciach 9 uczestników 

 

Efekty działań terapeutycznych oraz treningów wśród uczestników ŚDS w Brudzowie: 

1) Poprawa funkcjonowania w życiu codziennym. 

2) Poprawa  w zakresie załatwiania spraw urzędowych. 

3) Systematyczne korzystanie z pomocy poradni specjalistycznych oraz utrwalenie nawyku 

przyjmowania leków. 
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4) Podtrzymanie sprawności psychofizycznej na dotychczasowym poziomie. 

5) Wzrost aktywności psychoruchowej oraz sprawności fizycznej. 

6) Większa umiejętności wyrażania uczuć, odreagowania napięć i emocji. 

7) Wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych (nawiązywanie                                   

i podtrzymywanie rozmowy, umiejętności funkcjonowania w grupie, podejmowanie 

aktywnych działań, wywiązywanie się z obowiązków). 

8) Zainteresowanie udziałem w zajęciach zorganizowanych. 

9) Poprawa motoryki małej i dużej. 

10) Wzrost zainteresowania sposobami spędzania czasu wolnego. 

11) Zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami w najbliższej okolicy i kraju. 

12) Poprawa samooceny. 

13) Poprawa relacji z rodziną i najbliższym środowiskiem. 

14) Nabycie umiejętności korzystania ze środków czystości. 

15) Większa samodzielność w zakresie samoobsługi. 

16) Lepsza i bezpieczniejsza obsługa sprzętu AGD. 

17) Utrwalenie zasad adekwatnego zachowania co do miejsca  i okoliczności. 

18) Poprawa koncentracji uwagi i  koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

19) Śmielsze uczestnictwo w życiu lokalnym. 

20) Zwiększenie szansy uczestników ŚDS na podjęcie pracy. 

 

 

ASYSTENCI RODZINY  

 

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz.U.2013.135.t.j.) w 2012 roku w ramach „Resortowego Programu Wspierania Rodziny   

i Systemu Pieczy Zastępczej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy 

zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny.   

W 2019 roku pracą asystentów objętych było 34 rodziny (131 osób w rodzinach ) z terenu Miasta  

i Gminy Morawica. Rola asystenta polega na aktywnym wspieraniu rodziny. Jego zadaniem jest 

całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych dysfunkcjami, przeżywającymi 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Asystent zapobiega powstawaniu 

w rodzinie problemów związanych z jej prawidłowym funkcjonowaniem, kształtowaniem 

prawidłowych postaw rodzicielskich i społecznie pożądanego modelu rodziny. Celem jego pracy jest: 

− osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej 

wychowanie dzieci, 

− motywowanie do trzeźwego stylu życia, 

− doradzanie w sprawach prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego i dysponowania 

budżetem domowym, 

− motywowanie dzieci z rodzin patologicznych do kontynuacji nauki, 

− współpraca z Poradniami Specjalistycznymi, szkołami, pedagogami szkolnymi oraz Sądem 

Rodzinnym. 
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy na pokrycie wynagrodzeń asystentów 

rodziny pozyskał środki z Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 

roku w wysokości  28 527zł.    

 

 

9.  ŚWIADCZENIA RODZINNE 

W oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r.  

poz. 111 ) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy w ramach zadań zleconych 

realizuje świadczenia rodzinne, do których zalicza się: 

 

1) zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, 

2) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – tzw. ”becikowe” 

3) świadczenia rodzicielskie 

oraz świadczenia opiekuńcze: 

4) zasiłek pielęgnacyjny, 

5) zasiłek dla opiekuna 

6) specjalny zasiłek opiekuńczy 

7) świadczenie pielęgnacyjne, 

 

Tab. 6. Wydatki na świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych w Miejsko - Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Morawicy w 2019 roku. 

 

Forma pomocy 

Roczna 

liczba 

świadczeń 

Roczna 

liczba 

świadczeń 

1 za 1 

Kwota 

świadczeń 

(w zł) 

Kwota 

świadczeń 

1 za 1 

Zasiłek rodzinny 13 408 1183 1 558 829 78 893 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

 

➢ urodzenia się dziecka 
 
➢ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  

z urlopu wychowawczego 
 

➢ samotnego wychowywania dziecka 
 

➢ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
 

➢ rozpoczęcia roku szkolnego 
 

➢ podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem 
zamieszkania 
 

➢ wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

5 694 

 

59 

 

523 

 

385 

 

 

 732 

                           

733 

 

                

1744               

 

1 518 

1 332 

 

53 

 

10 

 

76 

 

 

21 

 

787 

 

 

222 

 

163 

758 841 

 

59 000 

 

206 000 

 

77 131 

 

 

77 720 

 

73 300 

 

 

121 480 

 

 144 210     

36 289 

 

2 357 

 

1 810 

 

11 353 

 

 

1 557 

 

3 762 

 

 

6 086 

 

9 364 

Zasiłek pielęgnacyjny 4627 876 512 

Świadczenie pielęgnacyjne 809 1 279 206 
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➢ Składka na ubezpieczenie społeczne  od w/w 
świadczenia 

➢ Składka zdrowotna 
 
Specjalny zasiłek opiekuńczy 
➢ Składka na ubezpieczenie społeczne  od SZO 
➢ Składka zdrowotna 
 
Zasiłek dla opiekuna 

➢ Składka na ubezpieczenie społeczne od ZDO 
➢ Składka zdrowotna 

591 

89 

 

250 

198 

138 

 

92 

56 

38 

248 254 

12 680 

 

151 628 

31 985 

7 682 

 

57 040 

9 549 

2 120 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka  

134 134 000 

Świadczenie rodzicielskie 532 472 592 

Razem: 

 

X X 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPiPS za 2019rok 
 
 

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznawany dla osoby, na której zgodnie   

z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek 

alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:  

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub  

2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  

– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności (…) albo orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy 

przysługuje, jeżeli  łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej 

opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00zł i wynosi 620,00zł miesięcznie. 

Realizację świadczenia przedstawia poniższa tabela. 

Tab.7. Realizacja specjalnego zasiłku opiekuńczego przez Miejsko - Gminny Ośrodek  Pomocy 
Społecznej w Morawicy w 2019 roku. 

 

Rodzaj świadczenia Liczba osób, którym 

przyznano świadczenia 

Kwota świadczeń 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 33 151 628,00zł 

Razem: X 151 628,00zł 

 Źródło: opracowanie własne 
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Zasiłek dla opiekuna jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r., który 

zakwestionował część nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zasiłek dla opiekuna jest 

skierowany wyłącznie do osób, które na skutek ww. nowelizacji utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego i nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego 

zasiłku opiekuńczego, pozostając bez wsparcia państwa. Zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji 

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, 

z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują 

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się 

orzeczeniem o  znacznym stopniu niepełnosprawności, ZDO przysługuje w wysokości 620,00zł 

miesięcznie i nie jest świadczeniem uzależnionym od dochodu. Realizację świadczenia przedstawia 

tabela nr 8. 

 

Tab.8. Realizacja zasiłku dla opiekuna przez Miejsko - Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej 
 w Morawicy w 2019 roku. 

 

Rodzaj świadczenia Liczba osób, którym 

przyznano świadczenia 

Kwota świadczeń 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 10 57 040,00zł 

Razem: X 57 040,00zł 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2019 roku wpłynęło łącznie  1 333 wnioski i wydanych zostało 1 507 decyzji. 

Łączna kwota świadczeń rodzinnych wraz z opłaceniem składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS  

i KRUS wyniosła 6 007 612,95 zł. 

 

Z dniem 1.01.2018r roku weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.  

W tym zakresie w 2019r wpłynęły do tut. ośrodka 3 wnioski. Łączna kwota wypłaconych świadczeń  

z powyższego tytułu wynosiła 12.000,00 zł. 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, mogą otrzymywać osoby na podstawie tytułu 

wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna, do ukończenia 18 roku życia albo  w przypadku, 

gdy osoba uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, lub  

w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. 

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł i 800,00 zł od października 2019r. 
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Tab.9.  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone przez Miejsko - Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Morawicy w 2019 roku. 

 

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin, którym 

przyznano świadczenia 

Kwota świadczeń 

Fundusz alimentacyjny 47 319 350,00zł 

Razem: X 319 350,00zł 

Źródło: opracowanie własne 

 

Stan należności na dzień 31.12.2019r wyniósł  2 992 181,00 zł, natomiast wyegzekwowano kwotę  

127 100,55 zł od dłużników alimentacyjnych, których było 82. 

 

 
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 

 

Z dniem 1 kwietnia 2016r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, której 

celem jest częściowe pokrywanie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, świadczenie 

przysługuje w wysokości 500 zł na dziecko do ukończenia 18 r.ż. Świadczenie wychowawcze 500+ 

przysługiwało na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał 

kwoty 800 zł, na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługiwało bez kryterium dochodowego, od 

lipca 2019r. świadczenie bez kryterium dochodowego przysługuje na każde dziecko. Liczba dzieci, na 

które przyznano św. wychowawcze w 2019r – 3 432. 

 

W 2019r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy przyjęto  

2 579 wniosków, liczba wypłaconych świadczeń wynosiła 33 844, co stanowi kwotę 16 840 268,97 zł. 

Świadczenie jest w całości finansowane z budżetu państwa. 

 

W dniu 1 czerwca 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.  

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Program ten jest 

adresowany do rodzin jako wsparcie w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku 

szkolnego. Świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających 

rok szkolny jest niezależne od dochodu rodziny. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku,  

w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: 

-przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia; 

- przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób 

uczących. 

W 2019 roku przyjęto 1 795 wniosków o świadczenie „Dobry Start” i wypłacono powyższe 

świadczenie dla 2 506 dzieci na łączną kwotę 751 800,00 zł. 
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Źródło: opracowanie własne 

 
 
 
ŚWIADCZENIA POZAUSTAWOWE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Posiłek w szkole  

i w domu" (Dz.U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu  "Posiłek  

w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r, poz. 1007), realizowane były działania dotyczące  

w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: 

 

a) dzieciom do 7 roku życia; 

b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej; 

Świadczenia rodzine 
wraz ze skł.na 

ubez.społeczne 
ZUS,KRUS; 6007612,95; 

25%

Fundusz alimentacyjny; 
319350; 1%

Świadczenie " Za 
życiem"; 12000; 0%

Świadczenie 
wychowawcze tzw. 
500+; 16840268,97; 

71%

Dobry Start; 751800; 
3%

Świadczenia wypłacone dla rodzin w 2019 r.

Świadczenia rodzine wraz ze skł.na ubez.społeczne ZUS,KRUS

Fundusz alimentacyjny

Świadczenie " Za życiem"

Świadczenie wychowawcze tzw. 500+

Dobry Start
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c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym,  w podeszłym 

wieku, chorym lub niepełnosprawnym. 

 

W ramach realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” osoby uprawnione otrzymują: gorący 

posiłek lub świadczenie pieniężne na zakup posiłku. Zgodnie z założeniami Programu świadczenie 

pieniężne jest przyznawane w przypadku braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku (np.  

z powodu trudności w dotarciu do jadłodajni) lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby 

nieuzasadnione z uwagi na sytuację zdrowotną osoby uprawnionej (np. choroba wymagająca 

stosowania specjalistycznej diety). 

 

W roku 2019 pomocą w formie posiłku w szkole z programu „Posiłek w szkole  i w domu” łącznie 

zostało objętych 128 dzieci na kwotę 85 049,00 zł,, natomiast w formie zasiłku celowego na zakup 

żywności objętych zostało 299 osób na kwotę 174 400,00 zł  

 

Całość programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku stanowiła kwotę 259 449,00 zł z czego 

udział środków własnych wyniósł 57 936,00 zł a dotacji 201 513,00 zł. 

 
 

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ  PODEJMOWANA  PRZEZ  MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY W 2019 ROKU 
 
 
1) Żywność unijna  - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  - Podprogram 2018 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy przystąpił do Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018 (sierpień 2018r. do czerwiec 2019 r.) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  

W przypadku naszej gminy umowa została podpisana pomiędzy Miejsko – Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Morawicy a Caritas Diecezji Kieleckiej. W sprawie realizacji Programu 

podpisano także porozumienie określające warunki współpracy pomiędzy Parafią w Brzezinach  

i MGOPS w Morawicy. W ramach Programu Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Morawicy wydał  149 skierowań i objął wsparciem żywnościowym 400 osób, natomiast do Parafii  

w Brzezinach wydano 41 skierowań i objęto pomocą 100 osób.  

Dystrybucję żywności przez cały okres Programu prowadzili pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, którzy wydali 19,7 ton żywności. W Parafii  

w Brzezinach dystrybucję żywności prowadził Parafialny Zespół Caritas, który wydał 12,32 ton 

żywności.  

W ramach Podprogramu 2018 mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Morawica mogli skorzystać ze 

wsparcia w postaci paczek żywnościowych, jak również możliwości uczestniczenia w warsztatach  
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dotyczących wzmocnienia samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zdrowego odżywiania i niemarnotrawienia żywności.  

Każda z osób zakwalifikowanych do Programu otrzymała 4 paczki żywnościowe z następującymi 

produktami: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki, powidła śliwkowe, 

makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki 

maślane, mleko, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, 

pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, kabanosy wieprzowe, miód 

nektarowy wielokwiatowy, gołąbki. 

 

2) Dzień Matki 

 

W dniu 25 maja 2019r. w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbyła się uroczystość  

z okazji Dnia Matki. Przybyło ok. 140 mam, które urodziły czworo i więcej dzieci. Podczas uroczystości 

wszystkie mamy otrzymały życzenia i kwiaty z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Morawica – Mariana 

Burasa. Dla Mam zorganizowano występy artystyczne i poczęstunek. 

 

3) Program p.n. „Płyniemy po sprawność” 

 

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy realizuje program pn. „Płyniemy po 

sprawność”, który został przyjęty uchwałą Nr XVI/184/16 Rady Gminy Morawica w dniu 14 kwietnia 

2016r., zmieniony uchwałą nr XXXVI/410/17 Rady Gminy Morawica z dnia 28 grudnia 2017 r.  

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 16 października 2016r. pomiędzy krytą pływalnią 

„Koral” w Morawicy, a Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morawicy. Program jest 

skierowany do dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy 

Morawica. W ramach programu wraz z niepełnosprawnym dzieckiem do bezpłatnego wejścia na 

basen upoważniony jest rodzic lub opiekun. Z basenu można korzystać cztery razy w miesiącu. Koszt 

programu w 2019 roku wyniósł 5 673,36 zł. 

 

4) Projekt pt.” "Stop bierności"  

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy realizował projekt pt.: "Stop bierności". 

Zorganizowano 6 dniowe warsztaty terapeutyczne w Górach Stołowych dla 24 osób z zaburzeniami 

psychicznymi i 18 członków rodzin (np.: rodziców, partnerów, rodzeństw, osób wspierających  

z otoczenia: opiekunów, przyjaciół) z terenu Miasta i Gminy Morawica i  przeprowadzono:  

− warsztaty integracyjno – motywujące  

− warsztaty psychologiczne z elementami ruchu terapeutycznego 

− warsztaty edukacyjne z umiejętności społecznych 

− trening aktywności ruchowej 

Całkowity koszt projektu : 52 190,87zł, dofinansowanie z MRPiPS 41 291,24 zł. 
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5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morawicy 

 

− realizowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   

 

W 2019 roku wpłynęło 68 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe, które rozpatrzono z różnym 

skutkiem. Wnioski zostały złożone przez: 

 

➢ Policję – 4 

➢ Prokuraturę – 9 

➢ Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie - 1 

➢ rodziny osób uzależnionych – 28  

➢ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy – 8 

➢ Zespół Interdyscyplinarny – 16 

➢ Pracodawcę – 1 

➢ Administratora Budynku - 1 

− opracowywała Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz 

Przeciwdziałania Przemocy, 

 

POTRZEBY MIEJSKO – MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W MORAWICY 
 

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku  (t.j. Dz.U. z  2019 r., 

poz. 1507) „Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy całoroczne sprawozdanie  

z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.”  

 

Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów społecznych 

prowadzona na bieżąco przez Ośrodek, który gromadzi dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej 

zdrowotnej mieszkańców Miasta i Gminy Morawica korzystających z pomocy oraz dane 

przekazywane przez inne podmioty, działające w systemie pomocy społecznej, a także analiza 

zasobów Miasta i Gminy Morawica w sferze socjalnej. 

 

W związku z powyższym Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy określa 

następujące, najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej: 

 

➢ Zatrudnienie psychologa i mediatora na umowę zlecenie dla rodzin i osób potrzebujących 

wsparcia. 

Potrzeba ta związana jest z obserwowanym przez pracowników socjalnych wzrostem sytuacji 

kryzysowych w rodzinach. Również członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie sygnalizują potrzebę skierowania działań  w kierunku 

poradnictwa dla osób doznających przemocy w rodzinie, a także podejmowania działań 

ukierunkowanych na pracę ze sprawcami przemocy. 

➢ W związku z rosnącą liczbą osób wieku poprodukcyjnym oraz starszym, rosną potrzeby 

dotyczące tej grupy mieszkańców. Dla osób, które wymagają zapewnienia odpowiednich  
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warunków w domu należy zadbać o środki na świadczenie usług opiekuńczych, a dla osób 

całkowicie zależnych od innych i nie mających odpowiednich warunków domowych trzeba 

przewidzieć środki na pokrycie kosztów umieszczenia  w domu pomocy społecznej.  

➢ Zapewnienie środków na szkolenia dla pracowników ośrodka celem podnoszenia  

i doskonalenia sprawności funkcjonowania pomocy społecznej. 

 

 

„KORAL” SPORT I REKREACJA SP. Z O.O. 

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

 

              W oparciu o Uchwałę Nr XIV/137/08 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia  

2008 roku, aktem notarialnym Repertorium A 6976/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 roku, została 

zawiązana spółka pod nazwą: Kryta Pływalnia „KORAL” w Morawicy Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Siedzibą Spółki jest miejscowość Morawica, ul. Szkolna 6. 

      Firma została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000307910 w Sądzie 

Rejonowym w Kielcach na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2008 roku. 

Uchwałą nr 3/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Krytej Pływalni „KORAL” w Morawicy 

Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Morawica z dnia 18 lutego 2011 roku, zmienił się akt założycielski 

spółki w ten sposób, że §3 ust.1 otrzymał nowe brzmienie o następującej treści: „Spółka będzie 

działać pod firmą „KORAL” sport i rekreacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może 

używać nazwy „KORAL”sport i rekreacja sp. z o.o.  

Zgromadzenie Wspólników stanowi Burmistrz Miasta i Gminy Morawica.  

Zarząd spółki jest dwuosobowy – składa się z Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu, 

powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członkowie zarządu pełnią swą funkcję na 

podstawie umowy o pracę. 

      Funkcję Prezesa Zarządu zgodnie z Uchwałą Nr I/2/2008 Rady Nadzorczej Krytej Pływalni „KORAL” 

w Morawicy sp. z o.o. z dnia 2 maja 2008 roku,  sprawuje Wojciech Ostrowski, a stanowisko 

Wiceprezesa Zarządu na podstawie Uchwały Nr 1/2011 Rady Nadzorczej „KORAL” sport i rekreacja 

sp. z o.o. z dnia 25 marca 2011 roku, pełni Małgorzata Dąbek.  

      Stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności sprawuje 

Rada Nadzorcza w następującym składzie:     

- Zdzisław Brodecki  - przewodniczący, 

- Marek Skowroński  - wiceprzewodniczący, 

- Waldemar Barczyk  - sekretarz. 

          W dniu 16 lutego 2011r. została zawarta umowa użyczenia nr RG 1/M/2011, na mocy której 

Gmina Morawica oddała Spółce w bezpłatne używanie nieruchomości gruntowe zabudowane 

zbiornikiem retencyjnym „Morawica” na rzece Morawce wraz z urządzeniami towarzyszącymi.  

1 kwietnia 2011 roku, umową dzierżawy nr RG 1/B/2011 Gmina Morawica wydzierżawiła „KORAL” 

sport i rekreacja sp. z o.o. budynek hali sportowej w Bilczy wraz z istniejącym wyposażeniem. 

4 lipca 2018 roku została odebrana i przekazana do eksploatacji kolejna inwestycja, którą Spółka 

zarządza- boiska sportowe w Bieleckich Młynach.  
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       Zleceniem nr 450/2019 z 27 czerwca 2019 roku, Spółka otrzymała do wykonania zadanie 

polegające na administrowaniu nieruchomości, którą stanowi zbiornik retencyjny do gromadzenia 

wód opadowych wraz z rowami doprowadzającymi wodę opadową do zbiornika, elementy 

zagospodarowania wokół zbiornika z obszarem wzdłuż rowów odwadniających to jest ciągami pieszo-

rowerowymi, placem zabaw, parkingami z drogą manewrową, oświetleniem terenu oraz kanalizacją 

deszczową – położonymi w Bilczy.          

       W okresie sprawozdawczym 2019 roku, „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. zarządzała pięcioma 

obiektami: krytą pływalnią w Morawicy, halą sportową w Bilczy, zbiornikiem wodnym na rzece 

Morawka,  boiskami sportowymi w Bieleckich Młynach i terenami w Bilczy. 

      Na dzień 31 grudnia 2019 roku, Spółka zatrudniała 22. pracowników na umowy o pracę plus jedna 

osoba ½ etatu, 9 na umowę zlecenie. Dodatkowo 3. pracowników świadczyło usługi na rzecz firmy  

w ramach prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

 

II. CHARAKTERYSTYKA OFEROWANYCH USŁUG 

 

2.1. KRYTA PŁYWALNIA „KORAL” 

Podstawowym zadaniem pływalni jest zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-sportowych  mieszkańców 

Miasta i Gminy Morawica, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży szkolnej i osób 

niepełnosprawnych. Prowadzona działalność jest społecznie użyteczna, a wytwarzany produkt ma 

charakter niematerialny. Jest nim wypoczynek, odprężenie, relaks, poprawa zdrowia i samopoczucia.  

Oferowane usługi są realizowane poprzez sprzedaż detaliczną, sprzedaż biletów dla zakładów pracy  

i dzierżawę powierzchni.   

A. SPRZEDAŻ DETALICZNA  

Zasadniczą formą, przez którą trafiamy z naszą usługą do klienta jest sprzedaż detaliczna biletów.  

Wyróżniamy w niej następujące rodzaje biletów: całodniowy, normalny, ulgowy, rodzinny, grupowy, 

promocyjny, karnety. Do grupy tej zaliczamy również opłaty za pobyt w saunie i sprzedaż czepków 

oraz pielucho-majtek, zajęcia aqua aerobiku, organizacja urodzin, nauka pływania. 

➢ Bilet całodniowy 

Cena biletu wynosi 25,00 zł i obejmuje wszystkie atrakcje w pływalni.  

➢ Bilet normalny 

Cena biletu normalnego za 1 godzinę, w dzień powszedni w godzinach od 6.00 do 8.00 wynosi 8,50 zł, 

w godzinach od 8.00 do 22.00 to 10,50 zł. W soboty i niedziele  w godz. 6.00-8.00 bilet normalny 

kosztuje tyle samo co w dzień powszedni, natomiast w godz. 8.00-22.00 jego cena wynosi 12,50 zł.   

➢ Bilet ulgowy 

Cena biletu ulgowego za 1 godzinę, w dzień powszedni w godzinach od 6.00 do 8.00 wynosi 7,50 zł,  

w godzinach od 8.00 do 22.00 równa się 9,00 zł. W soboty i niedziele w godz. 6.00-8.00 bilet ulgowy 

kosztuje tyle samo co w dzień powszedni, natomiast w godz. 8.00-22.00  jego cena opiewa na 10,00 

zł. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się za okazaniem legitymacji szkolnej lub 

studenckiej oraz rencistom i emerytom za okazaniem legitymacji. Dzieci do 100 cm wzrostu – 1 zł. 

➢ Bilet rodzinny 

Bilet rodzinny to  minimum 2 osoby dorosłe i 1 dziecko, w dzień powszedni kosztuje 9,00 zł od 1 

osoby, natomiast w soboty, niedziele i święta 9,50 od 1 osoby. 

➢ Bilet grupowy  

Przysługuje dla grup liczących minimum 15 osób. Cena wynosi 8,00 zł od 1 osoby – dla opiekuna bilet 

gratis.  
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➢ Bilet promocyjny 

Obejmuje wszystkie bilety sprzedawane w ramach akcji promocyjnych (tanie pływanie, mikołajki).  

➢ Karnety 

Kolejną propozycją do zakupu wejściówki na basen są karnety. Klient może skorzystać  

z jednej z sześciu propozycji cenowych. Kupując karnet za 45,00 zł nabywca otrzymuje limit wejść na 

basen do kwoty 50,00 zł, za 88,00 zł do kwoty 100,00 zł, za 129,00 zł do kwoty 150,00 zł, za 170,00 zł 

do kwoty 200,00 zł, za 375,00 zł do kwoty 500,00 zł i za 700,00 zł do kwoty 1000,00 zł.    

➢ Sauna 

Dla wszystkich chętnych oferujemy również możliwość skorzystania z sauny w cenie 0,50 zł za 1 

minutę. W momencie zalogowania się użytkownika przy wejściu do sauny czas pobytu na basenie jest 

zatrzymywany, a przy wylogowaniu z sauny ponownie wznawiane jest naliczanie czasu przebywania 

na basenie.  

 

➢ Czepki i pielucho-majtki 

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi klientów, w kasie pływalni możliwy jest zakup czepków 

kąpielowych po 5,00 zł za 1 sztukę i specjalnych pielucho-majtek do pływania dla niemowląt  w cenie 

4,00 zł za 1 sztukę. 

➢ Aqua aerobik, organizacja urodzin i nauka pływania 

Interesującą formą spędzania czasu w wodzie są zajęcia aqua aerobiku. Cena biletu wynosi 17,00 zł za 

90 minut. W tym 45 minut zajęć i 45 minut relaksu w basenie. Za organizację urodzin pobierana jest 

opłata w wysokości 15,00 zł za 70 minut. 

 

B. BILETY DLA ZAKŁADÓW PRACY I UŻYTKOWNIKÓW KDR 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów zaproponowaliśmy zakładom pracy możliwość zakupu 

biletów pracowniczych i karnetów. Ponadto zawarliśmy umowy z MGOPS Morawica, GOPS 

Chmielnik, Gminą Kije, MGOPS Pierzchnica na korzystanie z basenu przez użytkowników KDR. 

Koszt jednej wejściówki wynosił 7,00 zł od 1 osoby i dotyczył Miasta i Gminy Morawica. GOPS 

Chmielnik, Kije i MGOPS Pierzchnica płacili po 8 zł. Dodatkowo za każde dziecko z KDR wymienione 

instytucje były obciążane kwotą 1 zł. Dla klientów z innych miejscowości na kartę KDR obowiązywała 

zniżka 20%.    

 

C. KARTA MIESZKAŃCA 

W dniu 20 września 2017 roku Spółka podpisała porozumienie z Miastem i Gminą Morawica na udział 

w programie „Karta Mieszkańca”. Na mocy tego porozumienia pływalnia „KORAL” oferuje 10% zniżki 

na wszystkie wodne atrakcje pływalni. Udział w tym przedsięwzięciu przyczyni się do 

rozreklamowania obiektu i pozytywnie wpłynie na wizerunek firmy. 

 

D. DZIERŻAWA  

Wydzierżawienie powierzchni pod działalność gastronomiczną i rekreacyjną zwiększyło wachlarz 

oferowanych usług przez Spółkę. Klienci mogą skorzystać z chwili odprężenia po aktywnym 

wypoczynku przy kawie lub herbacie, zjeść gorące dania typu hamburgery, frytki czy hot-dogi. 

Kawiarenka oferuje również zimne napoje, grę na automatach. Jest to duże urozmaicenie  

i dogodnienie dla naszych gości.  

       Atrakcyjną formą relaksu jest również gabinet kosmetyczny, gdzie oferowane  

są różnorodne, specjalistyczne zabiegi upiększające i odmładzające ciało oraz salon fryzjerski. 
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 Ponadto, Spółka wydzierżawia powierzchnię pod 7 banerów reklamowych, sklepik z artykułami 

przemysłowymi i automat z drobnymi gadżetami.  

Poniższy wykres ukazuje udział procentowy w całości oferowanych usług, sprzedaży detalicznej, 

sprzedaż dla szkół, sprzedaży dla zakładów pracy i KDR oraz dzierżawy.  

 
 

 

2.2. HALA SPORTOWA „BILCZA” 

Głównym zadaniem hali „BILCZA” jest zaspokajanie potrzeb sportowo – rekreacyjnych mieszkańców 

Miasta i Gminy Morawica, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Prowadzona 

działalność jest społecznie użyteczna, a wytwarzany produkt ma charakter niematerialny. Jest nim: 

-  zwiększenie dostępności zajęć sportowych uprawianych na poziomie amatorskim, 

-  podniesienie zdrowotności dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z obszaru gminy poprzez  

   aktywny wypoczynek, 

-  zagospodarowanie czasu wolnego osobom z terenu gminy, 

-  wzrost chęci uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego, 

-  zapewnienie mieszkańcom terenów wiejskich rozrywki w miesiącach jesienno-zimowych, 

-  zwiększenie swobodnego dostępu przez mieszkańców terenów wiejskich do usług  

   rekreacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych. 

 

A. SPRZEDAŻ DLA SZKOŁY  

Podstawową formą, przez którą trafiamy z naszymi usługami do klienta jest współpraca  

ze Szkołą Podstawową w Bilczy i działającym przy szkole Uczniowskim Klubem Sportowym „Orlęta”. 

Lekcje wychowania fizycznego prowadzone przez szkołę w Bilczy odbywają się w każdy dzień 

61,85%

11,08%

22,49%

4,57%

Sprzedaż detaliczna Sprzedaż dla szkół Sprzedaż dla zakładów pracy i KDR Dzierżawy
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powszedni przez 8 godzin (od 7.45 do 16.00). Dwa razy w tygodniu przez godzinę odbywają się 

treningi sekcji piłki ręcznej UKS „Orlęta” dla dziewcząt z terenu gminy Morawica. Sekcja tenisa 

stołowego UKS „Orlęta” korzysta z infrastruktury hali cztery razy w tygodniu po dwie godziny. Cena 

wynajęcia całej powierzchni hali wynosi dla szkoły wynosi 165,00 zł brutto za godzinę, a dla UKS 

„Orlęta” 180,00 zł brutto za godzinę.  

 

B. SPRZEDAŻ DETALICZNA 

Drugą formą zaspokajania oczekiwań klientów jest możliwość wynajęcia hali w godzinach 

popołudniowych przez grupy na zajęcia sportowe. Koszt wynajęcia całej powierzchni hali wynosi 

180,00 zł brutto za godzinę, a 1/3 powierzchni 60,00 zł za godzinę. W weekend koszt wynajęcia całej 

powierzchni hali wynosi 120,00 zł za godzinę. Pragnąc zachęcić jak największą ilość klientów do 

korzystania z naszych usług w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec i sierpień) wprowadziliśmy 50 % 

rabatu dla każdej grupy wynajmującej powierzchnię hali. 

 

C. DZIERŻAWY 

Wydzierżawienie pomieszczeń i powierzchni pod działalność usługową taką jak: bufet,  szkoła 

językowa, gabinet masażu, biuro ŚWOPR zwiększyło ilość oferowanych przez halę usług.  

Bufet oferuje dania kuchni polskiej, domowe wypieki, kawę, herbatę, zimne napoje i lody. Można tam 

zagrać w bilard lub zorganizować imprezę okolicznościową, co jest dużym urozmaiceniem dla naszych 

gości. 

Szkółka języka angielskiego zaspokaja potrzeby na naukę tego języka większości mieszkańców Bilczy  

i okolicznych wsi. Jest dużym udogodnieniem dla rodziców pragnących aby ich dzieci w szerszym 

zakresie opanowały znajomość języka obcego. 

Gabinet masażu przyciąga kolejną grupę gości, a ŚWOPR kształci nowych ratowników wodnych 

również na potrzeby krytej pływalni „KORAL”. 

 

    D. INNE 

W grupie tej znajdują się przychody z wynajmu hali na imprezy sportowe dla różnego rodzaju firm  

i instytucji, z reklam, opłaty za udział w zawodach, a także wynajem stołu bilardowego.  

Poniższy wykres obrazuje udział procentowy sprzedaży dla szkoły, sprzedaży detalicznej, dzierżaw  

i innych w całości przychodów hali sportowej „Bilcza” w 2019r. 

 

 

56,73%

11,26%

13,66%

18,35%

Sprzedaż dla szkoły

Sprzedaż detaliczna

Dzierżawy

Inne
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2.3. ZBIORNIK WODNY „MORAWICA”   

Zasadniczym celem wybudowania zbiornika retencyjno-rekreacyjnego „MORAWICA” było 

poprawienie infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku dla społeczności lokalnej 

i gmin sąsiednich, a także zwiększenie stopnia bezpieczeństwa osób zamieszkujących  na obszarze 

oddziaływania zbiornika poprzez poprawę infrastruktury przeciwpowodziowej. 

W odróżnieniu od pływalni „KORAL” i hali sportowej „BILCZA”, wszyscy chętni do skorzystania  

z wypoczynku na świeżym powietrzu przy zbiorniku nie płacą za bilety wstępu.  

Zarówno parking jak i teren przy zbiorniku jest ogólnodostępny i „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. 

nie pobiera z tego tytułu opłat.  

Zgodnie z umową użyczenia, Spółka ponosi zwykłe koszty utrzymania nieruchomości gruntowej 

zabudowanej zbiornikiem wodnym „MORAWICA”, natomiast wydatki lub nakłady przekraczające 

zwykłe koszty utrzymania, a w szczególności: 

- remontów i rozbudowy; 

- ubezpieczenia; 

- okresowych przeglądów urządzeń związanych z funkcjonowaniem zbiornika; 

- utrzymania zieleni przy zbiorniku; 

- badań stanu czystości wody w zbiorniku; 

  pokrywa Użyczający, czyli w tym przypadku Miasto i Gmina Morawica. 

 

2.4. BOISKA SPORTOWE W BIELECKICH MŁYNACH 

 

Zespół boisk sportowych w Bieleckich Młynach oddany do użytkowania w lipcu 2018 roku został 

wybudowany dla zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności, głownie z Bieleckich Młynów  

i Piasecznej Górki. Wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanowąo wymiarach 30x50m 

wyposażone jest w bramki do piłki ręcznej 2 szt., stojaki do koszykówki – 4 szt., słupki z siatką do 

siatkówki. Boisko o nawierzchni trawiastej o wymiarach 13x24 m przeznaczone jest do gry  

w siatkówkę. Boisko wyposażone jest w słupki z siatką do siatkówki, demontowane na czas zimowy. 

Ponadto, boiska posiadają stanowisko sędziowskie, kosze na śmieci. Teren wokół boisk jest obsiany 

trawą, a na powierzchni 160m² ułożono chodnik. 

 

2.5. TERENY W BILCZY 

Przedmiotem przekazanym Spółce do świadczenia usług w zakresie zleconego zadania 

administrowania są: suchy zbiornik retencyjny okresowego gromadzenia wody o pow. 7080,00 m², 

ciągi pieszo-rowerowe o nawierzchni asfaltowej o długości 3302,00 m, rowy o długości 1330,27 m, 

parking, droga manewrowa i zjazd publiczny z drogi Bursztynowej 1143,00 m², tereny zielone, 

elementy małej architektury (ławki i kosze na śmieci), urządzenia rekreacyjne (plac zabaw, Skate/Bike 

Park, park ćwiczeń), oświetlenie zewnętrzne, kanalizacja deszczowa. 
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III. OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

3.1. KRYTA PŁYWALNIA „KORAL” 

Od początku swej działalności gospodarczej, a nawet jeszcze w fazie projektowania, położono nacisk 

na wyeliminowanie ujemnego oddziaływania pływalni na środowisko naturalne.   

         Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. „W sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć…”, projekt pływalni nie wymagał sporządzenia raportu  

o oddziaływaniu na środowisko. 

         Przyjęte rozwiązania projektowe przegród zewnętrznych o wysokiej izolacyjności termicznej 

zapewniają niskie zapotrzebowanie na energię cieplną obiektu. Wysoka izolacyjność przegród 

zmniejsza powstawanie „efektu cieplarnianego” poprzez ograniczenie przedostawania się ciepła  

i zanieczyszczeń do atmosfery. Wysoki stopień technologicznego zaawansowania zastosowanych 

urządzeń zapewnia ich bezpieczne eksploatowanie, zmniejszając ryzyko awaryjności, a więc  

i wydostania się substancji technologicznych poza obiegi technologiczne. Rekreacyjna i terapeutyczna 

funkcja obiektu służy podniesieniu sprawności fizycznej oraz poprawie kondycji psychicznej lokalnej 

społeczności. 

         Budynek pływalni zarówno ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, 

technologiczne, materiały budowlane i wykończeniowe i na samą eksploatację nie wywiera 

negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. Z obiektu nie są 

usuwane lub emitowane agresywne ścieki, płyny, gazy, zapachy, pyły, hałas, wibracje, odpady stałe, 

promieniowanie jonizujące i zakłócenia elektromagnetyczne. Charakter użytkowania obiektu pozwala 

na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowaną. Do tego 

wszystkiego należy jeszcze dodać wykorzystanie alternatywnych źródeł ciepła: paneli słonecznych  

i głębinowej pompy ciepła  do pogrzania wody użytkowej i basenowej.  To w pełni oddaje troskę firmy  

o dbanie o środowisko naturalne.   

         Z uwagi na specyficzny rodzaj produktu oferowanego przez krytą pływalnię „KORAL”,  firma 

musiała zdywersyfikować swoje działania marketingowe, tak aby trafić do jak najszerszego grona 

odbiorców. W dobie dzisiejszego postępu technicznego, jednym z podstawowych nośników 

informacji jest Internet. Firma zamieściła swoje reklamy między innymi na branżowych portalach  

o basenach, stronach informujących o atrakcjach turystycznych województwa świętokrzyskiego. Od 

18 stycznia 2012 roku Spółka posiada własną stronę internetową: www.koralmorawica.pl. Pozwala to 

firmie na bieżąco informować klientów o promocjach i przekazywać aktualne informacje  

z działalności Spółki. Jesteśmy również obecni na portalu społecznościowym Facebook.    

 

W 2019 roku współpracowaliśmy z Radiem FaMa. Na falach eteru radiowego informacje  

o promocjach w pływalni „KORAL” docierały nie tylko do mieszkańców naszego województwa. Dążąc 

do zwiększenia grona naszych odbiorców regularnie fundowaliśmy nagrody dla zwycięzców 

konkursów radiowych. Reklama pływalni „KORAL” umieszczona jest na jednym z samochodów MPK 

Kielce. Jako tego typu obiekt rekreacyjny byliśmy pionierami w Kielcach w wykorzystaniu takiego 

nośnika reklamowego.       

       Zgodnie z gminnym programem w krytej pływalni „KORAL” prowadzone były lekcje nauki 

pływania dla uczniów trzecich klas szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy  Morawica.                    

 

http://www.koralmorawica.pl/
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Uczniowie z innych klas korzystali z pływalni rekreacyjnie w ramach zajęć wychowania fizycznego. 

Poszczególne szkoły za każdego ucznia korzystającego z basenu płaciły „KORAL” sport i rekreacja sp.  

z o.o. 7,00 zł. Od stycznia do czerwca 2019 roku włącznie, na ogólną liczbę 1 493 uczniów we 

wszystkich szkołach podstawowych Miasta i Gminy Morawica, odnotowaliśmy 7 193 wejść na basen. 

Daje to nam średnio 4,82 wejść, każdego ucznia w przeciągu 6 miesięcy. 

       Od września do grudnia 2019 roku włącznie, na ogólną liczbę 1 532 uczniów we wszystkich 

szkołach podstawowych Miasta i Gminy Morawica, odnotowaliśmy 7 105 wejść na basen. Daje to 

średnio 4,64 wejść, każdego ucznia w przeciągu 4 miesięcy. Podsumowując, uzyskaliśmy mnie niż 

jedno wejścia ucznia na basen w ciągu miesiąca. Jest to wynik taki sam jak w 2018 roku. Utrzymuje 

się słaba frekwencja uczniów na basenie.  

 Poniższe tabele przedstawiają obłożenie basenu przez uczniów z poszczególnych szkół 

podstawowych z terenu Miasta i Gminy Morawica w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku. 

Zestawienie frekwencji uczniów ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Morawica  

w okresie I-VI 2019 (rok szkolny 2018/2019)  

NAZWA SZKOŁY I II III IV V VI Łącznie 
Liczba 

uczniów 

w szkole  

Liczba 

wejść 

na 1 

ucznia  
TOWARZYSTWO 

EKOROZWOJU RADOMIC 
0 0 0 5 6 13 24 19 1,27 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBICACH 13 43 32 23 50 21 182 53 3,44 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W 

LISOWIE 

0 10 9 0 0 0 19 47 0,41 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W WOLI 

MORAWICKIEJ 

56 66 102 82 110 43 459 81 5,67 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

IM. JAKUBA SZELESTA   

W DĘBSKIEJ WOLI 

47 114 67 55 90 18 391 149 2,63 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.JANA 

PAWŁA II  W BRZEZINACH 
153 258 288 37 250 20 1006 217 4,64 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BILCZY 352 542 588 222 641 148 2493 492 5,07 

ZESPÓŁ PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH  W 

MORAWICY 

308 666 593 291 508 110 2476 413 6,00 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

W NIDZIE 
29 30 27 30 26 14 156 22 7,09 

Razem 958 1729 1706 745 1681 374 7193 1493 4,82 
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Zestawienie frekwencji uczniów ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Morawica  

w okresie IX-XII 2019 (rok szkolny 2019/2020)  

NAZWA SZKOŁY IX X XI XII Łącznie 
Liczba 

uczniów 

w szkole  

Liczba 

wejść 

na  

1 ucznia  

  

  
TOWARZYSTWO 

EKOROZWOJU RADOMIC 
11 24 13 10 58 11 5,28 

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBICACH 44 63 44 39 190 64 2,97 
  

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W LISOWIE 
0 7 4 6 17 41 0,42 

  
PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W WOLI 

MORAWICKIEJ 

0 95 149 92 336 82 4,10 
  

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 IM. JAKUBA SZELESTA   

W DĘBSKIEJ WOLI 

78 169 116 72 435 145 3,0 
  

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.JANA 

PAWŁA II  W BRZEZINACH 
227 291 326 161 1005 235 4,28 

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BILCZY 378 970 818 485 2651 518 5,12 
  

ZESPÓŁ PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH   

W MORAWICY 

349 728 775 513 2365 427 5,54 
  

SZKOŁA PODSTAWOWA  

W NIDZIE 
17 24 7 0 48 9 5,34 

  

Razem 1104 2371 2252 1378 7105 1532 4,64 
 

   
 

  

  

W pływalni wielokrotnie gościliśmy uczniów z innych szkół spoza Miasta i Gminy Morawica. Byli to 

uczniowie z: Daleszyc, Chmielnika, Pierzchnicy, Kij, Sierakowa, Lubani, Mąchocic Kapitulnych, 

Kaczyna, Szczecna, Borkowa, Piotrkowic, Chęcin, Osiny. Najczęściej odwiedzały nas grupy z Daleszyc, 

Chmielnika i Pierzchnicy. Ponadto, w pływalni „KORAL realizowane są projekty Stowarzyszenia 

Nadzieja Rodzinie, Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego na łączną kwotę 6 842,82 zł  

i Fundacji Możesz Więcej na kwotę 10 708,85 zł. 

  

W 2019 roku Spółka sprzedała 5655 sztuk biletów pracowniczych dla zakładów pracy.  

Najwięcej biletów zakupiło MPK Sp. z o.o. - 2 400 szt., Fundacja Możesz Więcej – 960 szt., Global - 

600 szt. i Kielecka Fabryka Pomp „Białogon” - 530 szt.. Dziesięcioletnia współpraca z Benefit System 

S.A przyniosła pływalni największe korzyści finansowe. Wartość sprzedaży naszych usług dla klientów 

korzystających z kart rozprowadzanych przez Benefit System S.A. wyniosła 81 054,00zł netto. 

Współpraca z firmą OK System Polska S.A, która również rozprowadza karnety na obiekty sportowe, 

przyniosła Spółce przychody w wysokości 22 021,12 zł netto. Naszym partnerem jest również Vanity 

Style Sp. z o.o. z kartą fit profit. 
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Warto jeszcze zaznaczyć, że od stycznia do września 2019 roku w pływalni „KORAL” odbywały się 

regularne zajęcia Klubu Pływackiego „KORAL Morawica”. Z tego tytułu uzyskaliśmy 22 533,83 zł.   

      Działalność gospodarcza pływalni skoncentrowana jest przede wszystkim na sprzedaży jak 

największej liczby biletów. Mając na uwadze potrzebę reklamy, „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. 

była fundatorem nagród w konkursach i zawodach organizowanych również poza zarządzanymi 

obiektami. Dla Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy ufundowane zostały wejściówki na basen min. dla 

finalistek wyborów Miss i Małej Miss Miasta i Gminy Morawica, Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Ufundowaliśmy nagrody na imprezy okolicznościowe organizowane przez Zespół Szkół w Obicach 

(turniej badmintona, rodzinny festyn „Wspólne Granie”) i nagrody dla uczestników Mikołajek  

w Gminnym Centrum Kultury w Morawicy. Na podstawie podpisanych umów, ze zniżek 

przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny z Miasta i Gminy Morawica, Chmielnik, Kije  

i Pierzchnica skorzystało łącznie 8 533 osoby (1631 osób więcej niż w 2018 r.). Z Miasta i Gminy 

Morawica 5 327 (więcej o 1284) uprawnionych, z Chmielnika 1 732 (więcej o 121), z Kij 431 (mniej  

o 36) i z Pierzchnicy 1043 (więcej o 262 osób). Z programy „Płyniemy po sprawność” skorzystało 222 

osoby (mniej o 20). Zwiększona liczba osób wynika z uwzględnienia w ewidencji wejść dzieci. 

    Realizując swoje podstawowe funkcje, w 2019 roku pływalnia „KORAL” była areną zawodów 

pływackich dla uczniów ze szkół z Miasta i Gminy Morawica. Zawody takie odbyły się 18 maja i wzięło 

w nich udział 87 uczniów z 5 szkół podstawowych: z Bilczy, Morawicy, Brzezin, Woli Morawickiej  

i Dębskiej Woli. W zawodach brali udział uczniowie szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum. 

Najliczniejszą ekipę zawodników wystawiły szkoły z Morawicy - 40 zawodników i Bilczy - 34 

zawodników. Ponadto 7 grudnia zorganizowaliśmy mikołajkowe otwarte zawody pływackie,  

w których wzięło udział 160 uczestników z terenu województwa świętokrzyskiego. 

     Jak co roku oferowaliśmy klientom promocyjne wejścia na basen. Polegały one na: wydłużaniu 

czasu pobyty na basenie o 30 gratisowych minut (okres ferii zimowych, 

majówki i wakacji), niedzielne promocje ( 2 osoby płacą według cennika, a trzecia tylko 1 zł), od 10 do 

12 maja obchodziliśmy Dni Otwarte Funduszy Europejskich – dodatkowe 30 minut pobytu na basenie 

gratis.1 czerwca dla dzieci bilet kosztował 5 zł plus mała niespodzianka. 

Powyższe promocje cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród klientów. 

        Działalność gospodarcza Spółki w 2019 roku przyniosła efekt w postaci 109 728 osób, które 

skorzystały z usług pływalni „KORAL”.  

               Poniższa tabela przedstawia zestawienie korzystających z pływalni w 2019 r.  

Miesiąc 

Liczba osób 

 

Liczba dni 

 Średnia liczba osób na jeden dzień 

Styczeń 
8 936 30 298 

Luty 
 9 051 28 323 

Marzec 
9 872 31 318 

Kwiecień 
6 976 29 241 

Maj 
8 785 31 283 

Czerwiec 
10 395 29 358 

Lipiec 
11 897 31 384 
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Sierpień 
12 398 31 400 

Wrzesień 
4 682 18 260 

Październik 
8 819 31 284 

Listopad 
9 946 29 343 

Grudzień 
7 971 29 275 

Razem 
109 728 

104 270 

347 

341 

316 

306  

Porównanie frekwencji z 2018 do 2019 roku obrazuje poniższy wykres liniowy.  

 

 
 

 

Porównując frekwencję 2018 roku do 2019 na basenie było o 7 628 więcej klientów. Powodem tak 

znaczącego wzrostu liczby klientów był po pierwsze zmieniony sposób liczenia klientów, otóż od 2019 

roku doliczamy do ogólnej liczby użytkowników basenu dzieci do 1m wzrostu (4711 osób), a po 

drugie stały wzrost jakości świadczonych usług prze pływalnię.   

 

3.2. HALA SPORTOWA „BILCZA” 

 

 

Hala sportowa „BILCZA” już w fazie projektowania nie była zaliczana do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. „W sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko…” oraz Ustawy z dnia 10 

maja 2005 r. o zmianie ustawy „Prawo ochrony środowiska” Dz. U. z dnia 27 czerwca 2005 r. projekt 

hali nie wymagał sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Budynek hali oraz 

infrastruktura towarzysząca nie stanowią zagrożenia dla otaczającego środowiska. Woda do celów 

bytowych doprowadzana jest z istniejącego wodociągu gminnego. Ścieki z budynku odprowadzane są 

do kanalizacji sanitarnej, a z pomieszczeń bufetu do kanalizacji technologicznej, do separatora 
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znajdującego się na zewnątrz budynku.  Parkowanie samochodów na terenie parkingu nie kumuluje 

wzmożonego ruchu samochodów.  

Hala nie jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000 więc nie oddziałuje negatywnie na 

obszary Sieci Natura 2000 i inne chronione prawem polskim. Zastosowane rozwiązania 

technologiczne, funkcjonalno-przestrzenne, materiały budowlane i wykończeniowe oraz sama 

eksploatacja powodują, że budynek hali nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko 

przyrodnicze. Z obiektu nie są usuwane lub emitowane agresywne ścieki, płyny, gazy, zapachy, pyły, 

hałas, wibracje, odpady stałe lub ciekłe. Charakter użytkowania obiektu pozwala na zachowanie 

biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy. 

              Hala sportowa „Bilcza” oferuje specyficzny rodzaj produktu. Z tego względu od początku jej 

działalności zakładana była ścisła współpraca ze Szkołą Podstawową w Bilczy. Zgodnie z założeniami 

uczniowie ze szkoły mogą korzystać z infrastruktury hali przez 8 godzin dziennie 9 miesięcy w roku. 

Do ich dyspozycji pozostaje sala fitness, w której odbywają się zajęcia ruchowe, zajęcia taneczne, 

gimnastyka korekcyjna. W 2019 roku dwa razy w tygodniu przez godzinę odbywały się treningi piłki 

ręcznej dla dziewcząt z terenu Miasta i Gminy Morawica, a cztery razy w tygodniu po dwie godziny 

trenowali zawodnicy sekcji tenisa stołowego UKS „Orlęta”. Szkoła za korzystanie z hali płaci 165,00 zł 

brutto za godzinę, sala fitness jest dzierżawiona za 126,70 zł miesięcznie. Od września 2018 r. dwie 

sale lekcyjne dzierżawione są na potrzeby Przedszkola przez Fundację KAZIMIERZ, która płaci za 

dzierżawę odpowiednio 724,81 zł i 749,81 zł miesięcznie. 

W hali wielokrotnie gościliśmy uczniów z innych szkół Gminy Morawica w czasie 

organizowanych zawodów gminnych, a także uczniów z całego województwa biorących udział  

w licznych turniejach tenisa stołowego  i piłki ręcznej.  

 Realizując swoje podstawowe funkcje hala pozostaje do dyspozycji klientów  

w godzinach od 16.00 do 23.00. Wszystkich obowiązuje taka sama stawka godzinowa za wynajęcie 

hali, czyli 180,00 zł za cały parkiet lub 60,00 zł za 1/3 parkietu.Obiekt funkcjonuje od kwietnia 2011 r.  

i zaobserwowaliśmy tendencję do zwiększonego wynajmu w miesiącach jesiennych i zimowych.  

W okresie letnim większą popularnością cieszą się boiska i place zabaw na otwartej przestrzeni.  

W miarę obniżania się  temperatury na zewnątrz, zwiększa się ilość grup wynajmujących halę 

popołudniami, aż do prawie całkowitego zapełnienia grafiku w miesiącu grudniu. W listopadzie  

i grudniu w hali Bilcza odbywały się również treningi gminnej drużyny piłkarskiej „Moravia”. Nieliczne, 

pozostałe wolne godziny są systematycznie wykorzystywane przez klientów rezerwujących je 

telefonicznie (a nie na podstawie długoterminowych umów).  

Oprócz planowych działań w 2019 roku, hala sportowa „Bilcza” była areną zawodów  

i przedsięwzięć o zasięgu gminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, takich jak: Gminna Liga Piłki 

Nożnej, Gminna Liga Piłki Siatkowej, turniej siatkarski w ramach Ligi LZS, II Gala Sportu Miasta  

i Gminy Morawica („KORAL” był współorganizatorem), Mistrzostwa Miasta i Gminy Morawica  

w Halowej Piłce Nożnej, Turniej Gminnej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Miasta  

i  Gminy Morawica, Turniej Karate zorganizowany przez Klub SHIRO („KORAL” był 

współorganizatorem), Turniej Firm w Halowej Piłce Nożnej, Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z okazji Dnia Kobiet, Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy Morawica, Turniej Piłki Nożnej dla dzieci zorganizowany przez Fundację 

FOOTBALL ACADEMY GROUP, Memoriał Andrzeja Grubby (tenis stołowy), Turniej Piłki Siatkowej  

o Puchar Posła na Sejm RP VII Kadencji Lucjana Pietrzczyka, Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne  

w Tenisie Stołowym, Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Tenisie Stołowym, XXV 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych – ogólnopolski turniej tenisa stołowego 
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(„KORAL” był współorganizatorem), Dziecięcy Festiwal Tenisa Stołowego („KORAL” był 

współorganizatorem), Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 

Morawica, zakończenie roku szkolnego szkoły tańca „Dance Design” Anny Ramiączek Mika i Norberta 

Mika, turniej tenisa stołowego III Puchar Gór Świętokrzyskich, Grand Prix Polski w Tenisie Stołowym – 

Weteran, Gminny Dzień Przedszkolaka („KORAL” był współorganizatorem), Mistrzostwa Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych Radom w Tenisie Stołowym o Puchar Dyrektora, Świętokrzyskie 

Marzenia Pingpongowe, charytatywny turniej piłki nożnej Stowarzyszenia Świętokrzyscy Sędziowie 

Piłkarscy Pomagają, Turniej Oldbojów w Halowej Piłki Nożnej, Szczypiorniak na orlikach – turniej piłki 

ręcznej dla szkół podstawowych zorganizowany przez ZPRP, X Turniej Piłkarski im. Mirosława 

Bentkowskiego zorganizowany przez LKS „ORKAN”, „Bajkowe Mikołajki” dla dzieci z Miasta i Gminy 

Morawica („KORAL” był współorganizatorem), Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych w Halowej Piłce 

Nożnej.  

Dzierżawy pomieszczeń na terenie hali pod prowadzenie działalności gastronomicznej  

i rekreacyjnej stanowią ważny element w jej działalności. Od maja 2011 r. działa w hali szkoła języka 

angielskiego, od czerwca 2011 r. działa bufet pełniący jednocześnie funkcję sklepiku szkolnego, od 

2012 r. gabinet masażu, a w 2016 r. pomieszczenia saunowe wydzierżawiło na biuro Świętokrzyskie 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

 

3.3. ZBIORNIK WODNY „MORAWICA” 

Wybudowanie zbiornika na rzece Morawce nie stanowi zagrożenia dla środowiska  

i nie wywiera na nie ujemnego wpływu. Rzędna piętrzenia wody na zbiorniku nie powoduje 

podtopień. Statystyczna cofka piętrzenia zbiornika mieści się w granicach zbiornika, a dokładnie na 

górnym bystrzu „Piaskownika”. Budowla piętrząco-upustowa zbiornika (wieża przelewowa) w sposób 

bezpieczny (zgodny z obowiązującymi przepisami) pozwala przeprowadzić przepływ miarodajny  

o prawdopodobieństwie występowania Q1%. 

Przeprowadzone analizy jakości wody jak również wielkość przepływu SSQ w stosunku  

do pojemności wodnej zbiornika wskazuje na niewielką koncentrację substancji biogennych, 

decydujących o przyszłej trofii zbiornika. Na podstawie tych danych można stwierdzić,  

że zbiornik nie jest podatny na eutrofizację. Zaprojektowana przepławka drabinowa  

z narzutu kamiennego umożliwia naturalną wędrówkę ryb.  

         Zbiornik wodny „MORAWICA” nie jest zlokalizowany w obszarze Natura 2000, wobec czego nie 

przewiduje się negatywnego oddziaływania na obszary Sieci Natura 2000 i inne chronione prawem 

polskim. Na terenie  zbiornika nie występują udokumentowane złoża minerałów. Również  

w bezpośredniej bliskości tego obszaru nie występuje czynna eksploatacja górnicza surowców  

i minerałów.    

         Realizacja inwestycji budowy zbiornika wodnego na rzece Morawka ma dodatni wpływ na ludzi, 

zwierzęta i rośliny. Zamieniono 12,0 ha bagiennych nieużytków rolnych w akwen wodny możliwy do 

wykorzystywania dla hodowli ryb, sportów wodnych, celów rekreacyjnych oraz 

przeciwpowodziowych. Uatrakcyjniono rejon pod względem turystycznym. Zmniejszenie powierzchni 

z butwiejącą roślinnością wpływa na poprawę stan czystości powietrza i wody, a parowanie lustra 

wody wytwarza korzystny mikroklimat sprzyjający wypoczynkowi. Wybudowanie zbiornika wodnego 

nie powoduje wytwarzania hałasu, ścieków zanieczyszczających wody powierzchniowe, nie powoduje 

zwiększenia emisji zanieczyszczających powietrze. Jest inwestycją pozbawioną ujemnego wpływu na 

środowisko. 
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       Działalność gospodarcza Spółki obejmująca zbiornik wodny „MORAWICA” w 2018 roku 

skoncentrowana była przede wszystkim na stworzeniu jak najlepszych warunków  

do wypoczynku na świeżym powietrzu. Wyłoniony w 2014 roku dzierżawca terenów przy zbiorniku 

zorganizował miejsce wykorzystywane do kąpieli, wypożyczalnię kajaków i rowerów wodnych, punkt 

gastronomiczny, zapewnił toalety oraz  liczne atrakcje dla odpoczywających przy wodzie. Spółka 

sprawdzała cały czas pracę przy zbiorniku, po naszej stronie było kontrolowanie czystości wody, 

pobieranie i zlecania badań wody do Sanepidu. Teren wokół zbiornika był regularnie sprzątany, 

koszono trawę i wywożono śmieci. Istotnym wydarzeniem była uroczystość inauguracyjna sezon letni 

nad zbiornikiem wodnym pod nazwą „Morawicka Noc Świętojańska”. W dniu 24 czerwca 2018 roku,  

tysiące ludzi świetnie bawiło się podczas występu zespołów artystycznych, twórców  

ludowych, wschodzących gwiazd estrady i oszałamiającego pokazu sztucznych ogni.  

Uczestnicy zgodnie twierdzili, że zbiornik jest wspaniałym miejscem na imprezy plenerowe, w których 

chętnie biorą udział. Była to dobra sposobność zaprezentowania  i zareklamowania uroków zbiornika 

wodnego „MORAWICA”.  

 

3.4. BOISKA SPORTOWE W BIELECKICH MŁYNACH 

       Wybudowanie boisk sport w Bieleckich Młynach nie stanowi zagrożenia dla środowiska  

i nie wywiera na nie ujemnego wpływu.  

       Realizacja inwestycji budowy boisk sportowych  ma dodatni wpływ na ludzi. Uatrakcyjniono rejon 

pod względem rekreacyjno-sportowym. Wybudowanie boisk nie powoduje wytwarzania hałasu, 

ścieków zanieczyszczających wody powierzchniowe, nie powoduje zwiększenia emisji 

zanieczyszczających powietrze. Jest inwestycją pozbawioną ujemnego wpływu na środowisko. 

       Działalność gospodarcza Spółki obejmująca boiska sportowe w Bieleckich Młynach  

w 2018 roku skoncentrowana była przede wszystkim na przyjęciu inwestycji do eksploatacji, 

prawidłowym określeniu sposobu korzystania z obiektu poprzez wywieszenie regulaminu, 

ubezpieczeniu OC i bieżącym dbaniu o ład i porządek.  

 

3.5. TERENY W BILCZY 

       Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Bilczy i samo wybudowania 

przedmiotowego zbiornika nie stanowi zagrożenia dla środowiska i nie wywiera na nie ujemnego 

wpływu.  

       Realizacja niniejszej inwestycji ma dodatni wpływ na ludzi. Uatrakcyjniono rejon pod względem 

rekreacyjnym. Wybudowanie zbiornika i zagospodarowanie trenu wokół niego nie powoduje  

wytwarzania hałasu, ścieków zanieczyszczających wody powierzchniowe, nie powoduje zwiększenia 

emisji zanieczyszczających powietrze. Jest inwestycją pozbawioną ujemnego wpływu na środowisko. 

       Działalność gospodarcza Spółki obejmująca przekazany teren w Bilczy w 2019 roku 

skoncentrowana była przede wszystkim na przyjęciu inwestycji w administrowanie (wskazanie  

i egzekwowanie od wykonawców nieprawidłowości w wykonanych  pracach), wywieszenie 

regulaminów korzystania z urządzeń zlokalizowanych na przejętym terenie, ubezpieczeniu OC  

i bieżącym dbaniu o ład i porządek.  
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SYTUACJA FINANSOWA 

 

4.1. KRYTA PŁYWALNIA „KORAL” 

Zdarzeniem istotnie wpływającym na  sytuację finansową pływalni „KORAL”  

i całej Spółki, było podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu  

18 marca 2019 r. Uchwały Nr 1/2019 w sprawie ustanowienia dopłaty w wysokości 850 000,00 zł 

(słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), przeznaczonej na bieżącą działalność Spółki. 

            4.1.1. KOSZTY 

Utrzymanie w pełnej sprawności użytkowej obiektu krytej pływalni „KORAL” wiąże się  

z koniecznością zachowania odpowiednich reżimów sanitarnych, higienicznych, uzdatniania  

i podgrzewania wody basenowej, okresowych przeglądów stanu technicznego budynku, instalacji  

i urządzeń technicznych (zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego) oraz zmianowego systemu pracy. 

Koszty krytej pływalni „KORAL” w okresie sprawozdawczym 2019 roku były generowane przez cztery 

grupy wydatków: eksploatację, świadczenia pracownicze, inne i pozostałe. W sumie od 1 stycznia do 

31 grudnia 2019 roku koszty działalności pływalni wyniosły 1 973 466,26 zł netto.  

A. Eksploatacja 

Do kosztów eksploatacji zostały zaliczone wydatki poniesione na okresowe przeglądy stanu 

technicznego budynku, instalacji, urządzeń technicznych pływalni, opłaty za energię elektryczną, gaz, 

wodę, ścieki, chemię basenową, środki czystości, artykuły biurowe i inne oraz usługi obce. W okresie 

sprawozdawczym koszty eksploatacji wyniosły 771 761,04 zł. 

B. Świadczenia pracownicze     

W świadczeniach pracowniczych ujęto koszty wynagrodzeń pracowniczych, składek FUS, ZFŚS, badań 

profilaktycznych, odzieży roboczej, dofinansowania do okularów korekcyjnych, szkoleń, ryczałtów 

samochodowych i delegacji oraz napoi. 

Ta grupa kosztów to  wydatki rzędu 1 126 423,18 zł. 

C. Inne 

Koszty inne to opłaty podatków, amortyzacji, ubezpieczeń majątkowych, reklamy i inne. 

Ukształtowały się one na poziomie 74 828,92 zł. 

D. Pozostałe 

Koszty pozostałe to zaokrąglenia z tytułu podatku VAT. Wyniosły one 453,12 zł. 

 

Wysokość kosztów w poszczególnych miesiącach ukazuje niniejsza tabela:  

 

Miesiąc Eksploatacja 

[PLN] 

Świadczenia 

pracownicze 

[PLN] 

Inne 

[PLN] 

Pozostałe 

[PLN] 

 

Razem 

[PLN] 

Styczeń 75501,69 88603,65 5764,62 0,31 169 870,27 

Luty 62556,02 84744,94 5904,82 0,28 153 206,06 

Marzec 70866,78 89200,33 6229,13 12,76 166 309,00 

Kwiecień 64962,66 91955,19 6395,51 0,01 163 313,37 

Maj 76115,81 90933,01 6422,75 0,00 173 471,57 
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Czerwiec 56328,84 92487,64 6841,22 0,06 155 657,76 

Lipiec 63157,23 96921,28 6485,35 1,02 166 564,88 

Sierpień 48976,60 97829,74 6347,58 0,19 153 154,11 

Wrzesień 63824,36  100550,86 5531,23 0,74 169 907,19 

Październik 98153,41 98906,15 5676,06 5,46 202 741,08 

Listopad 14016,67 95323,59 5658,91 -3,80 114 995,37 

Grudzień 77300,97 98966,80 7571,74 436,09 184 275,60 

RAZEM 771 761,04 1 126 423,18  74 828,92 453,12 1 973 466,26 

      
 

Tak powyższe dane wyglądają na wykresie. 
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Zestawienie miesięczne kosztów eksploatacji w rozbiciu na poszczególne grupy: 

 

 

 
 

 

Zestawienie miesięczne kosztów świadczeń pracowniczych w rozbiciu na poszczególne grupy: 
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Zestawienie miesięczne kosztów innych w rozbiciu na poszczególne grupy: 

 

 
 

Oto udział procentowy poszczególnych grup stanowiących koszty: 
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Poniższy wykres obrazuje porównanie kosztów 2018 roku do 2019 roku. 

 

 
 

 

Porównując koszty w poszczególnych miesiącach 2018 i 2019 roku, widać wzrost kosztów szczególnie 

we wrześniu i październiku. Spowodowane to było kosztami związanymi z przerwą technologiczną  

i sposobem rozliczenia energii elektrycznej (nie zależne od Spółki). W listopadzie były korekty za 

rozliczenie energii co spowodowało spadek kosztów.  

Reasumując w 2019 roku koszty poniesione na funkcjonowanie krytej pływalni „KORAL” były większe 

o 86 940,86 zł od kosztów z 2018 roku. 

 

4.1.2. PRZYCHODY 

Podstawowym źródłem finansowania krytej pływalni „KORAL” w Morawicy jest dochód własny ze 

sprzedaży usług. W 2019 roku przychody wyniosły  1 210 937,66 zł. 

Wysokość przychodów w poszczególnych miesiącach ukazuje niniejsza tabela: 

 

Miesiąc 

Sprzedaż 

detaliczna 

[PLN] 

Sprzedaż 

dla firm 

[PLN] 

Szkoły 

[PLN] 

Dzierżawy 

[PLN] 

Inne 

[PLN] 

Pozostałe 

[PLN] 

Razem 

[PLN] 

styczeń 65 228,16 21 099,97 9 447,84 5 068,83 161,63 224,55 101 230,98 

luty 60 388,34 18 597,17 17 684,07 5 500,73 161,63 0,36 102 332,30 

marzec 67 999,97 25 267,52 17 064,19 4 325,17 441,30 0,44 115 098,59 

kwiecień 49 604,91 20 564,61 6 742,44 4 526,18 161,63 0,06 81 599,83 
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maj 49 895,08 19 278,56 15 636,24 5 199,15 161,63 327,87 90 498,53 

czerwiec 73 792,41 24 684,82 6 907,89 4 684,74 161,63 167,31 110 398,80 

lipiec 87 162,62 24 546,43 0,00 4 425,75 161,63 161,51 116 457,94 

sierpień 82 510,77 26 251,37 0,00 4 468,38 161,63 268,64 113 660,79 

wrzesień 29 074,17 24 761,41 9 483,48 3 113,51 161,63 167,28 66 761,48 

październik 54 697,07 23 367,99 19 670,04 4 008,56 161,63 162,03 102 067,32 

listopad 69 180,05 22 932,70 18 698,04 4 487,42 161,63 166,89 115 626,73 

grudzień 56 676,60 19 993,25 12 318,48 5 382,07 161,63 672,34 95 204,37 

Razem 746 210,15 271 345,80 133 652,71 55 190,49 2 219,23 2 319,28 1 210 937,66 

   
 

 

Tak powyższe dane wyglądają na wykresie: 
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Porównanie przychodów w latach 2018 i 2019.  
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Porównując poszczególne miesiące roku 2018 do 2019, największe zmniejszenie przychodów  

było w marcu. Powód to nieobecność uczniów na basenie ze względu na strajk nauczycieli.  

                  Podsumowując, sytuacja finansowa krytej pływalni „KORAL” w Morawicy   

jest w znacznym stopniu uzależniona od wsparcia kapitałowego jedynego wspólnika Spółki jakim jest 

Miasto i Gmina Morawica. Biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter prowadzonej działalności 

gospodarczej jaką są usługi i specyfikę otoczenia w którym funkcjonuje firma, bez pomocy finansowej 

ze strony wspólnika sytuacja finansowa nie byłaby najlepsza. Pod uwagę trzeba również wziąć wiek 

budynku pływalni, 11 lat, i jego sposób funkcjonowania. Przewidujemy wzrost kosztów eksploatacji  

i utrzymania obiektu, poprzez konieczność wykonania prac remontowych, np. zjeżdżalni rurowej, 

elewacji wieży. W przewidywanej polityce finansowej firmy trzeba brać pod uwagę duże 

prawdopodobieństwo dopłat do bieżącej działalności Spółki.  

 

 

4.1.3. WYNIK FINANSOWY 

 

         Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku kryta pływalnia „KORAL” osiągnęła  

przychody w wysokości 1 210 937,66 PLN, poniosła koszty na poziomie 1 973 466,26 PLN.  

W przyjętym planie działalności na 2019 rok koszty oszacowano na 1 950 000,00 PLN.  

Zaplanowane koszty zostały przekroczone o 23 466,26 zł. Powodem tego są poniesione wydatki 

związane z eksploatacją budynku pływalni, szczególnie w okresie przerwy technologicznej oraz koszty 

świadczeń pracowniczych, podwyżki płac. 

        Nie udało się uzyskać przychodów na poziomie kosztów i wynik finansowy  

za 2019 rok strata wyniósł -762 528,60 PLN. Strata jest niższa od straty z 2018 roku  

o 41 912,36 PLN.  
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4.2. HALA SPORTOWA „BILCZA” 

4.2.1. KOSZTY 

Utrzymanie w pełnej sprawności użytkowej hali „Bilcza” wiąże się z koniecznością zachowania 

odpowiednich reżimów sanitarnych, higienicznych, okresowych przeglądów stanu technicznego 

budynku, instalacji i urządzeń technicznych (zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego) oraz 

zmianowego systemu pracy. 

Koszty hali sportowej „Bilcza” w 2019 r. były generowane przez trzy grupy wydatków: 

eksploatację, świadczenia pracownicze i inne. W sumie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. koszty 

działalności operacyjnej wyniosły 518 391,75 zł netto.  

 

Eksploatacja 

Do kosztów eksploatacji zaliczone zostały wydatki poniesione na okresowe przeglądy stanu 

technicznego budynku, instalacji, urządzeń technicznych, wszelkiego typu naprawy, opłaty za energię 

elektryczną, gaz, wodę i ścieki, środki czystości, artykuły biurowe i inne oraz usługi obce. 

W okresie sprawozdawczym koszty eksploatacji wyniosły 257 027,08 zł. 

 

Świadczenia pracownicze 

W świadczeniach pracowniczych ujęto koszty wynagrodzeń pracowniczych, składek FUS, badań 

profilaktycznych, odzieży roboczej, delegacji oraz napojów.  

Ta grupa kosztów to wydatki rzędu 241 166,57 zł. 

 

 

Inne 

Koszty inne to opłaty podatków, ubezpieczeń majątkowych i reklamy.  

Ukształtowały się one na poziomie 20 198,10 zł. 

Wysokość kosztów w poszczególnych miesiącach ukazuje niniejsza tabela: 

 

KOSZTY 

Miesiąc Eksploatacja 
Świadczenia 

pracownicze 
Inne Razem 

  [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] 

I 35 816,28 20 429,84 1 802,20 58 048,32 

II 26 871,45 21 929,47 1 651,00 50 451,92 

III 25 412,48 20 553,84 1 651,00 47 617,32 

IV 17 148,86 21 214,73 1 651,04 40 014,63 

V 24 609,71 21 015,38 1 755,15 47 380,24 
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VI 12 995,57 20 494,96 1 571,25 35 061,78 

VII 15 994,48 16 120,48 1 571,21 33 686,17 

VIII 11 642,42 14 160,83 1 571,25 27 374,50 

IX 11 471,07 23 805,21 1 571,25 36 847,53 

X 43 677,94 21 648,17 1 571,25 66 847,36 

XI 6 486,74 21 724,18 1 571,25 29 782,17 

XII 24 900,08 18 069,48 2 310,25 45 279,81 

RAZEM 257 027,08 241 166,57 20 198,10 518 391,75 
   

 

 

Tak powyższe dane wyglądają na wykresie: 
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Udział procentowy poszczególnych grup stanowiących koszty: 

 

 

Zestawienie miesięczne kosztów eksploatacji w rozbiciu na poszczególne grupy: 
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Zestawienie miesięczne kosztów świadczeń pracowniczych w rozbiciu na poszczególne grupy: 

 

 

 

Zestawienie miesięczne kosztów innych w rozbiciu na poszczególne grupy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,08%
14,42% 4,50%

Wynagrodzenia Składki na FUS Pozostałe świadczenia pracownice

6,43%

54,53%

39,04%

Reklama Podatki i opłaty Ubezpieczenia majątkowe



 

238 

Poniższy wykres ilustruje porównanie kosztów 2018 roku do 2019 roku 

 
 

 

Rok 2019 był dziewiątym rokiem funkcjonowania hali sportowej „Bilcza”. Zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego zarządca obiektu zobowiązany był do wykonania różnego rodzaju 

przeglądów. Te czynności kontrolno–nadzorcze, udokumentowane i wykonane przez upoważnionych  

i wykwalifikowanych inspektorów wygenerowały wysokie koszty – ok. 18 500.00 zł. Złożyły się na nie: 

przegląd systemu asekuracji na dachu hali (2 000,00 zł), przegląd centrali wentylacyjnych (2 500,00 

zł), przegląd sprzętu sportowego (3 000,00 zł), konserwacja systemu oddymiania (1 600,00 zł), dwa 

przeglądy budowlane (1 000,00 zł), przegląd i naprawa monitoringu (1 900,00 zł), modernizacja 

pieców i usunięcie awarii ogrzewania (1 000,00 zł)  oraz przegląd dźwigu (5 500,00 zł). 

Bardzo intensywne użytkowanie budynku hali sportowej przez kolejny rok spowodowało konieczność 

licznych napraw i remontów niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania. Koszty poniesione na 

różnego typu naprawy to ok. 8 500,00 zł. Napraw i konserwacji wymagały: winda (2 300,00 zł), 

schody wejściowe do hali od strony południowej (4 200,00 zł), kotary grodzące (2 000,00zł). 

Konieczny był zakup nowego sprzętu sportowego (7 500,00 zł), kosiarki do trawy (660,00 zł), kasy 

fiskalnej (1 800,00 zł) oraz zakup i montaż wodomierzy (2 460,00 zł). W 2019 r. na żarówki do hali 

„Bilcza” i ich wymianę nad parkietem wydano ok. 7 000,00zł. Wzrost kosztów wynagrodzeń 

pracowniczych o 14 112,44 zł spowodowany był wzrostem wynagrodzenia minimalnego, podwyżkami 

i wzrostem dodatku stażowego. 

Reasumując, w 2019 roku koszty poniesione na funkcjonowanie hali „Bilcza” były wyższe o 43 777,31  

zł od kosztów z 2018 roku. 

 

4.2.2.PRZYCHODY 

Podstawowym źródłem finansowania hali sportowej „Bilcza” jest dochód własny ze sprzedaży usług. 

W 2019 r. przychody wyniosły 496 246,58 zł. 

Składowymi przychodów są środki uzyskane z wynajmu hali dla Szkoły Podstawowej w Bilczy  

i działającego przy niej UKS „Orlęta” Bilcza, popołudniami dla grup zorganizowanych, czynszu 

dzierżawnego oraz wynajmy hali na imprezy dla firm i instytucji.  
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Wysokość przychodów w poszczególnych miesiącach ukazuje niniejsza tabela: 

 

PRZYCHODY 

 

    

Miesiąc Szkoła Sprzedaż 

detaliczna 

Dzierżawy Inne Razem 

 [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] 

 

I 23 171,29 7 680,56 6 040,04 13 735,19 50 627,08 

II 28 620,37 6 564,81 6 048,63 7 679,63 48 913,44 

III 31 828,71 5 620,37 6 053,06 13 494,01 56 996,15 

IV 23 273,14 3 292,58 6 192,77 5 207,41 37 965,90 

V 29 689,81 3 583,34 6 119,05 5 392,59 44 784,79 

VI 20 826,70 2 213,51 6 685,80 1 401,85 31 129,86 

VII 4 379,63 2 347,27 4 391,24 133,33 11 251,47 

VIII 4 787,04 2 013,92 4 412,20 50,00 11 263,16 

IX 31 217,59 4 925,89 5 038,05 3 781,49 44 963,02 

X 32 337,96 7 340,72 4 860,32 10 943,67 55 482,67 

XI 29 078,70 5 641,65 6 548,73 21 699,45 62 960,61 

XII 22 305,55 4 655,54 5 388,07 7 559,27 39 908,43 

RAZEM 281 518,49 55 880,16 67 777,96 91 069,97 496 246,58 
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Tak powyższe dane wyglądają na wykresie: 

 

 

A oto udział procentowy poszczególnych grup stanowiących przychody: 
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Porównanie przychodów w latach 2019 i 2018. 

 

Porównując przychody w poszczególnych miesiącach 2018 i 2019 roku, w miesiącu kwietniu 

wyraźnie widać wpływ na przychody ruchomych Świąt Wielkanocnych i  strajku nauczycieli w szkole. 

Spadek przychodów w okresie letnim ma związek z okresem urlopowym i czasową rezygnacją  

z wynajmowania hali przez grupy oraz obniżeniem na ten okres opłat za dzierżawione pomieszczenia.  

Podsumowując, w 2019 roku przychody uzyskane przez halę sportową „Bilcza” były wyższe  

o 50 456,76 zł od przychodów w 2018 roku. 

 4.2.3. WYNIK FINANSOWY 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku hala sportowa „Bilcza” osiągnęła przychody  

w wysokości 496 246,58 PLN, poniosła koszty na poziomie 518 391,75 PLN.  Nie udało się uzyskać 

przychodów na poziomie kosztów i wynik finansowy za 2019 rok – strata wyniósł  

-22 145,17 PLN i jest o 6 679, 45 zł lepszy od roku poprzedniego. 
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Na 2019 r. były planowane przychody i koszty na poziomie 550 000,00 zł. Jeśli chodzi  

o przychody, to były one mniejsze od planowanych o 53 753,42 zł. Natomiast planowane koszty nie 

zostały przekroczone i były mniejsze o 31 608,2556 zł.  

Budynek o tak dużej powierzchni użytkowej i kubaturze w okresie grzewczym zużywa ogromne ilości 

gazu potrzebnego do ogrzania go. W miesiącu marcu 2012 r. (po pierwszym sezonie grzewczy) zostały 

prawidłowo wyregulowane piece, co daje się wyraźnie odczuć zimą. Temperatury w hali były zgodne  

z obowiązującymi normami i nie obserwowaliśmy gwałtownych ich zmian, a szczególnie spadków   

w połączeniu ze zmianami na zewnątrz. Na wysokość kosztów związanych z utrzymaniem hali 

sportowej w Bilczy mają coraz większy wpływ niezbędne wydatki na okresowe przeglądy stanu 

technicznego budynku, instalacji i urządzeń technicznych zgodne z przepisami Prawa Budowlanego 

oraz częstsza konieczność napraw i konserwacji zużywającej się infrastruktury obiektu. 

 

4.3. ZBIORNIK WODNY „MORAWICA” 

   4.3.1. KOSZTY 

Koszty zbiornika wodnego „MORAWICA” w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku były 

generowane przez eksploatację. 

W sumie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku koszty wyniosły 64 975,80 PLN netto. 
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Największe koszty poniesione zostały w czerwcu i sierpniu. Związane były z wykonaniem prac przez 

ZGK w Morawicy (koszenie trawy, nawiezienie piachu na plażę). 

 

4.3.2. PRZYCHODY 

 

Przychody z zarządzania zbiornikiem wodnym „MORAWICA” pochodziły ze zwrotu kosztów 

poniesionych na utrzymanie zbiornika przez Miasto i Gminę Morawica, z dzierżawy gruntu. 

W 2019 roku wyniosły one 73 217,94 PLN. 

 

Wysokość przychodów w poszczególnych miesiącach ukazuje poniższa tabela: 

 

Marzec 3 186,33 

Kwiecień 2 636,37 

Maj 3 261,19 

Czerwiec 18 157 58 

Lipiec 3 347,80 

Sierpień 16 348,02 

Wrzesień 3 917,58 

Październik 4 913,11 

Listopad 2 067,58 

Grudzień 2 617,58 

RAZEM 64 975,80 

Miesiąc 

  

Utrzymanie zbiornika. 

Zwrot kosztów przez 

Gminę 

[PLN]  

Dzierżawa 

gruntu 

 

[PLN] 

Razem 

 

[PLN] 

Styczeń 1 583,33 467,50 2 050,83 

Luty 2 333,33 467,50 2 800,83 

Marzec 2 883,33 467,50 3 350,83 

Kwiecień 2 333,37 467,50 2 800,87 

Maj 3 733,19 474,98 4 208,17 

Czerwiec 17 854,58 2 845,80 20 700,38 
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Udział procentowy składowych przychodów: 

 

 

4.3.3. WYNIK FINANSOWY 

       Zarządzanie zbiornikiem wodnym „MORAWICA” od stycznia do grudnia 2019 roku przyniosło 

przychody w wysokości 73 217,94 PLN, natomiast koszty zamknęły się kwotą na poziomie 64 975,80 

PLN.  

Wynik finansowy zamyka się zyskiem w wysokości 8 242,14 PLN. 

    

     4.4. BOISKA SPORTOWE W BIELECKICH MŁYNACH. 

       Zarządzanie boiskami sportowymi w Bieleckich Młynach od stycznia do grudnia 2019 roku, 

przyniosło przychody w wysokości 5 749,20 zł (zwrot kosztów amortyzacji przez wpłatę z Urzędu 

Marszałkowskiego) i koszty w wysokości 10 767,11zł (amortyzacja, ubezpieczenie OC, regulaminy  

i koszenie trawy). 

Wynik finansowy, strata w wysokości -5 017,91 zł.  

 

 

 

84,84%

15,16%

Zwrot kosztów przez Gminę Dzierżawa gruntu

Lipiec 3 044,80 2 006,22 5 051,02 

Sierpień 16 045,02 2 006,22 18 051,24 

Wrzesień 3 614,58 474,98 4 089,56 

Październik 4 610,11 474,98 5 085,09 

Listopad 1 764,58 474,98 2 239,56 

Grudzień 2 314,58 474,98 2 789,56 

RAZEM 62 114,80 11 103,14 73 217,94 
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4.5. TERENY W BILCZY 

        Administrowanie terenami w Bilczy, Spółka rozpoczęła od maja 2019 roku. Koszty wyniosły 

55 512,67 zł, a przychody 52 890,55 zł. Wynik finansowy, strata w wysokości  -2 622,12 zł.         

 

       Reasumując, cała firma uzyskała przychody w wysokości 1 839 041,93 PLN, poniesiono koszty  

w wysokości 2 623 113,59 PLN. Wynik finansowy za 2019 rok dla „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. 

zamyka się stratą -784 071,66 PLN netto. 

Porównując wynik finansowy Spółki za 2018 i 2019 rok, strata w 2019 roku jest niższa 

o 44 549,93 PLN.  

 

 

Zestawienie przychodów i kosztów ogółem dla spółki za 2019 rok  
Miesiąc Przychody 

[PLN] 

Koszty 

[PLN] 

Wynik finansowy netto 

[PLN] 

Styczeń 154 387,99 230 651,24 -76 263,25 

Luty 154 525,67 207 100,63 -52 574,96 

Marzec 175 924,67 217 938,97 -42 014,30 

Kwiecień 122 845,70 206 790,69 -83 944,99 

Maj 139 970,59 233 108,34 -93 137,75 

Czerwiec 181 632,14 220 617,44 -38 985,30 

Lipiec 141 008,53 212 369,78 -71 361,25 

Sierpień 151 588,29 206 095,27 -54 506,98 

Wrzesień 124 062,16 219 332,20 -95 270,04 

Październik 170 614,18 282 892,45 -112 278,27 

Listopad 183 590,55 150 542,69 33 047,86 

Grudzień 138 891,46 235 673,89 -96 782,43 

Razem 1 839 041,93 2 623 113,59 -784 071,66 
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PRZYCHODY 

 
 

 

KOSZTY  

 
 

 

Porównując przychody z 2019 roku do 2018 roku widać, iż przez praktycznie cały rok utrzymują się 

one na zwiększonym poziomie. Wyjątek był w marcu, kiedy to z powodu strajku nauczycieli, 

uczniowie ze szkół nie brali udziału w zajęciach na basenie. 
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Koszty w 2019 roku były wyższe niemal przez cały rok. Znaczne różnicy były w październiku  

i listopadzie. W październiku był ich znaczny wzrost. Spowodowane to było  rozliczeniami za energię 

elektryczną.  

W listopadzie z powodu korekty rozliczeń za prąd, był duży spadek kosztów.  

Zarząd „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. proponuje pokryć stratę za 2019 rok z kapitału 

rezerwowego.  

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 325 482,80 zł 

„KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. przez cały okres sprawozdawczy posiadała płynność finansową. 

Nie zostały zaciągnięte żadne kredyty, pożyczki, ani nie udzielono poręczeń.  

Po dniu bilansowym 31 grudnia 2018 roku, nie wydarzyło się nic mającego wpływ na wynik finansowy 

2018 roku.  

Poniżej przedstawiamy trzy wskaźniki finansowe: 

Pierwszy dotyczy płynności bieżącej. 

wskaźnik płynności 

bieżącej 
= 

aktywa bieżące   
pasywa bieżące   

     

 2018 
1 040 203,33 

= 2,33 
 446 331,36 

 

 2019 
1 087 961,47 

= 2,67 
 406 913,75 

 

 

W przedstawionych latach 2018 i 2019 wskaźnik kształtuje się na poziomie 

2,33 – 2,67. Uzyskane wyniki stanowią, iż w przypadku spieniężenia całości majątku obrotowego 

jednostka pokryłaby uzyskanymi środkami w 2018 r. w 233%, a w 2019 r. w 267% zobowiązania 

krótkoterminowe. Świadczy to o stałym zachowaniu zdolności do bezzwłocznej spłaty zobowiązań 

krótkoterminowych. 

 

Drugi określa poziom rentowności sprzedaży netto. 

wskaźnik rentowności 

sprzedaży netto 
= 

zysk(strata) netto 
*100   

Przychody ze sprzedaży  
  

      
      

 2018 
-828 621,59 

*100 =          - 52,65% 

 
1 573766,84 

 
2019 

-784 071,66 
*100 = - 43,03% 

 
1 822 169,50 
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Wskaźnik ten służy do oceny gospodarności jednostki. Wykazuje jaką efektywność uzyskuje jednostka 

na sprzedaży i przedstawia marżę zysku na sprzedaży. Otrzymane wyniki świadczą o słabej 

rentowności sprzedaży netto firmy.  

 

Trzeci wskaźnik informuje ile procent majątku stanowi wypracowany zysk. Mówi o wielkości zysku 

netto przypadającej na każdą złotówkę zaangażowaną w aktywa (majątek) firmy. 

wskaźnik rentowności 

majątku (ROA) 
= 

zysk(strata) netto 
*100   

aktywa ogółem   

      

 2018 
- 828 621,59 

*100 =  -55,51% 
 1 492 836,92 

  

 2019 
- 784 071,66 

*100 =  -51,61% 

 1 519 347,65 

 

Ujemny poziom wskaźnika świadczy o dość słabej rentowności jednostki. Zaangażowany majątek nie 

przynosi spodziewanych korzyści ekonomicznych. 

 

Kolejne wskaźniki obrazują stosunek kosztów ogółem do frekwencji i przychodów  

do frekwencji. 

wskaźnik kosztów do frekwencji = 

koszty pływalni 

ogółem   
frekwencja ogółem   

     

 2018 
1 886 525,40 

= 
 

18,48 zł/os   102 100  

 2019 
1 973 466,26 

= 
 

17,99 zł/os   109 728 

 

Z powyższego  wskaźnika, wynika że jedno wejście na basen w 2018 roku generowało koszty 

w wysokości 18,48 zł, natomiast w 2019 roku 17,99 zł 

 

 

  

Wskaźnik przychodów do frekwencji = 

przychody pływalnia 

ogółem   
frekwencja ogółem   

     

 2018 
1 082 084,44 

= 10,60 zł/os  
 102 100 

 

 2019 
1 210 937,66 

= 11,04 zł/os 
 109 728 
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Z tego wskaźnika wynika, że jedno wejście na basen w 2018 roku przyniosło 10,60 zł przychodu, 

natomiast w 2019 roku 11,04 zł 

 

5.  CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ 

 

             Obszar działalność gospodarczej w jakim funkcjonuje „KORAL” sport i rekreacja  

sp. z o.o. obarczony jest dużym ryzykiem i wieloma zagrożeniami. Niestabilna sytuacja gospodarcza  

i finansowa w zglobalizowanym świecie odbija się niekorzystnie i w naszym regionie. Wzrastające 

koszty codziennego życia i wciąż niedostateczna świadomość zdrowotna polskiego społeczeństwa 

przekładają się na działalność społecznie użyteczną krytej pływalni „KORAL”, hali sportowej „BILCZA”, 

zbiornika wodnego „MORAWICA”, boisk sportowych w Bieleckich Młynach i terenów w Bilczy. Bardzo 

dobrze jest to widoczne na przykładzie frekwencji dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta  

i Gminy Morawica w pływalni „KORAL”. Średnio jedno wejście ucznia w miesiącu na basen to 

zdecydowanie za mało. 

Obserwujemy, że dużym zagrożeniem dla działalności pływalni jest brak dogodnego dojazdu  

z Kielc do Morawicy. W godzinach popołudniowych tworzą się kilometrowe korki na drodze co 

bardzo zniechęca potencjalnych klientów do korzystania z naszych usług. Intensyfikujemy działania 

marketingowe tak, aby pozyskać klientów na stałe.   

          Pomimo licznych zagrożeń i ryzyk jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności usługowej,  

w krytej pływalnia „KORAL”, hali sportowej „BILCZA”, przy zbiorniku wodnym „MORAWICA”, na 

boiskach sportowych w Bieleckich Młynach i terenach w Bilczy, planujemy utrzymać wysoki poziom 

oferowanych usług, uatrakcyjniać je na bieżąco i zwiększać ich asortyment. Po raz kolejny należy 

podkreślić,że rozbudowa pływalni w 2015 roku była bardzo trafną decyzją. Efekty prac znalazły 

odbicie w wynikach finansowych Spółki. Ale obserwujemy już konieczność dalszej rozbudowy 

pływalni. Wobec planów  wybudowania  nowych obiektów o podobnym przeznaczeniu jak pływalnia 

„KORAL”, w Kielcach i stale modernizowanych obiektach w najbliższym sąsiedztwie Morawicy,  

np. w Sitkówce Nowiny,  Zarząd „KORAL” sport rekreacja sp. z o.o. dostrzega już konieczność dalszej 

rozbudowy pływalni „KORAL”. Wciąż aktualne pozostają plany redukcji kosztów eksploatacji pływalni 

poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych, wymianę małej centrali wentylacyjnej na nowszą  

z odzyskiem ciepła, ocieplenie zjeżdżalni rurowej i wymianę tradycyjnych świetlówek na 

energooszczędne.  

Od początku funkcjonowania hali, czyli od 2011 r., nie uległa zmianie cena za jej wynajem,  

a znacząco od tego czasu wzrosły koszty związane z jej utrzymaniem w należytym stanie  

i świadczeniem usług na jak najwyższym poziomie. 

Ryzykiem są rosnące ceny gazu, energii elektrycznej i innych składników, które stanowią koszty 

eksploatacji. W hali musi być zachowany wysoki poziom higieniczny. Oszczędności na tym polu 

ograniczają się do wyboru najkorzystniejszych cenowo dostawców środków chemicznych, materiałów 

eksploatacyjnych i rozsądnym gospodarowaniem gazem oraz energią elektryczną.    

Na wysokość kosztów związanych z utrzymaniem hali sportowej w Bilczy mają duży wpływ niezbędne 

wydatki na okresowe przeglądy stanu technicznego budynku, instalacji i urządzeń technicznych 

zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz coraz częstsza konieczność napraw i konserwacji 

zużywającej się infrastruktury obiektu. 
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Zgodnie z przypuszczeniami, poważnym zagrożeniem dla finansów hali sportowej w Bilczy jest 

pogoda. W półroczu letnim, gdy temperatura sprzyja uprawianiu sportu na świeżym powietrzu 

obserwujemy odpływ grup wynajmujących halę popołudniami, na otwarte boiska.  

 

Także okresy wolne od zajęć szkolnych: ferie zimowe, przerwy świąteczne i wakacje powodują 

zmniejszenie wpływów finansowych z tytułu wynajęcia hali przez szkołę. Wynik finansowy za 

miesiące wakacyjne 2019 r. (lipiec i sierpień) przyniósł największą w roku stratę:  -38 519,04 złotych, 

w miesiącu lipcu -22 434,70 zł i w sierpniu -16 084,34 zł.       

Cały czas staramy się zintensyfikować działania marketingowe, tak aby pozyskać klientów na stałe. 

Wzrost świadomości zdrowotnej polskiego społeczeństwa, moda na czynny wypoczynek i ruch 

napawają optymizmem.  

Pomimo licznych zagrożeń i ryzyk jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności usługowej, w krytej 

pływalnia „KORAL”, hali sportowej „BILCZA” i przy zbiorniku wodnym „MORAWICA”, planujemy 

utrzymać wysoki poziom oferowanych usług, uatrakcyjniać je na bieżąco i zwiększać ich asortyment. 

W 2020 roku przewidujemy, że będą zorganizowane liczne turnieje gry w piłkę siatkową, piłkę nożną  

i koszykówkę, adresowane do wszystkich chętnych. Zaplanowanych jest kilka imprez o charakterze 

kulturalnorozrywkowym, których organizatorem lub współorganizatorem będzie „KORAL” sport  

i rekreacja sp. z o.o. Ponadto, w okresie przerw w nauce, w celu zachęcenia do wynajmowania hali 

planujemy wprowadzić okresowe promocje cenowe z wydłużeniem czasu pobytu w hali lub obniżać 

cenę wynajęcia hali dla stałych klientów. Pozostają „Niedzielne Sportowe Poranki w Hali Bilcza”, 

umożliwiające każdemu skorzystanie z hali w bardzo przystępnej cenie 6,00 zł. oraz trwająca 

weekendowa promocja na wynajęcie całej powierzchni hali  w cenie 120.00 zł za godzinę. Planujemy 

dalszą współpracę z Urzędem Miasta i Gminy w Morawicy, Szkołą Podstawową w Bilczy,  Fundacją 

„KAZIMIERZ”, Lasami Państwowymi, szkołami tańca Go4dance i  Dance Design oraz klubami  

i związkami sportowymi: Korona Kielce, Świętokrzyski Związek Tenisa Stołowego, UKS „Orlęta” Bilcza, 

Socatots, KS Moravia, LKS „ORKAN”, Dziecięca Akademia Piłkarska, Fundacja Football Academy 

Group, Klub Karate Shiro itp. Nieustannie będzie prowadzona akcja reklamująca nasze obiekty.  

  

Zarządzanie obiektami przez „Koral” sport i rekreacja sp. z o.o. to przede wszystkim satysfakcja  

z oferowania ludziom relaksu i radości. Największe przychody jakie generuje kryta pływalnia, hala 

sportowa, zbiornik wodny, boiska sportowe w Bieleckich Młynach i tereny w Bilczy to korzyści 

społeczne, które nie dadzą się dokładnie oszacować. Warto zaznaczyć, że 83% zatrudnionych osób  

w obiektach Spółki to mieszkańcy Miasta i Gminy Morawica, co jest bardzo istotnym, wymiernym 

aspektem społecznym. 

 Mamy nadzieję, że wszystkie dotychczasowe i planowane przez nas poczynania przyczynią się do 

zwiększenia liczby klientów i zmiany mentalności ludzi na temat dostępności i korzyści zdrowotnych 

jakie daje relaks i czynny odpoczynek w zarządzanych przez „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. 

obiektach. Wzrost świadomości zdrowotnej polskiego społeczeństwa, moda na czynny wypoczynek  

i ruch napawają optymizmem.  
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ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MORAWICY SP. Z O.O. 

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

 

Informacje ogólne. 

Spółka działa w oparciu, o uchwały następujące uchwały: 

1) Zgodnie z Uchwałą Nr II/19/95/II Rady Gminy w Morawicy z dnia 27.06.1995 r. zatwierdzono 

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy. 

2) Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/247/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 05.03.2009 r. dokonano 

likwidacji zakładu budżetowego: Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy w celu 

przekształcenia  

w jednoosobową spółkę Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością. 

3) Zgodnie z Uchwałą Nr VII/69/11 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29.04.2011 r. zmieniono 

treść §1 powołanej w pkt. 2) uchwały w ten sposób, że „Dokonuje się likwidacji 

samorządowego zakładu budżetowego: Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy w celu 

zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału tej 

spółki wkładu w postaci mienia tego zakładu budżetowego, jakie pozostanie po jego 

likwidacji. 

Aktem notarialnym Repetytorium A 10318/2011 z dnia 31.08.2011 roku, została zawiązana spółka 

pod nazwą: Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Siedzibą Spółki jest miejscowość Morawica. Miasto i Gmina Morawica posiada 100% udziałów Spółki. 

Firma została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000407915 w Sądzie 

Rejonowym w Kielcach na posiedzeniu w dniu 12.01.2012 r. 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.603.000,00 i dzieli się na 3603 równych i niepodzielnych udziałów  

o wartości nominalnej po 1 000,00 zł każdy. Kapitał zakładowy zostaje w całości pokryty 

niepieniężnym – aportem w postaci środków trwałych. 

 

Zarząd i Rada Nadzorcza 

Zgromadzenie Wspólników stanowi Burmistrz Miasta i Gminy Morawica. Zarząd Spółki jest 

dwuosobowy – składa się z Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu, powoływanych  

i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu pełnią swą funkcję na podstawie umowy 

o pracę. 

Funkcję Prezesa Zarządu do dnia 29.04.2019 sprawował Mazur Marek, a od 01.06.2019 Wojciech 

Chrabąszcz. Stanowisko Wiceprezesa wykonywała Gawęcka Teresa. 

Stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności sprawowała 

Rada Nadzorcza w składzie: 

− Meks Adam – przewodniczący, 

− Szymczak Waldemar – wiceprzewodniczący 

− Krzysztof Rybak – sekretarz  



 

252 

 

Schemat organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. 

 

II. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZAKŁADU: 

 

Podstawowymi zadaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością jest przede wszystkim: 

− pobór, uzdatnianie i dostarczenie wody, 

− odprowadzenie i oczyszczenie ścieków, 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o. o. w swoim użytkowaniu posiada sieć 

wodociągową o długości 255,88 km, która dostarcza wodę do 6039 odbiorców. Sieci zasilane są z 3 

ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy w miejscowościach : Brzeziny, Dębska Wola i Bilcza oraz 

dwóch przepompowni, które znajdują się w Bilczy oraz Brudzowie. Ścieki odbierane są od 4563 

odbiorców i siecią kanalizacyjną o długości 271,69 km dostarczane są do gminnej oczyszczalni 

ścieków w Brzezinach. 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kanalizacji sanitarnej na terenie gminy znajduje 

się 56 przepompowni ścieków. 

Dodatkowo zakład zajmuje się następującymi zadaniami: 

− wykonywanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnych 

− udrażnianie sieci kanalizacyjnej, 

− budowa rowów melioracyjnych,  

− usługi transportowe (wywrotka, ciągnik, przyczepa) 

− usługi koparko – ładowarką NEW HOLLAND 

− usługi koparko – ładowarką małą AVANT 

− wynajem samochodu podnośnikowego zwyżka MERCEDES BENZ 

− wynajem samochodu specjalnego WUKO DAF  

− opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

− inspekcja telewizyjna sieci 

− wynajęcie urządzenia do zadymiania 

ZARZĄD 

Prezes Zarządu,  Wiceprezes - gł. 
księgowa

Pracownicy administracyjni

oraz obsługa hostelu

Kierownik  

Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji

pracownicy 
wod. kan.

Brygadzista 

Zakładu Usług Komunalnych 

Transportu i terenów zielonych

pracownicy 
transportu

Kierownik 

Zakładu Remontowo 
Budowlanego

pracownicy 
budowlani
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− usługi remontowo budowlane – prace brukarskie, wykończenie wnętrz- malowanie 

szpachlowanie, roboty glazurkarskie, ocieplanie, elewacje, ogrodzenie posesji, budowa boisk 

placów zabaw, zakładanie trawników i inne. 

− utrzymanie terenów zielonych 

− remonty dróg na terenie Miasta i Gminy Morawica 

− konserwacja oświetlenia ulicznego  

− administracja budynków mieszkalnych 

− dzierżawa lokali użytkowych  

− usługi remontowo – budowlane obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy 

Morawica 

− świadczenie usług noclegowych – „Hostel Parkowy”. 

Zbiorowe  zaopatrzenie w  wodę 

W Gminie Morawica funkcjonują 3 ujęcia wody zlokalizowane w miejscowościach: 

• Brzeziny 

• Dębska Wola 

• Bilcza Podsukowie  

Woda z ujęcia Dębska Wola i Brzeziny podlega dezynfekcji poprzez chlorowanie  przy zastosowaniu 

podchlorynu sodu. Woda z ujęcia Bilcza Podsukowie  podlega uzdatnianiu w zakresie zmniejszania 

zawartości żelaza i manganu. 

Gmina Morawica jest zwodociągowana w 99%. Ujęcie w Brzezinach znajduje się odległości około 30 

m od drogi lokalnej prowadzącej  do Oczyszczalni Ścieków. Ujęcie w Dębskiej Woli znajduje się  

w odległości około 400 m od drogi powiatowej przebiegającej przez wieś Dębska Wola. Ujęcie Bilcza 

Podsukowie znajduje się w odległości ok. 250 m od drogi krajowej Kielce-Tarnów.  

Ujęcia te nie są narażone na zanieczyszczenie substancjami niebezpiecznymi, ponieważ nie znajdują 

się w bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych.    

Z ujęcia w Dębskiej Woli zaopatrywani w wodę są mieszkańcy wsi Dębska Wola, Zbrza, Chałupki, 

Kawczyn, Drochów Dolny, Drochów Górny, Obice, Chmielowice. 

Woda ze studni pompowana jest pompą głębinową do zbiorników wyrównawczych 2 x 50 m3. 

Następnie ze zbiornika przy pomocy 3 pomp płaskich 65 PJM 250 o mocy 15 kW każda woda 

przepompowana jest rurociągiem tłocznym do zbiorników wyrównawczych drugiego stopnia 2 x 150 

m3 zlokalizowanych na Baraniej Górze (zbiorniki naziemne, betonowe, izolowane), które pełnią 

również rolę wieży ciśnień .Woda ze zbiorników na Baraniej Górze grawitacyjnie podawana jest  

w kierunku Zbrza - Dębska Wola – Chałupki - Obice  - Kawczyn -Chmielowice – Drochów - Obice.  

Z ujęcia w Brzezinach zaopatrywani są mieszkańcy wsi Brzeziny, Nida, Radomice, Łabędziów, Lisów, 

Bieleckie Młyny, Brudzów, Wola Morawicka, Morawica, Podwole, Zaborze oraz przez pompownię 

Bilcza ul. Osikowa mogą być zasilane miejscowości: Bilcza, Piaseczna Górka i Kuby Młyny. 

Na ujęciu tym istnieją dwie studnie głębinowe o głębokości 140 

 

W skład stacji wodociągowej oprócz studni wchodzą: 

- 2 zbiorniki wyrównawcze po 500 m3 
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- chlorownia  

- hydrofornia z której zasilane są Brzeziny, Nida, Bieleckie Młyny, a w drugiej strefie  pompownia 

Bilcza ul. Osikowa, z której może być zasilana cześć odbiorców z miejscowości Bilcza . 

- hydrofornia zasilająca Morawicę, Wolę Morawicką, Łabędziów Bieleckie Młyny, Radomice oraz 

drugą strefę ciśnień poprzez przepompownie w Brudzowie oraz terenowe zbiorniki na wzgórzu 

Małolipie. W drugiej strefie zasilane są  Brudzów, Zaborze, Lisów. W hydroforni zainstalowane  

są 4 hydrofory po 6 m3 każdy.  

Szacht studni oraz budynki hydroforni i przepompowni zabezpieczone są przed dostępem osób 

trzecich. Zbiorniki w Brudzowie - Małolipie i Zbrzy - Barania Góra są zlokalizowane na wzniesieniach 

co umożliwia grawitacyjne zasilanie odbiorców w wodę. W obydwu przypadkach zbiorniki te 

zapewniają odbiorcą dopływ wody przez 24 h. Wszystkie przepompownie są zlokalizowane  

w budynkach naziemnych.  

Z ujęcia Bilcza Podsukowie mogą być zaopatrywani mieszkańcy miejsc. Bilcza, Kuby Młyny i  Piaseczna 

Górka. Na ujęciu tym istnieje jedna studnia o wydajności Q e = 50 m3/h. Woda ze studni czerpana jest 

podwodnym agregatem pompowym i tłoczona poprzez stacje uzdatniania wody do zbiornika 

wyrównawczego. Ze zbiornika wodę pobiera zestaw hydroforowy następnie tłoczy ją do istniejącej 

sieci wodociągowej. Szacht studni oraz budynki stacji uzdatniania wody zabezpieczone są przed 

dostępem osób trzecich.  

Oczyszczanie ścieków 

Proces oczyszczania ścieków przebiega następująco: 

− ścieki surowe dopływają grawitacyjnie kolektorem zbiorczym do pompowni głównej. Część 

ścieków dowożona jest wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni 

poprzez kolektor zbiorczy kierowane są również do pompowni głównej, 

− następnie poprzez kratę kierowane są do piaskownika wirowego, 

− podczyszczone mechanicznie ścieki kierowane są do czterech reaktorów biologicznych 

zapewniających usuwanie związków węgla, azotu i fosforu, 

− do podczyszczonych mechanicznie ścieków dodawany jest koagulant PIX, 

− reaktory wyposażone są w pionowe osadniki wtórne w formie pierścienia, 

− po oczyszczeniu biologicznym ścieki kierowane są do odbiornika poprzez koryto pomiarowe  

i otwarty kanał zrzutowy, 

− osad nadmierny uzyskany w trakcie powyższego procesu poddawany jest stabilizacji tlenowej  

i kierowany rurociągiem do dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych skąd  trafia na poletko 

osadowe. 

Oczyszczalnia ścieków w Brzezinach, dysponuje najwyższej klasy sprzętem potrzebnym do obsługi 

kilkudziesięciokilometrowej kanalizacji, a także kompostownią odpadów ściekowych. Zakład 

Gospodarki Komunalnej posiada wysokiej klasy sprzęt potrzebny do utrzymania i zabezpieczania 

powstałych kilometrów sieci kanalizacyjnej. Poza tym, oczyszczalnia wyposażona jest  

w  kompostownię osadów ściekowych, mieszczącą się na oczyszczalni ścieków w Brzezinach. 

Kompostownia posiada mieszarkę osadu z materiałem strukturotwórczym, mobilne sito do 

kompostu, urządzenie do konfekcjonowania kompostu – linię pakowania kompostu w worki.  
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W 2019 roku Miasto i Gmina Morawica w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014 – 2020 uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na projekt 

„Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w gminie 

Morawica”.   

Dzięki uzyskanym środkom wykonano: 

− kompleksową modernizację czterech sieciowych przepompowni ścieków, 

− renowację 120 studni kanalizacyjnych, 

− montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku hydroforni w Brzezinach, Bilczy i Dębskiej 

Woli, 

− wykonano zintegrowany system zarządzania siecią wodno - kanalizacyjną na obszarze 

Miasta i Gminy Morawica, 

− modernizowano oczyszczalnię ścieków w Brzezinach oraz sieć wodno – kanalizacyjną. 

Wartość inwestycji 5.344.292,70 zł, dofinansowanie POIiŚ – 3.707.546,06 zł 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 

Na podstawie umów Spółka dzierżawi na podstawie umów dzierżawi od jednostki samorządu 

terytorialnego – Miasta i Gminy Morawica: 

• urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie 

Miasta i Gminy Morawica. (długość sieci kanalizacyjnej 255,88 km, długość sieci 

wodociągowej 271,69 km ) 

• System do telewizyjnej inspekcji rur, samochód DAF 

• Nieruchomość gruntową w Morawicy ul. Kielecka 38 wraz z położonymi na niej 

zabudowaniami 

• Ford Transit 125RWDST5 rok prod. 2013 

• Nieruchomość gruntowa wraz z zabytkowym parkiem, zabudowanej budynkiem oficyny 

dworskiej 

• Ursus  11054 rok prod.2014, przyczepa ciężarowa Ursus T-670/A1 

• Nieruchomość gruntową w Morawicy z częścią zabytkowego park, wraz z budynkiem 

trzykondygnacyjnym 

• Obiekty położone na części działki na Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach. Kompostownia, 

plac  

i drogi utwardzone, obiekty stanowiące oczyszczalnię ścieków 

• Koparka - ładowarka NEW Holland B100.C r. prod. 2015 

• Samochód Scania, rozdrabniarkę, piłę, pojemniki, mieszarkę, sito, wiatę 

• sieć wodociągowa i kanalizacyjna budynki hydroforni Bilcza, Brudzów, Brzeziny, Dębska Wola, 

Dyminy, Brzeziny 
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ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  

Przychody koszty wynik finansowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 2019 

 - zł 

1 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (netto) 9 942 683,10 

1.1 Woda 2 272 547,15 

1.2 Ścieki 3 420 816,04 

1.3 Usługi 2 588 349,66 

1.4 Utrzymanie dróg gminnych, terenów zielonych oraz oświetlenie 1 012 334,83 

1.6 Administrowanie lokalami 648 635,42 

2 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I KOSZTY FINANSOWE 9 860 481,55 

2.1 Zużycie materiałów i energii 3 181 178,97 

2.2 Usługi obce 1 114 248,72 

2.3 Podatki i opłaty 1 137 087,00 

2.4 Wynagrodzenie 3 147 327,20 

2.5 Ubezpieczenie społeczne 663 951,28 

2.6 Pozostałe koszty rodzajowe 616 688,38 

 -

 500 000,00

 1 000 000,00

 1 500 000,00

 2 000 000,00

 2 500 000,00

 3 000 000,00

 3 500 000,00

2019 r.

Struktura przychodów

1. woda 2. ścieki

3. usługi 4. transport, tereny zielone, oświetlenie

5. administrowanie lokalami
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Procentowe zestawienie przychodów w 2019 r. 

1.woda 2.ścieki

3.usługi 4.transport, tereny zielone, oświetlenie

5.administrowanie lokalami
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2019 r.

Struktura kosztów

1. zużycie materiałów i energii 2. usługi obce 3. podatki i opłaty

4. wynagrodzenie 5. ubezpieczenie społeczne 6. pozostałe koszty rodzajowe
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III. Informacja o zatrudnieniu. 

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w poszczególnych grupach zawodowych. 

Lp. 
Stanowisko 

 

Ilość 

etatów 

1.  Prezes Spółki 1 

2.  Wiceprezes Spółki/Gł. Księgowa 1 

3.  Kierownicy działów 2 

4.  Pracownicy administracyjno - biurowi 5 

5.  Pracownik hostelu 1 

6.  Sprzątaczka 4 

7.  Inkasenci 2 

8.  Dział budowlany 8 

9.  Dział transportu 9 

10.  Dział utrzymania ruchu (wodociągowo-kanalizacyjny) 16 

Razem stan zatrudnienia 49 

 

Oprócz stałych pracowników Spółka zatrudnia również pracowników sezonowych ( umowy na okres 

letni na czas określony).  

 

 

 

 

 

 

 

32%

11%
12%

32%

7% 6%

Procentowe zestawienie kosztów w 2019 r.

1.zużycie materiałów i energii 2.usługi obce

3.podatki i opłaty 4.wynagrodzenie

5.ubzpieczenie społeczne 6.pozostałe koszty rodzajowe
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IV. USŁUGI   

Zakres usług 

Zakres usług jest bardzo szeroki. W 2019 r. wykonaliśmy: 

– 14 odcinków wodociągu o łącznej długości 5 494 mb,– 13 odcinków kanału sanitarnego  

o łącznej długości 3 257 mb, 

– 35 przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych, 

– 1706 m2 dróg i chodników gminnych wykonanych z kostki betonowej. 

Na bieżąco wykonujemy prace związane z utrzymaniem dróg miasta i gminy: 

− naprawy nawierzchni tłuczniowych i asfaltowych, 

− wykaszanie poboczy, 

− zamiatanie i odchwaszczanie ulic i chodników, 

− naprawy i konserwacja wiat przystankowych opróżnianie koszy na śmieci i sprzątanie  

terenu wokół wiat, 

− renowacja rowów odwadniających, 

− zimowe utrzymanie, 

− zakładanie i utrzymanie zieleńców, placów zabaw i parku. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. zajmuje się również pracami związanymi  

z oświetleniem drogowym tzn. prowadzimy bieżącą konserwację istniejącego oświetlenia (2 651 

opraw).  

W 2019 r. wykonano nowe inwestycje:  

− ułożono 1 326 m linii napowietrznej,  

− 2 412 mb linii kablowej,  

− zainstalowano 127 punktów oświetlenia ulicznego. 

W 2019 r. wydano oraz uzgodniono:  

− 128 warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowo kanalizacyjnej 

− 29 warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej 

− 32 warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej 

− 43 projektów budowlanych 

W 2019 r. oddano do użytku:  

− 9,4 km sieci wodociągowej; 162 przyłączy 

− 8,5 km sieci kanalizacyjnej; 157 przyłączy. 

Zakład posiada w swoim administrowaniu zarówno budynki z lokalami użytkowymi jak również 

mieszkalnymi w tym: 

− Budynek administracyjny Morawica ul. Kielecka 38, w którym znajduje się 11 lokali 

użytkowych o pow. 516,7 m2.  

− Budynek biurowo – użytkowy Morawica ul. Kielecka 9, w którym na parterze działa „Kino 

za Rogiem”. Na I piętrze mieści się siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy  

Sp. z o.o. oraz siedziba MGOPS w Morawicy. Na II piętrze znajduje się 13 pokoi „Hostelu 

Parkowego” o łącznej powierzchni 319,5 m2 

− Budynek mieszkalny Morawica ul. Spacerowa 4, w którym znajduje się 41 lokali  

o pow. 629,1m2 
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− Budynek mieszkalny Morawica ul. Szkolna 4 (Dom Nauczyciela), w którym znajdują się  

4 lokale o pow. 192 m2 

− Budynek mieszkalny Morawica ul. Spacerowa 3, w którym znajduje się 5  lokali 

mieszkalnych (w tym 1 socjalny) o łącznej powierzchni 206 m2 

− Lokal mieszkalny przy szkole w Brzezinach o pow. 45 m2  

− Lokal mieszkalny przy szkole w Nidzie o pow. 60,3 m2 

− 2 lokale mieszkalne przy szkole w Obicach o pow. 105 m2 . 

− 3 lokale mieszkalne w Domu Nauczyciela w Lisowie o pow. 156,6 m2 

− Lokal mieszkalny przy szkole w Radomicach o pow. 50,4 m2 

− Lokal mieszkalny przy remizie OSP w Chałupkach o pow. 30,2 m2 

− Lokal mieszkalny przy ŚDS w Brudzowie o pow. 48,4 m2 (wolny) 

− Budynek oficyny dworskiej w Morawicy ul. Złota 1 C, który obecnie użytkowany jest przez 

UMiG w Morawicy –  sala ślubów. 

− Świetlica w Bieleckich Młynach o pow. użytkowej 219,1 m2 

Z prac remontowo - budowlanych wykonaliśmy: 

1. Bieżące remonty i odnowienie pomieszczeń w szkołach, świetlicach i Remizach O.S.P. 

W zakresie: malowanie, tynki, oświetlenie, posadzki, instalacje wodociągowo – kanalizacyjne, 

ogrodzenie terenu. 

2. Zagospodarowanie placów zabaw i boisk wiejskich.  

 

Zaopatrzenie w wodę odbiór i oczyszczanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Morawica 

Dostarczamy wodę do 6 039 odbiorców. Dostarczana woda pochodzi z trzech własnych ujęć, a część 

jej jest kupowana od przedsiębiorstw wodociągowych sąsiadujących z Miastem i Gminą. 

Odbiór i oczyszczanie ścieków realizowane jest za pomocą sieci kanalizacyjnej  

w skład, której wchodzi mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków, przepompownie lokalne 

przetłaczające ścieki przez przeszkody terenowe oraz grawitacyjna sieć sanitarna. 

 

 

 

 

 

Struktura dostaw wody w 2019 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Wydobycie  

  m3 

1.  Ujęcie Brzeziny 504 060 

2.  Ujęcie Dębska Wola 125 815 

3.  Ujęcie Bilcza 175 720 

4.  Zakup wody Wodociągi Kieleckie 61 654 

5.  Zakup wody ZGK Chęciny 1 387 

Suma dostawy wody:  868 636 
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Lp. Wyszczególnienie 2019 r. 

 m 3 

woda dostarczana do odbiorców 

1.  
ogółem 677 411 

2.  
gospodarstwa domowe 585 185 

3.  
przemysł  92 226 

ścieki odebrane i oczyszczone 

4.  
ogółem 580 057 

5.  
gospodarstwa domowe 471 501 

6.  
przemysł  108 556 
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Do dużych obiektów, które Zakład Gospodarki eksploatuje należą: 

mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków: 
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Ujęcie wody w Bilczy  

 

 

 

Ujęcie wody w Brzezinach 
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Ujęcie wody w Dębskiej Woli 

 

 

Zakład posiada w dzierżawie następujące sprzęty które wykorzystuje podczas wykonywanych prac 

oraz zadań zleconych: 
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Samochód ciężarowy Scania 

 

 

 

Samochód specjalny WUKO DAF 

 

 

 

 

Samochód Ford Transit z wyposażeniem wodociągowo kanalizacyjnym  
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Urządzenie do zadymiania  

 

 

Samochód Mercedes z podnośnikiem koszowym 

 

 

 

Koparko ładowarka New Holland 

 

Urządzenia i maszyny niezbędne do utrzymania dróg i poboczy w okresie letnim i zimowym 
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. prowadzi swoją działalność na terenie 

Miasta i Gminy Morawica w oparciu o akt założycielski oraz przepisy ustaw z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, ochrony środowiska, gospodarki 

odpadami, gospodarki lokalami. 

Usługi świadczone przez Zakład na rzecz lokalnej społeczności obejmują w głównej mierze : dostawę  

wody i odbiór ścieków, utrzymanie w należytym stanie sieci wodociągowej i kanalizacyjne jak również 

obiektów wyposażenia, utrzymanie w należytym stanie technicznym dróg gminnych, poboczy  

i rowów, administrowanie  zasobami lokalowymi – dotyczy to zarówno lokali mieszkalnych jak  

i użytkowych, utrzymanie oświetlenia ulicznego, utrzymanie terenów zielonych, wykonywanie robót 

budowlanych obejmujących : budowę   nowych sieci i przyłączy, budowę linii oświetlenia ulicznego, 

remont budynków oraz usługi hotelowe. 

Prace wykonywane przez Zakład wymagają odpowiedniej kadry pracowniczej oraz odpowiedniego, 

solidnego zaplecza technicznego. Na obecną chwilę osoby zatrudnione w zakładzie posiadają 

odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powierzanych im zadań, a dobrze wyposażone zaplecze 

techniczne stanowi solidną podstawę podczas realizowania zadań.   

 

 Hostel Parkowy 

Hostel Parkowy” zlokalizowany jest w centrum Morawicy w odległości 10 km od miasta 

wojewódzkiego Kielce, przy drodze krajowej E73, został oddany do użytku w październiku 2018. 

Budynek ten jest własnością Miasta i Gminy Morawica, po przeprowadzeniu rewitalizacji obiekt 

został przekazany w administrowanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy sp z o.o.. 
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Jest to budynek wielofunkcyjny, w którym znajduje się m.in. Kino za Rogiem, Klub Seniora, MGOPS  

w Morawicy, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pracownia Artystyczna oraz  Hostel Parkowy w Morawicy. 

Główna działalność Hostelu Parkowego polega na prowadzeniu usług noclegowych oferowanych dla 

osób indywidualnych, firm, grup zorganizowanych i rodzin z dziećmi z wykorzystaniem lokalnych 

atrakcji. 

Hostel oferuje 44 miejsc noclegowych, dysponujemy 13 pokojami: jedno, dwu, trzy, cztero  

i pięcioosobowymi, z zastosowaniem nowoczesnych technologii: wejście do pokoi na kartę, 

monitoring, Wifi dostępne w pokoju, każdy z pokoi wyposażony w telewizor LCD, łazienkę oraz 

klimatyzację.  

W hostelu znajduje się wspólny pokój dla gości jak również parking oraz dostęp do infrastruktury 

ogólnej (sklepy, poczta, służba zdrowia, punkty gastronomiczne). 

Ponadto obiekt dysponuje nowoczesną salą konferencyjną, a także w pełni wyposażonym aneksem 

kuchennym w którym znajduje się lodówka, zmywarka oraz zastawa stołowa do samodzielnego 

przygotowania posiłków. 

Hostel przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego standardu usług oferuje gościom niskie ceny  

i możliwość skorzystania z wielu atrakcji turystycznych od Juniora do Seniora. 

Hostel Parkowy został wyróżniony odznaczeniem „Gwarancja Satysfakcji” przyznawanym przez portal 

z noclegami meteor-turystyka.pl. 

W celu promocji na ogólnopolskim rynku usług hotelarskich bierzemy udział w akcjach 

organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Sportu i Turystyki  takich jak „ Polska zobacz więcej - 

weekend za pół ceny”. Hostel Parkowy jest również promowany na stronach internetowych 

noclegi.pl oraz meteo.pl. 

Aby uatrakcyjnić ofertę został wprowadzony wariant zakupu noclegu ze śniadaniem oraz pełnym 

wyżywieniem pośrednicząc w sprzedaży usług cateringowych.   

Oprócz standardowej usługi noclegowej hostel promuje w różnej formie Miasto i Gminę Morawicę  

w oparciu o współpracę z Punktem Informacji Turystycznej, Koral Sport i Rekreacja Sp. z o.o. 

zarządzającym krytą pływalnią i halą widowiskowo - sportową w Bilczy, Samorządowym Centrum 

Kultury, Kinem za Rogiem, wypożyczalnią kajaków, Ośrodkiem Tradycji Garncarstwa w Chałupkach 

oraz innymi lokalnymi przedsiębiorcami świadczącymi usługi w zakresie rozrywki i rekreacji. 

Kluczowym klientem hostelu są osoby indywidualne, pracownicy lokalnych firm, grupy 

zorganizowane, rodziny z dziećmi oraz przyjmowanie delegacji miast partnerskich Miasta i Gminy 

Morawica. 
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Zestawienie rezerwacji pokoi Hostelu Parkowego w 2019 roku 

Lp. miesiąc Liczba rezerwacji (osobodoba) 

1.  styczeń 365 

2.  luty  198 

3.  marzec 333 

4.  kwiecień 133 

5.  maj 356 

6.  czerwiec 317 

7.  lipiec 378 

8.  sierpień 331 

9.  wrzesień 445 

10.  październik 198 

11.  listopad  328 

12.  grudzień 135 

Razem: 3517 

 

 

Przedstawione zestawienie stanowi obłożenie na poziomie 24%, w wykonanym Biznes Planie 

prognozowano, że w pierwszym pełnym roku działalności obłożenie będzie na wysokości 20%. 

Wypracowany wzrost 4% jest efektem wielu akcji promocyjnych, jak również uczestniczenie  

w programie „Weekend za pół ceny”, którego patronatem jest Ministerstwo Rozwoju Sportu  

i Turystyki oraz wszelako rozumianej promocji. Zastosowany wskaźnik obłożenia to ilość 

przebywających osób w danym miesiącu podzielone przez liczbę dni przypadająca na dany miesiąc 

mnożone przez 100%, co stanowi procentowe obłożenie w danym miesiącu. 
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W związku z przedstawionym obłożeniem  pozyskane dochody z działalności Hostelu 

przedstawiają się następująco: 

  Styczeń Luty 
Marze

c 

Kwiecie

ń 
Maj 

Czerwie

c 

Lipie

c 

Sierpie

ń 

Wrzesie

ń 

Październi

k 

Listopa

d 

Grudzie

ń 

1 2 6 3 10 37 22 24 6 6 6 4 0 

2  - 10 7 12 43 6 24 - 27 2 4 2 

3 7 7 4 10 43 1 24 9 28 4 4 2 

4 6 12 13 7 43 2 24 - 28 8 19 3 

5 22 10 14 5 2 3 40 3 22 8 19 5 

6 17 12 14 6 - 8 31 9 6 6 20 1 

7 15 8 13 2 8 14 - 11 27 9 18 11 

8 17 5 2 5 9 17 4 8 6 8 5  - 

9 16 8 0 5 8 1 8 7 15 10   2 

10 17 5 4 5 7 5 10 11 16 3 2 2 

11 6 11 17 5 2 6 17 - 21 2 1 3 

12 8 13 18 5 16 6 12 9 18 2 20 4 
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Liczba rezerwacji 2019

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
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13 7 12 18 4 20 1 8 10 4 4 29 43 

14 23 11 17 3 7 14 12 5 30 1 28  - 

15 22 4 44 5 4 30 20 18 6 3  -  - 

16 21 4 35 4 7 1 5 18 15 3  - 6 

17 20 4 3 5 1 10 8 20 13 4  - 3 

18 1 6 15 6 - 8 10 2 16 4 14 3 

19 5 7 15 3 5 - 13 11 9 12 13 2 

20 1 7 14 1 14 - 10 20 13 2 17 1 

21 14 13 13 1 10 1 1 17 36 2 17 2 

22 14   5 1 4 - 6 9 2 8 16 2 

23 15 2 2 6 6 33 9 9 7 15 12 2 

24 13  - 2 6 1 11 14 8 9 10  - 1 

25 3 5 7 - 4 14 11 8 8 2 13 1 

26 3 5 10 1 - 14 1 21 10 4 15 1 

27 3 5 9 3 7 10 7 23 8 2 15 3 

28 15 6 8 1 7 1 5 21 32 15 18 3 

29 19   3 5 9 44 5 21 5 17 3 1 

30 17   2 1 9 34 8 8 8 18 2 1 

31 16   2 - 23   7 9   4   25 

Razem 365 198 333 133 356 317 378 331 445 198 328 135 

          
      

100% 1364 1232 1364 1320 1364 1320 1364 1364 1320 1364 1320 1364 

%obłożeni

e 
27% 16% 24% 10% 26% 24% 28% 24% 34% 15% 25% 10% 

Przychody 
22044,2

9 

14315,7

1 
22306 11700 

1729

0 

17819,8

5 
20490 18820 26205 11770  17 520       7 710 

 

Podane przychody są kwotami brutto. Przychód roczny netto to kwota na poziomie 192 741,55zł, co 

stanowi 24% obłożenia rocznego. 

Poniżej zestawienie kosztów, jakie zostały poniesione dla prawidłowego funkcjonowania Hostelu. 

 

Zestawienie kosztów poniesionych dla funkcjonowania Hostelu : 

 

Lp. Rodzaj kosztu kwota 

1.  Zużycie materiałów i energii 

 

31 881,97 

2.  Usługi obce 

 

74 319,72 

3.  Podatki i opłaty 6 427,00 
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4.  Wynagrodzenie i ubezp. społ. 

 

48 000,00 

5.  Pozostałe koszty 

 

537,00 

 

Koszty ogółem 161 165,69 

 

Zużycie materiałów i energii - 31 881,97 zł  koszt ten obejmuje: 

- koszt energii elektrycznej, 

- koszt paliwa gazowego, 

- zakup środków czystości, 

- materiałów (druki KP, wizytówki, książka meldunkowa), 

- lampki nocne do pokoi, odkurzacz piorący, 

- wyposażenie aneksu kuchennego (zastawa stołowa), 

- telewizory LGD wraz z akcesoriami (uchwyt TV, przewód antenowy), 

- donice i kwiaty doniczkowe, 

- komputer, 

- glikol do systemu chłodzenia, 

- rolki do kabin, 

 

Usługi obce - 74 319,97 zł koszt ten obejmują: 

- koszt usługi pralniczej, 

- koszt usługi cateringowej, 

- czynsz dzierżawny, 

- eksploatacja kotłowni, konserwacja dźwigu, 

- wywóz nieczystości komunalnych, 

- montaż systemu kontroli otwierania drzwi, 

- wykonanie grafiki Hostel Parkowy, subskrypcje programowe, hosting, odnowienie domeny, 

- dzierżawa ksero, 

- konserwacja p.poż, dźwigu, systemu sygnalizacji alarmu, telewizji dozorowej, 

 

Podatki i opłaty - 6 427,00 zł obejmuje: 

- koszt  podatku od nieruchomości. 

 

Pozostałe koszty - 537,00 zł  obejmuje:  

- koszt ubezpieczenia budynku. 

 

 

Przychód  netto uzyskany w 2019 r za sprzedaż usług noclegowych przez Hostel Parkowy  

w 2019 r wyniósł 192 0741,55 zł, co po odjęciu kosztów na poziomie 161 165,69 zł pozwoliło 

wypracować zysk netto na wysokości 31 575,86 zł. 
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Uproszczony rachunek zysków i strat 2019 rok 

 

Wyszczególnienie Kwoty 

Przychody netto 192 741,55 

1. Przychody ze sprzedaży usług 192 741,55 

II Koszt działalności operacyjnej 161 165,69 

1. Zużycie materiałów i energii 31 881,97 

2. Wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenie 48 000,00 

3. Usługi obce 74 319,72 

4. Podatki i opłaty lokalne 6 427,00 

5. Pozostałe koszty 537,00 

III Zysk operacyjny netto (I-II) 31 575,86 

IV. Zysk netto 31 575,86 

 

Wypracowany zysk netto w kolejnym roku zostanie rozdysponowany na promocję, inwestycje, które 

będą miały na celu podnoszenie jakości sprzedawanych usług. 
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Misją Zakładu Gospodarki Komunalnej jest zapewnienie mieszkańcom dostaw wody o wysokiej 

jakości oraz świadczenie usług na jak największym poziomie.  


