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Szanowni Państwo 

Nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym ustawodawca 
wprowadził nową instytucję raportu o stanie gminy, 
który ma stanowić podsumowanie pracy wójta w 
poprzednim roku kalendarzowym. Raport  obejmuje 
podsumowanie działalności wójta w roku 
poprzednim, w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii i jest przedstawiany przez 
wójta radzie gminy. Raport to również informacja o 
finansach gminy, infrastrukturze komunalnej, 
pomocy społecznej, oświacie, kulturze, 
bezpieczeństwie a także polityce społecznej. 
Ustawodawca zdecydował się przy tym połączyć 
procedurę rozpatrywania raportu z procedurą 
udzielenia absolutorium. Rada gminy rozpatruje 

bowiem raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium dla 
wójta. Rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy oraz podejmuje uchwałę w sprawie 
absolutorium w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

Gmina Nowy Korczyn leży w województwie świętokrzyskim, na terenie Nadnidziańskiego 
Parku Krajobrazowego, a sam Nowy Korczyn to niewielka, ale bardzo ciekawa historycznie i 
nie tylko miejscowość położona na południowych krańcach Ponidzia, przy ujściu Nidy do 
Wisły. Ostatni okres to realizacja dużych zadań w gminie, które przyczyniły się do poprawy 
warunków życia mieszkańców. Zrealizowano już, a także jest w trakcie realizacji wiele zadań 
związanych z ekologią i ochroną środowiska, kulturą, kulturą fizyczną, ochroną zdrowia czy 
inwestycjami drogowymi. 

Dzięki wypracowanym porozumieniom, współpracy z Urzędem Marszałkowskim, 
Wojewodą, Starostwem Powiatowym, sąsiednimi gminami oraz przy poparciu zdecydowanej 
większości radnych, możemy śmiało stwierdzić, iż wykorzystaliśmy każdą szansę na 
pozyskanie dodatkowych środków na modernizację i remont dróg, obiektów sportowych, a 
także na realizację wielu znaczących programów i przedsięwzięć. Nasze wspólne dokonania, 
pomimo różnych przeciwności losu, często zmieniającego się prawa, są konkretne i 
niezaprzeczalne, są dowodem aktywności radnych oraz dobrej współpracy samorządu i 
mieszkańców.  

Przed nami jeszcze wiele zadań do zrealizowania, jak chociażby działania związane, 
dokończeniem budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przebudową dróg w kolejnych 
miejscowościach, termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, montażu 
kolektorów słonecznych czy następnym etapem rewitalizacji Nowego Korczyna. Dzięki 
staraniom z dniem 1 stycznia 2019 roku Nowy Korczyn odzyskał po 150 latach prawa 
miejskie. Rozpoczęta   budowa mostu na rzece Wiśle, czy planowana budowa obwodnicy 
Nowego Korczyna to „otwarcie okna na świat” dla tej miejscowości. 



Oceniając działalność naszego samorządu podkreślić należy, wytężoną pracę na rzecz dobra 
gminy. Kiedy spojrzymy na te dokonania musimy mieć świadomość tego, że za każdym 
działaniem, inwestycją i sukcesem kryją się ludzie, którzy do tego się przyczynili. Bez ich 
udziału nie byłoby tych osiągnięć, którymi się teraz szczycimy. Chciałbym szczerze i 
serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za ich trud włożony w budowanie naszej 
wspólnoty lokalnej oraz wysiłek wniesiony w jej rozwój oraz wizerunek. 

     Nasza Gmina, to oaza czystego powietrza, raj dla wędkarzy, koneserów zabytków oraz 
przyrodniczych i historycznych osobliwości. Swoistą urodę stanowią rozległe, nadnidziańskie 
łąki, tu i ówdzie porośnięte kępami drzew i wijąca się pośród nich Nidą z licznymi 
meandrami i rozlewiskami po której odbywają się  spływy kajakowe pod hasłem „płyń po 
wodach i akwenach sławiąc gminę Nowy Korczyn”. Ich uczestnicy, przebywający turyści, a 
także kuracjusze z pobliskich uzdrowisk z Buska i Solca Zdroju mogą podziwiać nie tylko 
walory turystyczne, ale również pozytywne zmiany zachodzące w  Gminie. 

 

             Paweł Zagaja  

             Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANSE GMINY 

1. Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku ustalony został w wysokości 
31 900 568,88 zł. a wykonany  w kwocie 28 549 090,66  zł. co stanowi  89,5 %  wykonania 
rocznego w tym: 

a) dochody własne plan 7 323 724,26 zł. zrealizowano w kwocie 6 406 649,64 zł. tj. 87,5 % 

w tym: 

podatki i opłaty lokalne na plan 3 023 160,00 zł. zrealizowano w kwocie 2 667 950,94 zł. co 
stanowi 88,3 % w stosunku rocznym.  

b) subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 8 232 641,00 zł została wykonana w 100 % 

c) dotacje celowe z budżetu państwa na plan 11 074 320,30 zł zrealizowano w kwocie 
10 976 340,65 zł tj. w 99,1 % 

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środki z budżetu UE na dofinansowanie własnych zadań bieżących  i inwestycyjnych 
gminy na plan 5 247 771,12 zł. zrealizowano w kwocie 2 916 478,57 zł. tj. 55,6 %  

e) dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących gminy plan w kwocie 
22 112,20 zł zrealizowano w wysokości 16 980,80 zł. tj. 76,8 % 

Dochody bieżące na plan 23 396 795,66 zł. wykonane zostały w kwocie  22 424 673,46 zł co 
stanowi 95,8 % planu rocznego. 

Dochody majątkowe na plan 8 503 773,22 zł. wykonane zostały w 6 124 417,20 zł co stanowi 
72,0 % planu  rocznego. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych stanowią kwotę 
9 529,63 zł.  

Realizację dochodów według podziałek klaryfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do 
niniejszego sprawozdania.  

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosi 580 719,11 zł. w tym zaległości  461 077,83 zł. 
W trakcie roku w celu wyegzekwowania należności podejmowane są czynności polegające na 
wystawianiu upomnień, kierowaniu tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W 
zakresie należności cywilno- prawnych do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty oraz  
kierowane są pozwy do sądu. 

 

2. Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku ustalony został w wysokości 
35 718 182,66 zł. a zrealizowany w 31 042 826,17 zł. tj. w 86,9%  w tym: 

a) wydatki bieżące na plan 22 970 806,27 zł. zrealizowano w wysokości 21 136 016,35 zł. 
tj. w 92,0 %. 

b) wydatki majątkowe na plan 12 747 376,39 zł wykonano w wysokości 9 906 809,82 zł tj. 
w 77,7 %. 

 

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na: 

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 265 915,01 zł. 



- koordynacja przez asystenta rodziny zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w 
ciąży i rodzin „Za życiem” w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pracy – 6 688,00 zł. 

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 
6 026,00 zł. 

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 
– 92 261,00 zł. 

- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej – 18 239,97 zł. 

- wpłaty gminy na rzecz związków gmin – 22 079,72 zł. 

- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 16 235,81 zł.  

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   – 249 291,21 zł. 

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 182 512,63 zł. 

- świadczenia społeczne – 6 555 352,08 zł. 

- stypendia dla uczniów – 58 624,00 zł. 

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 8 581 623,49 zł. 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych pobierających świadczenia z opieki 
społecznej – 67 725,35 zł. 

- wpłaty na PFRON     – 29 404,00 zł. 

- wynagrodzenia bezosobowe – 161 043,55 zł.  

- inkaso za pobór podatków i opłaty targowej – 69 735,00 zł.  

- nagrody konkursowe – 3 400,00 zł. 

- zakup materiałów i wyposażenia – 507 194,21 zł. 

- zakup środków żywności – 92 161,68 zł. 

- zakup środków dydaktycznych i książek – 98 363,41 zł. 

- zakup energii – 750 831,67 zł. 

- zakup usług remontowych – 181 911,79 zł. w tym remont drogi Żukowice – Gościniec – 
160 550,07 zł. 

- zakup usług zdrowotnych  –      8 060,00 zł. 

- zakup usług pozostałych –    1 198 079,94 zł. 

- opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej  – 408 410,62 zł. 

- opłata za uczęszczanie dzieci będących mieszkańcami gminy do przedszkoli na terenie 
innych gmin– 26 484,70 zł. 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 43 015,18 zł. 

- podróże służbowe krajowe – 23 227,44 zł. 

- podróże służbowe zagraniczne – 532,83 zł 

- różne opłaty i składki –      544 684,25 zł. 



- odpis na ZFŚS            – 322 704,14 zł. 

- podatek od nieruchomości – 13 073,00 zł. 

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 870,00 zł. 

- opłaty na rzecz budżetów JST – 11 340,00 zł. 

- podatek Vat – 26 720,42 zł. 

- odsetki od dotacji – 1 388,24 zł. 

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 279,78 zł. 

- szkolenia pracowników – 28 963,28 zł. 

- odsetki od zaciągniętych kredytów – 452 562,95 zł. 

Wydatki majątkowe w 2018 roku poniesiono na: 

1. Realizację projektów wieloletnich pn. 

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górnowola oraz wodociągu w m. Kawęczyn – 
1 554 867,95 zł.  

- modernizacja oświetlenia drogowego (wykup wierzytelności) – 157 424,65 zł. 

- przebudowa dróg gminnych: Piasek Wielki przez wieś oraz Stary Korczyn do szkoły,  na 
terenie gminy Nowy Korczyn – 140 185,15 zł..  

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na 
terenie Gminy Nowy Korczyn” – 781 848,26 zł. 

- „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – II etap” – 528 704,69 zł. 

- „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na 
terenie Gminy Nowy Korczyn” – 1 377 613,89 zł. 

- Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy 
Korczyn, Opatowiec, Czarnocin – 1 880,41 zł. 

- wykonanie dokumentacji projektowej dla świetlic– 23 370,00 zł. 

2. Realizację zadań inwestycyjnych rocznych: 

- modernizacja budynku Urzędu Gminy i wykonanie klimatyzacji – 223 772,60 zł 

- dokumentacja na przebudowę dróg w m. Podzamcze, Pawłów i Brzostków w ramach 
"Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie 
lokalnej infrastruktury drogowej" – 19 460,00 zł 

- utwardzenie placu w Starym Korczynie – 56 826,00 zł. 

- zakup wiaty przystankowej – 6 150,00 zł.  

- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Ostrowce – 122 720,18 zł. 

- przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych  - 
4 202 544,47 zł. w tym: 

- Łęka - Podraje – 780 940,80 zł. 



- Rzegocin - Chinków – 129 069,43 zł.  

- Sępichów - Łąki – 1 199 305,77 zł. 

- Błotnowola - Parchocin – 1 057 560,68 zł. 

- Podzamcze - Łęka – 325 138,65 zł.  

- Badrzychowice – Górki  – 610 751,20 zł.  

- Nowy Korczyn rz. Nida – ul. Kępa – 99 777,94 zł.  

- modernizacja świetlic wiejskich  - 89 892,32 zł. w tym: 

 - Strożyska – 32 128,72 zł. 

 - Kawęczyn – 12 999,96 zł. 

 - Żukowice – 44 763,64 zł. 

- budowa placu zabaw w m. Grotniki Małe – 53 645,39 zł. 

- zakup oprogramowania do transmisji sesji oraz do elektronicznego głosowania – 22 137,54 
zł. 

Udzielono także wsparcia na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju - 3 500,00 zł oraz dla Komendy 
Powiatowej Policji  w Busku Zdroju – 10 000,00 zł.  

Z budżetu Gminy Nowy Korczyn udzielono także dotacji na zadania inwestycyjne dla: 

- OSP Błotnowola – 20 000,00 zł. 

- OSP Stary Korczyn – 3 500,00 zł. 

- OSP Czarkowy – 20 543,18 zł. 

- Gminy Raków – 5 000,00 zł. 

- Powiatu Buskiego  - 360 000,00 zł. 

Dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „NIDA 2000”- 121 223,14 zł. 

Realizację wydatków według podziałek klaryfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do 
niniejszego sprawozdania.  

3.Wykonanie budżetu w 2017 roku zamknęło się deficytem  w wysokości 2 493 735,51 zł. 
(planowany deficyt stanowił kwotę 3 817 613,78 zł.) 

4. Przychody w 2018 roku wykonane zostały w wysokości 4 901 689,62 zł. 

5. Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w 2018 roku stanowią kwotę 698 477,49 zł.  

6. Udzielono pożyczki z budżetu Gminy Nowy Korczyn w wysokości 126 578,10 zł. 

7. Dług na koniec 2018 roku stanowi kwotę 16 533 497,68 zł. w tym: 

a) z tytułu kredytów i pożyczek – 16 351 494,80 zł.  

b) wykupu wierzytelności z tytułu modernizacji oświetlenia drogowego – 182 002,88 zł. 

 



Infrastruktura Komunalna 

Na terenie Gminy Nowy Korczyn na koniec roku 2018 w pełni są zwodociągowane 22 
sołectwa, dwa sołectwa: Czarkowy i Brzostków nie wszystkie domostwa mają dostęp do sieci 
wodociągowej. Wykonanych jest ogółem 1844 przyłącza wodociągowe, a długość sieci 
wodociągowej stanowi wartość 121,85 km. Woda do sieci wodociągowej dostarczana jest z 
własnego, gminnego ujęcia wody pitnej w Nowym Korczynie. Sieć kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Nowy Korczyn funkcjonuje w 6 miejscowościach: Nowy Korczyn, Grotniki 
Duże, Grotniki Małe, Pawłów, Brzostków, Górnowola. Przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej 
są wykonane do  651 budynków mieszkalnych z czego 634 domostwa dostarczają ścieki do 
sieci kanalizacji zbiorczej, długości sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 57,15 km. Na terenie 
Gminy Nowy Korczyn funkcjonuje także 177 szt. indywidulanych przydomowych 
oczyszczalni ścieków zlokalizowane w różnych miejscowościach. Gospodarka nieczystości 
stałych, ich odbiór odbywa się pośrednictwem firmy zewnętrznej wyłonionej w postepowaniu 
przetargowym na odbiór i transport tychże nieczystości. Zagospodarowanie nieczystości 
stałych odbywa się w Zakładzie Gospodarki Odpadów Komunalnych w Rzędowie na 
podstawie umowy na zagospodarowanie nieczystości stałych. Obsługa sieci wodociągowej, 
ujęcia wody pitnej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 
odbywa się z wykorzystaniem pracowników fizycznych Referatu Gospodarki Komunalnej. 
Gmina Nowy Korczyn zarządza także siecią dróg gminnych oraz wewnętrznych – 
odjazdowych do gruntów rolnych i innych. Dróg o kategorii dróg gminnych na terenie Gminy 
Nowy Korczyn jest 96,41 km z czego 74,38 km o nawierzchni bitumicznej, 8,76 km o 
nawierzchni tłuczniowej oraz 13,27 km dróg gruntowych, pozostałe odcinki stanowią drogi 
wewnętrzne – dojazdowe nie posiadające kategorii dróg gminnych. Przez gminę przebiega 
odcinek drogi krajowa nr 79 Kraków – Sandomierz o długości 11,7 km, przebiegają dwa 
odcinki dróg wojewódzkich: odcinek drogi nr 973 Busko Zdrój – Nowy Korczyn o długości 
10,2 km; odcinek drogi nr 771 Wiślica – Strążyska o długości ok. 2,04 km. Na terenie Gminy 
Nowy Korczyn jest w sumie 65,87 km dróg powiatowych uzupełniających siatkę dróg w 
powiazaniu z drogami krajowymi, wojewódzkim oraz gminnymi.  

 

Wydatki maj ątkowe w 2018 roku poniesiono na infrastrukturę komunalną: 

I.  Realizację projektów wieloletnich pn. 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola oraz budowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Kawęczyn gm. Nowy Korczyn w ramach którego 
wybudowano 6,548 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1,353 km sieci wodociągowej za 
kwotę ogółem 1 554 867,95 zł.  

2. Modernizacja oświetlenia drogowego (wykup wierzytelności) – 157 424,65 zł. 

3. Przebudowa dróg gminnych: Piasek Wielki przez wieś oraz Stary Korczyn do szkoły na 
terenie gminy Nowy Korczyn z czego 463 mb. przebudowano w miejscowości stary Korczyn 
oraz 471 mb. w miejscowości Piasek Wielki za łączną kwotę 140 185,15 zł..  

4. „Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na 
terenie Gminy Nowy Korczyn”  która obejmowała termomodernizacje budynku świetlicy 



wiejskiej w nowym Korczynie (budynek OSP), termomodernizacje budynków Urzędu Gminy 
w Nowym Korczynie przy ulicy Buskiej i Krakowskiej za łączną kwotę 781 848,26 zł. 

5. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – II etap” która obejmowała 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Nidą, oznakowanie ulic w Nowym 
Korczynie, zakup wyposażenia mała na kwotę ogółem 528 704,69 zł. 

6. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na 
terenie Gminy Nowy Korczyn” która obejmowała wykonanie przebudowy kompleksu boisk 
przy Szkole Podstawowej w Brzystkowie, wykonanie boiska o nawierzchni sztucznej przy 
Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie, wykonanie boiska o nawierzchni trawiastej przy 
Szkole Podstawowej w Starym Korczynie oraz zakup pomocy naukowych do pracowni 
tematycznych za łączną kwotę 1 377 613,89 zł. 

7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla świetlicy w Brzostkowie (budynek OSP) na 

 kwotę 23 370,00 zł. 

 

II.  Realizację zadań inwestycyjnych rocznych: 

1. Modernizacja wnętrza, wyposażenie budynku Urzędu Gminy i wykonanie klimatyzacji 
(budynek Urzędu przy ul. Krakowskiej) za kwotę łącznie 223 772,60 zł 

2. Dokumentacja na przebudowę dróg w m. Podzamcze, Pawłów i Brzostków w ramach 
"Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie 
lokalnej infrastruktury drogowej" – 19 460,00 zł 

3. Utwardzenie placu w Starym Korczynie (parking przy cmentarzu) za kwotę 56 826,00 zł. 

4. Zakup wiaty przystankowej – 6 150,00 zł.  

5. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Ostrowce o długości 432 mb. za 
kwotę 122 720,18 zł. 

6. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych  - 
4 202 544,47 zł. w tym: 

- „Przebudowa drogi gminnej nr 353067T Łęka - Podraje od km 0+000 do km 1+150” za 
łączną kwotę 780 940,80 zł. 

- „Przebudowa drogi gminnej nr 353079T Rzegocin - Chinków od km 0+000 do km 
0+460” za łączna kwotę 129 069,43 zł.  

- „Przebudowa drogi gminnej nr 353083T Sępichów - Łąki od km 0+000 do km 2+250” 

za łączną kwotę 1 199 305,77 zł. 

- „Przebudowa drogi gminnej nr 353052T Błotnowola - Parchocin od km 0+000 do km 
2+100” za łączną kwotę 1 057 560,68 zł. 

- „Przebudowa drogi gminnej nr 353066T Podzamcze - Łęka od km 0+000 do km 0+420 
i od km 1+000 do km 1+600” za łączną kwotę 325 138,65 zł.  

- „Przebudowa drogi gminnej nr 353044T Badrzychowice – Górki od km 0+000 do km 
1+200” za łączną kwotę 610 751,20 zł.  



- „Przebudowa drogi gminnej nr 353080T Nowy Korczyn rz. Nida – ul. Kępa od km 
0+000 do km 0+170”  za łączną kwotę 99 777,94 zł.  

7.  Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Korczyn - 89 892,32 zł. w tym: 

- świetlica wiejska w Strożyskach (budynek OSP) – 32 128,72 zł. 

- świetlica wiejska w Kawęczynie – 12 999,96 zł. 

- świetlica wiejska w Żukowicach – 44 763,64 zł. 

8. Budowa placu zabaw w m. Grotniki Małe – 53 645,39 zł 

 

POMOC SPOŁECZNA 

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 
odpowiadających godności człowieka; podejmuje również działania zmierzające do 
życiowego usamodzielnienia się rodzin i osób oraz ich integracji ze środowiskiem. Potrzeby 
osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają 
celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Zakres odpowiedzialności i 
działania Ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o zasiłku dla opiekuna, ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz ustawy o 
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i innych ustaw oraz programów rządowych i 
samorządowych. 

Wielkość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne rodzaje świadczeń, ich 
liczba oraz liczba rodzin, które otrzymały pomoc przedstawia się następująco: 

Udzielone świadczenia – zasiłek stały w 2018 r. 

 

FORMY POMOCY 

Liczba osób 
którym   

przyznano  
decyzją 

świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń w 

zł. 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

0 1 2 3 4 5 

ZASIŁKI STAŁE 
- OGÓŁEM 

1 44 459 244 236 44 51 

w tym przyznane 
dla osoby: 
samotnie 

2 40 411 221 669 40 41 



gospodarującej 

pozostającej w 
rodzinie 

3 4 48 22 567 4 10 

 

Zasiłki stałe stanowią osłonę socjalną dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu 
wieku lub niepełnosprawności, które nie nabyły prawa do świadczeń z innych systemów 
zabezpieczenia społecznego.  

 

Udzielone świadczenia w 2018 r. ( zadania własne Gminy) 

FORMY POMOCY 

Liczba 
osób 

którym 
przyzna

no 
decyzją 
świadcz

enia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota świadczeń 

w zł. 
Liczba rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

 1 2 3 4 5 

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 1 39 186 65 380 39 63 

w tym przyznane z powodu: (z 
wiersza 1) 

bezrobocia 

2 26 159 56 042 26 49 

długotrwałej choroby 3 14 25 8 346 14 15 

niepełnosprawności 4 1 2 992 1 4 

możliwości utrzymania lub nabycia 
uprawnień do świadczeń z innych 
systemów zabezpieczenia 
społecznego 

5 0 0 0 0 0 

schronienie 7 0 0 0 0 0 

Usługi opiekuńcze- ogółem 8 1 256 3 904 1 1 

w tym: 

specjalistyczne 
9 0 0 0 0 0 

Sprawowanie pogrzebu 10 0 0 0 0 0 



 ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE 
OGÓŁEM 

11 66 X 27.196 64 103 

w tym: 

 zasiłki  celowe 
12 28 41 10.946 28 43 

specjalne zasiłki celowe 13 36 47 13.250 34 55 

zasiłki celowe 

- zdarzenie losowe 
14 2 2 3.000 2 5 

zasiłki rzeczowe 15 0 0 0 0 0 

Odpłatność gminy za pobyt w DPS 16 21 168 408.411 21 21 

 

Powody przyznania pomocy w 2018 r. 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

Liczba rodzin Liczba 
osób w 

rodzinac
h 

Ogółem 
w tym: 
na wsi 

 1 2 3 

UBÓSTWO 1 17 17 21 

SIEROCTWO 2 0 0 0 

BEZDOMNOŚĆ 3 0 0 0 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 4 6 6 32 

W TYM: 

WIELODZIETNOŚĆ 
5 5 5 30 

BEZROBOCIE 6 37 37 87 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 60 60 88 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 8 62 62 110 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-
WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

9 16 15 53 

W TYM: 

RODZINY NIEPEŁNE 
10 14 13 42 



RODZINY WIELODZIETNE 11 2 2 11 

PRZEMOC W RODZINIE 12 0 0 0 

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI 13 0 0 0 

ALKOHOLIZM 14 1 1 1 

NARKOMANIA  15 0 0 0 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA 
PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO 

16 0 0 0 

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE 
OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY, OCHRONĘ 
UZUPEŁNIAJĄCĄ LUB ZEZWOLENIE NA POBYT 
CZASOWY 

17 0 0 0 

ZDARZENIE LOSOWE 18 2 2 5 

SYTUACJA KRYZYSOWA 19 0 0 0 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 20 0 0 0 

 

 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Wieloletni Program Wspierania Finansowego Gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
jest programem rządowym i realizowany jest na terenie gminy Nowy Korczyn. 

Program ma ten na celu długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i 
młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, poprawę poziomu życia osób i 
rodzin o niskich dochodach. 

 

Wykaz udziału środków Wojewody Świętokrzyskiego i udziału środków własnych Gminy 
Nowy Korczyn w realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 r. 

 

Lp. Środki Wojewody Środki Gminy Nowy Korczyn 

1 72.221,00 zł. 18.055,00 zł. 

 

 

 



 

Pomoc w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń rzeczowych realizowana z programu 
„Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” w latach 2018 r. 

 

PROGRAM "POMOC PA ŃSTWA W ZAKRESIE DO ŻYWIANIA" 

Wyszczególnienie 

Zasiłek celowy Świadczenia rzeczowe 

Ogółem 
w tym na 

wsi 
Ogółem 

w tym na 
wsi 

1 2 3 4 5 

Liczba osób, którym przyznano decyzją 
świadczenie 

1 87 87 0 0 

Liczba rodzin 2 86 86 0 0 

Liczba osób w rodzinach 3 169 169 0 0 

Liczba świadczeń 4 324 324 X X 

Kwota świadczeń (w zł)1) 5 58 627 58 627 0 0 

z tego: 

środki własne 
6 8 087 8 087 0 0 

dotacja 7 50 540 50 540 0 0 

 

 

Pomoc w formie posiłku realizowana z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ 
2018 r. 

 

PROGRAM "POMOC PA ŃSTWA W ZAKRESIE DO ŻYWIANIA" 

Wyszczególnienie 

POSIŁEK 1) 2) 

Ogółem 
w tym 
na wsi 

w tym: 

dzieci do czasu 
rozpoczęcia 

nauki w szkole 
podstawowej 

uczniowie do 
czasu ukończenia 

szkoły 
ponadgimnazjalne

j 

pozostałe osoby 
otrzymujące pomoc 
na podstawie art. 7 
ustawy o pomocy 

społecznej 



Ogółem 
w tym 
na wsi 

Ogółem 
w tym 
na wsi 

Ogółem 
w tym na 

wsi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liczba osób 
korzystający
ch z posiłku 

1 50 50 12 12 36 36 2 2 

w tym z 
posiłku w 
formie: 

pełnego 
obiadu 

2 2 2 0 0 0 0 2 2 

jednego 
dania 

gorącego 
3 49 49 12 12 36 36 1 1 

mleka, bułki 
/ kanapki 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liczba 
rodzin 

5 28 28 X X X X X X 

Liczba osób 
w rodzinach 

6 111 111 X X X X X X 

Liczba 
posiłków 

7 6 459 6 459 1 320 1 320 4 865 4 865 274 274 

z tego: 

pełen obiad 
8 239 239 0 0 0 0 239 239 

jedno danie 
gorące 

9 6 220 6 220 1 320 1 320 4 865 4 865 35 35 

mleko, bułka 
/ kanapki 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koszt 
posiłków (w 

zł) 
11 21 038 21 038 3 954 3 954 14 619 14 619 2 465 2 465 

z tego: 

środki 
własne 

12 5 446 5 446 1 470 1 470 3 553 3 553 423 423 

dotacja 13 15 592 15 592 2 484 2 484 11 066 11 066 2 042 2 042 



Koszt 
jednego 

posiłku (w 
zł) 

14 3,26 3,26 3,00 3,00 3,00 3,00 9,00 9,00 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także świadczenia wychowawcze 
500+. Jest to program państwowy mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci 
poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko w 
rodzinie w wysokości 500 złotych. Świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione od 
spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 800 zł. lub 1200 zł. na osobę w rodzinie w 
przypadku gdy w rodzinie występuje niepełnosprawne dziecko. Jego podstawą normatywną 
jest ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  

Świadczeniem wychowawczym 500+ w 2018 r. objęte było 677 dzieci i młodzież w wieku do 
18 lat na co wydatkowano kwotę 3 581 212,00 zł. 

 

Szczegółowe wykonanie zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za rok 2018 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 
osób, 

którym 
przyznano 
decyzją 
świadczeni

e 

Liczba 
świadcze

ń 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
rodzin 

Liczba  osób w  
rodzinie 

ogółem W tym 
dzieci 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Świadczenie 
wychowawcze 

677 7186 3581212 449 1639 820 

1.1 

 

1.1.1 

Na 1 dziecko, w 
tym: 

 

na pierwsze 
dziecko 

335 

 

181 

2775 

 

1713 

1380180,0
0 

 

851175,90 

302 

 

185 

1044 

 

573 

491 

 

237 

1.2 

1.2.1 

Na 2 dzieci, w 
tym: 

na pierwsze 
dziecko: 

355 

148 

3220 

1405 

1607635,2
0 

700468,50 

178 

154 

725 

606 

388 

315 



1.3 

1.3.1 

Na 3 dzieci, w 
tym: 

na pierwsze 
dziecko: 

121 

38 

975 

304 

485396,80 

149896,80 

41 

39 

209 

197 

130 

121 

1.4 

1.4.1 

Na 4 dzieci, w 
tym: 

na pierwsze 
dziecko: 

26 

7 

156 

39 

78000,00 

19500,00 

8 

8 

39 

39 

26 

26 

1.5 

1.5.1 

Na 5 dzieci, w 
tym: 

na pierwsze 
dziecko 

6 

2 

60 

12 

30000,00 

6000,00 

2 

2 

9 

9 

6 

6 

1.6 

 

1.6.1 

Na 6 dzieci i 
więcej, w tym: 

na pierwsze 
dziecko 

0 

 

0 

0 

 

0 

0,00 

 

0,00 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

W 2018 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również program „Dobry 
Start”. Jest to świadczenie, które jest formą wyprawki szkolnej (przyznawane jest w okresie 
rozpoczęcia roku szkolnego), otrzymać go może rodzic dziecka, jego opiekun faktyczny, 
opiekun prawny, a także sama osoba ucząca się, jeśli jest to pełnoletni uczeń, który nie 
pozostaje na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów 
ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową. Wniosek składa jeden z rodziców, a jeżeli 
dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców –
wsparcie otrzymuje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.  

Świadczeniem „Dobry Start” zostało objęte 574 uczniów na co wydatkowano kwotę            
172 200,00zł. 

Szczegółowe wykonanie zadań z zakresu rządowego programu ,,Dobry Start” za 2018 r. 

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Kwota w roku  w zł 

 

 

Wykonanie roczne 

Świadczenie Dobry Start 

1 2 3 4 

1 Liczba dzieci (i osób uczących się) 
na które wypłacono 

świadczenie ,,Dobry Start” z tego: 

 

172 200,00 

 

574 



1.1 -w szkole podstawowej  

108 600,00 

 

362 

1.2 - w szkole ponadpodstawowej  

1 200,00 

 

4 

1.3 - w dotychczasowym gimnazjum 
lub dotychczasowej szkole 

ponadgimnazjalnej 

 

60 900,00 

 

203 

1.4 - w szkole artystycznej, w której 
jest realizowany obowiązek 
szkolny lub nauki 

 

300,00 

 

1 

1.5 - w specjalnym ośrodku szkolno-
wychowawczym 

 

900,00 

 

3 

1.6 - w specjalnym ośrodku 
wychowawczym 

 

 

300,00 

 

 

1 

 

 

Tutejszy Ośrodek w 2018 r. realizował świadczenia rodzinne i alimentacyjne.  

Świadczenie rodzinne to zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia 
opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), zapomoga wypłacana przez 
gminy oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), do 
których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami uzależniony jest od spełnienia 
kryterium dochodowego w wysokości 674 zł. lub 764 zł. na osobę w rodzinie w przypadku 
gdy w rodzinie występuje niepełnosprawne dziecko. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe 
pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Realizacja również ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 
r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

W 2018 r. wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów dla 514 rodzin wyniosła 
2 296 680,42 zł. 

 

 

 

 



 

Szczegółowe wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu 
państwa oraz liczba wypłaconych świadczeń w 2018r. 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Liczba 
wypłaconych 
świadczeń 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób w 
rodzinie 
ogółem W tym 

dzieci 
1. Zasiłki rodzinne,  

z tego na dziecko  
w wieku 

716733,80 6214 355 1284 626 

1.1. Do ukończenia  5 
roku życia 

144343,06 1540 143 536 263 

1.2. Powyżej 5 roku 
życia do ukończenia 

18 roku życia 

482406,45 3970 266 1013 520 

1.3. Powyżej 18 roku 
życia do ukończenia 

21 roku życia 

87284,29 684 84 329 171 

1.4. Powyżej 21 roku 
życia do ukończenia 

24 roku życia 

2700,00 20 2 5 2 

2. Dodatki do 
zasiłków 

rodzinnych: 

287146,62 2652 295 1142 569 

2.1. Urodzenia dziecka 21578,72 22 22 78 33 

2.2. Opieki nad 
dzieckiem w 

okresie korzystania 
z urlopu 

wychowawczego 

36752,06 97 16 61 29 

2.3. Samotnego 
wychowywania 

dziecka 
 

26589,54 143 12 34 20 

2.4. Kształcenia i 
rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

31498,94 303 28 108 54 

2.5. Rozpoczęcia roku 
szkolnego 

 

34297,47 355 238 990 505 

2.6. Podjęcia przez 
dziecko nauki w 

szkole poza 

74761,04 1077 126 481 245 



miejscem 
zamieszkania 

2.7. Wychowywania w 
rodzinie 

wielodzietnej 

61668,85 655 52 276 172 

3. Zasiłki 
pielęgnacyjne 

366086,00 2319 212 x x 

3.1. Zasiłek 
pielęgnacyjny dla 

niepełnosprawnego 
dziecka 

67157,00 426 x x x 

3.2. Zasiłek 
pielęgnacyjny dla 

osoby 
niepełnosprawnej w 
wieku powyżej 16 
roku życia, jeżeli 

legitymuje się 
orzeczeniem o 

znacznym stopniu 
niepełnosprawności 

201508,00 1277 x x x 

3.3. Zasiłek 
pielęgnacyjny dla 
osoby powyżej 16 

roku życia 
legitymującej się 
orzeczeniem o 
umiarkowanym 

stopniu 
niepełnosprawności. 

97421,00 616 x x x 

4. Jednorazowa 
zapomoga z tytułu 

urodzenia się 
dziecka 

37000,00 37 37 143 60 

5. Świadczenie 
rodzicielskie 

118566,00 127 16 x x 

6. Świadczenie „Za 
Życiem” 

0,00 x x x x 

7. Świadczenia 
pielęgnacyjne 

288711,00 196 18 55 25 

8. Specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

176977,00 335 37 112 20 



9. Zasiłek dla 
opiekuna 

305460,00 572 51 106 x 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na podstawie ustawy  z dnia 7 września 
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów osobie uprawnionej do alimentów od 
rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 
jeżeli egzekucja jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują 
osobie uprawnionej do ukończenia 18. roku życia albo, w przypadku, gdy uczy się w szkole 
lub szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o 
znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty 725 zł. 

W 2018 r. wypłata świadczeń alimentacyjnych dla 16 dzieci wyniosła 93 430,00 zł. 

Szczegółowe wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji 
celowej z budżetu państwa oraz liczba wypłaconych świadczeń w 2018r.  

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł ) Liczba świadczeń 
1. Świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego, z tego 
na osobę uprawnioną  w 

wieku: 

93 430,00 244 

1.1. 0-17 lat 82 450,00 210 
1.2. 18-24 lat 10 980,00 34 
1.3. 25 lat i więcej 0 0 

 

 

W związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej realizowany był przez tut. Ośrodek  Program  „Asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.  

Adresatami programu są w szczególności rodziny borykające się z trudnościami opiekuńczo –
wychowawczymi. Celem programu jest wzmocnienie roli i funkcji rodziny poprzez wsparcie 
instytucjonalne i integrację społeczno–zawodową, pozostawienie dzieci i młodzieży w 
środowisku rodziny naturalnej, wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo –
wychowawczych rodziców, tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny 
i jej integracji. Program umożliwia pomoc rodzinom w zakresie przeciwdziałania 
marginalizacji i degradacji społecznej, a także podejmowanie działań prewencyjnych i 
edukacyjnych na rzecz wspierania rodziny. W 2018 r. rodziny wymagające wsparcia asystenta 
rodziny mogły skorzystać z takiej formy pomocy.  

 

 



W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie zatrudniony jest 
jeden asystent rodziny w ramach zadaniowego czasu pracy. Ta forma zatrudnienia pozwala na  
dostosowanie godzin pracy do indywidualnych potrzeb rodziny objętej wsparciem. 

Wydatki w 2018 r. w rozdziale: 85 504 (wspieranie rodziny) 

- finansowane z dotacji: 20.425 zł. 

- finansowane z budżetu gminy: 25.325 zł. 

W 2018 roku asystent rodziny pracował z 12 rodzinami, w których było 47 osób, w tym:21 
osób dorosłych i 26 dzieci. W rodzinach tych występowały przede wszystkim problemy 
opiekuńczo-wychowawcze, niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, brak 
wyuczonych pozytywnych wzorców wychowawczych, bezrobocie, skłonności do 
nadużywania alkoholu, konflikt pomiędzy małżonkami i partnerami, ubóstwo,  
niepełnosprawność. W okresie styczeń-grudzień 2018  r., asystent złożył około 500 wizyt w 
środowiskach wymagających wsparcia.  

Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadnia wynikające z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ramach w/w ustawy działa Gminny 
Zespół Interdyscyplinarny powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn, w 
skład którego wchodzą przedstawiciele Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Sądu, Oświaty, Służby 
Zdrowia oraz Organizacji Pozarządowych. Ponadto powołane są również stałe Grupy 
Robocze zgodnie z rejonami działań pracowników socjalnych w celu rozwiązywania 
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny oraz 
Grupy Robocze diagnozują problemy przemocy w rodzinie jak również podejmują działania 
w środowiskach zagrożonych przemocą mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. 
Wszyscy członkowie Zespołu i Grup Roboczych ukończyli szkolenia w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W 2018 r. założono 14 „Niebieskich Kart” w 14 rodzinach. Wszystkich prowadzonych 
„Niebieskich Kart” w 2018 r. było 20. Odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, 
na których analizowano sytuację rodzin, w których została wszczęta procedura „Niebieskiej 
Karty”. Odbyły się 22 spotkania Grup Roboczych, na których zostały przygotowane 
Indywidualne Plany Pomocy dla tych rodzin.  

 

POLITYKA SPOŁECZNA 

Program profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych 

Podmiotem inicjującym realizację zadań z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień w Gminie 
Nowy Korczyn jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Największy udział wydatków ze środków alkoholowych przeznacza się corocznie na 
wspieranie działań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, m.in. przeprowadzenie imprez 
promujących zdrowy i trzeźwy tryb życia (konkursy, festyny, imprezy edukacyjne, sportowe, 
zajęcia pozalekcyjne).  



Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania patologiom wśród dzieci i młodzieży to 
przede wszystkim spektakle profilaktyczne i widowiska o tematyce uzależnień organizowane 
w placówkach oświatowych z terenu Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Kultury. Co roku w 
Gminnym Ośrodku Kultury organizowane są zajęcia w czasie ferii zimowych z programem 
profilaktyki uzależnień. Inną kategorią wydatków są wydatki związane z funkcjonowaniem 
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, opłaty za opinie biegłych, 
szkolenia członków komisji, delegacje, a także prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. 
uzależnień.  

W 2018 roku na realizację Programu wydatkowano kwotę 45 001,89 zł. 

Program przeciwdziałania narkomanii 

Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe w naszym 
kraju oraz psychospołeczne skutki skupione wokół tego stają się coraz bardziej widoczne. 
Problem ten dotyczy coraz młodszej grupy wiekowej. Używanie środków psychoaktywnych 
współegzystuje z zachowaniami destrukcyjnymi zagrażającymi zdrowiu i życiu. 

W roku 2018 do Punktu Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych nie zgłosiła się żadna osoba ani członek rodziny, w związku z podejrzeniem o 
zażywanie narkotyków. 

Działania zrealizowane w 2018 roku w ramach programu były działaniami profilaktyki 
uniwersalnej, adresowanymi do grupy niskiego ryzyka. Profilaktyka ta ma dwa podstawowe 
cele: promocję zdrowego stylu życia, a przez to zmniejszenie zachowań ryzykownych. W 
placówkach oświatowych na terenie gminy realizowane były szkolne programy 
profilaktyczne. Elementem tych programów były zagadnienia związane z narkotykami i 
wszelkiego rodzaju używkami. W ciągu roku szkolnego w każdej ze szkół zapraszani są 
przedstawiciele policji, którzy przeprowadzają z dziećmi i młodzieżą pogadanki na temat 
uzależnień i bezpieczeństwa. Ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii 
gmina zakupuje także materiały informacyjno – edukacyjne na potrzeby szkół i komisji. 
Ponadto dofinansowywane są zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne dla dzieci i 
młodzieży. 

W 2018 roku na realizację Programu wydatkowano kwotę 7 519,99 zł. 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Wieloletni program współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na lata 2019-2022 został przyjęty uchwałą Nr II/15/2018 Rady Gminy Nowy 
Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. 

Współpraca Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku odbywała 
się w formie finansowej i pozafinansowej.  



Przedmiotem współpracy finansowej była realizacja zadań publicznych w zakresie:  

1) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych, poprzez  prowadzenie zajęć, organizację imprez sportowych i 
rekreacyjnych  

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
3) kultury, sztuki i tradycji poprzez wspieranie działalności organizacji i kół  gospodyń 

wiejskich, 
4) bezpieczeństwa i porządku poprzez wspieranie działalności ochotniczych straży 

pożarnych.  

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie: 
upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
oraz w zakresie pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na ich sfinansowanie odbyło 
się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Ogłoszenia o organizowanym konkursie 
zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej. 

W wyniku zawartych umów przekazano w formie dotacji środki finansowe dla niżej 
wymienionych organizacji: 

1) Klub Sportowy „Wisła” Nowy Korczyn – dotacja w wysokości 65 000 zł na realizację 
zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” na terenie Gminy Nowy 
Korczyn 

2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wisła” Nowy Korczyn – dotacja w wysokości 9 
000 zł na realizację zadania „Organizacja i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży szkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych” w zakresie Profilaktyki i 
zwalczania problemu alkoholizmu 

3) Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności Ostrowiec Świętokrzyski – dotacja w 
wysokości 5 000 zł na realizację zadania „Pozyskiwanie żywności dla podopiecznych 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie” 

Ponadto w 2018 roku Gmina Nowy Korczyn współpracowała z organizacjami pożytku 
publicznego i stowarzyszeniami poprzez: 

− organizację imprez kulturalnych („Buskie Spotkania z Folklorem”, Dzień Kobiet, 
Dzień Dziecka, „Sobótki”, Kingonalia”, dożynki gminne i sołeckie), 

− organizację imprez patriotycznych (obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
odzyskania niepodległości, bitwy korczyńskiej pod Czarkowami, pacyfikacji chłopów 
w Piasku Wielkim) 

− wspieranie tradycji regionalnych kultywowanych przez koła gospodyń wiejskich  
− upowszechnianie osiągnięć i promocja gminy na targach turystycznych i w 

materiałach promocyjnych w ramach Lokalnej Grupy Działania Królewskie Ponidzie, 
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Moc Ponidzia”, Regionalnej Organizacji 
Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego 



− współorganizowanie imprez sportowych (rajd Witosa, turniejów tenisa stołowego, 
piłki nożnej, piłki siatkowej poprzez zakup pucharów, dyplomów, posiłków) 

− współorganizowanie turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży, 
− zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych  

− udostępnianie pomieszczeń, materiałów i sprzętu na działalność statutową 

 

OŚWIATA 

W gminie Nowy Korczyn funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym  Korczynie 

− Samorządowe Gimnazjum w Nowym  Korczynie 
− Punkt Przedszkolny w Nowym Korczynie 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym  Korczynie 
− Szkoła Podstawowa w Brzostkowie 
− Punkt Przedszkolny w Brzostkowie 

 

Informacja o przedszkolach na terenie gminy Nowy Korczyn w roku 2017/2018 
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Liczba dzieci uczęszczających 
do przedszkola 

39 18 

W tym dzieci w wieku lat 6 - - 

Liczba oddziałów 2 1 

Liczba etatów nauczycieli,  
w tym: 

2 1 

stażyści - - 

kontraktowi - 1 

mianowani - - 

dyplomowani 2  

 



Informacja o szkołach na terenie gminy Nowy Korczyn w roku 2017/2018 
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Liczba uczniów ogółem 186 86 36 76 

Liczba oddziałów 11 5 7 7 

Liczba etatów nauczycieli,  
w tym: 

39,11 8,38  

stażyści - - - 

kontraktowi 2,89 - 0,50 

mianowani 9,49 3,94 7,41 

dyplomowani 26,76 4,44 5,55 

 

Kultura  

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Nowym Korczynie z siedzibą przy ul. 
Tarnowskiej 5 prowadzi działalność polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie 
kultury, w tym dziedzictwa kulturowego. Realizując swoje statutowe zadania upowszechnia 
kulturę i sztukę, promuje Gminę Nowy Korczyn, integruje i edukuje nasze społeczeństwo.   

W 2018 roku GOK  zrealizował szereg działań w powyższym zakresie: - 26 Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowym Korczynie, - Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego, Dzień Kobiet, - rocznica Katynia i Smoleńska, Gminny Dzień Dziecka, Sobótki, 
Kingonalia, Dożynki Gminne, Obchody Dni Dziedzictwa Narodowego, 104 Rocznica Bitwy 
Korczyńskiej, - rocznica Wiecu Chłopskiego w Piasku Wlk., - 74 rocznica Śmierci 
Partyzantów AK, - Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” w  PSPodst. w Nowym Korczynie,  - 
Wieczór Wspomnień: - Mikołajki, - Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych - dla uczestniczek 
którego we wrześniu  zorganizowana została wycieczka do Warszawy, spływ kajakowy w 
programie Tygiel Kultur – zorganizowanym wspólnie z LOT „Moc Ponidzia”. Także 
wspólnie z LOT promowanie gminy na Targach Agroturystycznych w Kielcach (kwiecień). 
GOK organizuje promocję gminy Nowy Korczyn także poprzez udział pań z KGW na 
Jarmarkach Agroturystycznych na początku czerwca każdego roku ( także w 2018r.). GOK 
koordynował również strojenie choinek bożonarodzeniowych na nowokorczyńskim rynku.  
Także GOK dokonywał nagłaśniania wszystkich wymienionych i organizowanych w 
szkołach, remizie OSP, czy przez KGW oraz zebrania wiejskie - imprez i uroczystości. 



Punkt Informacji Turystycznej – podległy GOK-owi organizował zwiedzanie 
zabytków sakralnych i świeckich w gminie,  zwiedzanie Ponidzia. Przewodniczka oprowadza 
przybywające wycieczki, tak spoza jak i z terenu  naszej gminy. 

Od 1 lipca 2015r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Korczynie rozpoczęło 
działalność koło zainteresowań pn. „Klub Turystyki Wodnej”. Celem Klubu jest 
propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportów wodnych. Wypożyczalnia kajaków (10 
kajaków, wiosła, kapoki) działała w 2018r. od maja do września bez opłat. W tym czasie  
wypożyczono  430 kajaków (329-2017r., a 197 w 2016r.), z oferty skorzystało 800 osób 
(2017r. - 658 osób, a 309 w 2016r.). Kajaki cieszyły się dużym zainteresowaniem, oferta ta  
wpisana jest też w działania LGD „Królewskie Ponidzie” i  LOT „Moc Ponidzia”, które także 
organizują spływy kajakowe. 

Opracowano i przesłano szereg artykułów m.in. do gazetki gminnej: ,, Głos z Gminy 
Nowy Korczyn”, „Tygodnika Ponidzia”, „Super Korso”, „Echo Dnia”, na strony internetowe:  
naszej gminy, busko.com, portalu informacji kulturalnej przy WDK Kielce, na stronę 
internetową Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku ( tu: informacje o Bitwie Korczyńskiej i 
związanymi z tym wydarzeniem uroczystościami rocznicowymi). Informacje zawarte w tych 
artykułach wykorzystywane były również do prasy regionalnej i mediów internetowych. 
Projekt „Równać szanse”. 

Kolejny już rok - od lutego do sierpnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
realizowany był projekt ,,Ponidziańska Ekipa Filmowa ”, dofinansowany w kwocie 8 tys. 500 
zł z programu „Równać Szanse 2017” – Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Udział 
wzięło 17 młodych osób, a partnerami w projekcie byli:  klasy gimnazjalne Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Nowym Korczynie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej, Urząd  
Gminy Nowy Korczyn,  Gminna Biblioteka Publiczna  i Komisariat Policji w Solcu – Zdroju. 
Kinolub – Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży. W czerwcu 2018 roku 
w Gminie Nowy Korczyn, po raz trzeci odbywał się ten Festiwal koordynowany przez GOK.  
W Festiwalu tym wzięło udział około 300 uczniów,  20 nauczycieli i  opiekunów  ze szkół 
naszej gminy. 

LATAJ ĄCA AKADEMIA CYFROWA 

Latająca Akademia Cyfrowa, to projekt realizowany w GOK w Nowym Korczynie w ramach 
współpracy z Chorągwią Kielecką ZHP. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców naszej gminy. W czasie trwania projektu swoje kompetencje komputerowe 
dotychczas podniosło 90 osób. Prócz szkoleń mających na celu  zapobieganie wykluczeniu 
cyfrowemu,  w ramach realizacji projektu „ Latającej Akademii Edukacji Cyfrowej – 
podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 18 roku życia” do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Nowym Korczynie trafi nowy komputer.  

Do uroczystości i imprez gminnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej  i Urząd Gminy, opracowane zostały 
regulaminy następujących konkursów przeprowadzanych na tych imprezach: Gminny Turniej 
Tenisa Stołowego, VIII Gminny Konkurs Recytatorski, VIII Gminny Konkurs Literacki, VIII 
Gminny Konkurs Plastyczny, Konkurs Wiedzy o Regionie, Konkurs Historyczny o Nowym 



Korczynie, Konkursy na wesoło przy muzyce, Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych,  III 
Turniej Bilardowy w GOK. 

GOK współpracuje z samorządami: gminy, powiatu, województwa, szkołami, TMZK, 
parafiami, jednostkami OSP, Kołami Gospodyń  Wiejskich, Placówką Opiekuńczo-
Wychowawczą w Winiarach, twórcami ludowymi,  innymi różnymi organizacjami i 
stowarzyszeniami oraz WDK i domami kultury w gminach naszego województwa. 

GOK jest również członkiem stowarzyszeń:  LOT „Moc Ponidzia” i LGD „Królewskie 
Ponidzie”. Pracownice GOK brały czynny udział w posiedzeniach sesyjnych Rady Gminy i 
Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Rady Gminy w Nowym Korczynie. Pracownica PIT - 
współpracowała przy organizowaniu zbiorek żywności ze Świętokrzyskim Bankiem 
Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na bieżąco przekazywane były informacje  
Stowarzyszeniom Turystycznym: LOT, ROT, PTTK, Biurom Podróży, Uzdrowiskom, 
szkołom, Kołom Gospodyń, prasie regionalnej, także gminom ościennym - o wszelkich 
planach i zamierzeniach oraz imprezach  organizowanych w Gminie Nowy Korczyn. 
Prócz w/w   2018 roku   GOK wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną zorganizował 
wystawy: 

1. Informującej o życiu i dziele: S. Żeromskiego, J. Tischnera  oraz  Jana Długosza 
2. Obrazów Jana Wielgusa, Stanisława Kruszyńskiego, 
3. Haftowanych obrazów i koronkarstwa pań Anity Szwed i Marii Skrzypek, 
4.  Fotografii Marty Zych i Jana Wielgusa, 
5. Rękodzieła pań Małgorzaty Gadawskiej, Urszuli Kliś, Doroty Cyrnek, Adeliny 

Siekierskiej  oraz  pań ze Stowarzyszenia KGW Korczynianie nad Nidą 
6. Wystawa  stała: „Nasz Westerplatczyk – ppor. Bronisław Drobek z Błotnowoli”, 
7. Wystawa starych fotografii  ukazująca ludzi i zdarzenia z okresu międzywojnia i 

późniejszego z Nowego Korczyna i okolic, wystawa prac młodzieży  
8. Retrospektywna wystawa  fotografii z Kingonaliów i innych imprez gminnych, 
9. Retrospektywna wystawa z „grań” WOŚP – przygotowana już w grudniu 2017r. na 

styczniowe „granie” – w chwili obecnej przeniesiona i udostępniona w  salach GOK, 
10. Wystawy  prac plastycznych  z imprez: - konkursu pn. : „Mój kot” z  lutego 2018r., -  

z ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Świat Oczami Młodych” pn. Ratujemy 
klimat – na projekt  znaczka pocztowego, tu m.in. wyróżniony został projekt znaczka 
A. Krzyżańskiej – konkurs ten przeprowadzony został u nas wśród dzieci 
uczestniczących w zajęciach kreatywnych w GOK, -  konkursów organizowanych 
przez TMZK. 

11. Wspólnie z TMZK zorganizowane zostały konkursy gminne: literacki, recytatorski i 
Konkurs Plastyczny 

12. Miały miejsce wystawy:  bukietów, aranżacji z żywych i suchych kwiatów 
13. Wystawa rzeźb, pasteli  i grafiki p. Ryszarda Wieczorka. 

W roku 2018 w codziennych działaniach w GOK uczestniczyło. ok. 5000 osób (2500+ fit). A  
działalność ta była następująca: 

1. Prowadzona była na bieżąco nauka gry na gitarze, naukę kontynuowało dwoje dzieci. 



2. Nagrywanie piosenek i karaoke do piosenek dla dziewcząt; Cykl nagrań do spektakli 
historycznych na imprezy Sobótki  2018:Kingonalia 2018   i    inne – w tym dla szkół; 
Prowadzenie i pomoc przy próbach przygotowujących młodzież do pokazów 
historycznych na imprezie  Kingonalia 2018 i innych. 

3. Korzystanie przez młodzież i dzieci z gier sprawnościowych: tenis stołowy, 
piłkarzyki, bilard;  Korzystanie przez młodzież i dzieci z gier umysłowych: gry 
komputerowe, szachy, warcaby, domino. 

4. Pokazy filmowe w GOK; Pokazy slajdów. 
5. Spotkania zarządu i członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej oraz 

młodzieży, opiekunów i rodziców podczas konkursów organizowanych przez TMZK; 
Spotkania członków – uczestników realizowanych przez GOK i TMZK wniosków z 
dotacji spoza budżetu gminy; Spotkania uczestników wycieczek po Nowym 
Korczynie, w  tym kursantów Kursu Przewodników Diecezji Kieleckiej. 

6. W zajęciach plastycznych – kreatywnych bierze udział coraz większa grupa dzieci z 
naszej gminy (jw.).  

7. Odbywały się zajęcia w ramach Szkoły Tańca oraz  Szkółki Języka Angielskiego. 

 

Na terenie Gminy Nowy Korczyn działa  jedna biblioteka publiczna. 

Liczba woluminów ogółem - 12758 

Liczba czytelników - 415 

W 2018r  zakupiono ogółem 249 książek na łączną wartość 6395 zł 

ze środków własnych zakupiona 113 książek na kwotę 2562 zł 

z MKiDN  zakupiono 136 książek na kwotę 3833 zł 

Bibliotekę odwiedziło 2398 osób. 

Wypożyczono ogółem książek i czasopism - 7042 

- książek -6414 

- czasopism - 628 

W czytelni  udostępniono  ogółem książek i czasopism - 942       

-  książek - 244 

- czasopism - 698 

Gminna Biblioteka Publiczna współpracuje z: Gminnym Ośrodkiem Kultury, 
Kołami Gospodyń Wiejskich, szkołami oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Korczyńskiej; 
Wojewódzką i Powiatową - Bibliotekami Publicznymi. 

 

 

 

 

 



BEZPIECZEŃSTWO 

Bezpieczeństwo publiczne 

       Za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego odpowiada Policja.  Najbliższą 
jednostka Policji, która swym zasięgiem obejmuje teren Gminy Nowy Korczyn jest 
Komisariat Policji w Solcu-Zdroju znajdujący się w strukturze Komendy Powiatowej Policji 
w Busku-Zdroju. W celu zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub 
zgłaszania Policji informacji o zdarzeniach i sytuacjach mogących mieć wpływ na poziom 
bezpieczeństwa ludzi i mienia albo porządek publiczny w 2018 r. w Nowym Korczynie przy 
ul. Tarnowskiej 5 funkcjonował Punkt Przyjęć Policji.  

      Obok pełnionych służb patrolowo-interwencyjnych funkcjonariusze Policji prowadzili 
również działania profilaktyczno-prewencyjne. W Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie 
odbyła się w dniu 10 grudnia  2018 r. policyjna debata ewaluacyjna z cyklu „Porozmawiajmy 
o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która była skierowana do lokalnej 
społeczności,  oraz do osób które są zainteresowane bezpieczeństwem w miejscu swojego 
zamieszkania. Podczas debaty poruszane były następujące tematy: Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa, profilaktyka społeczna dotycząca aktualnych zagrożeń oraz sposobu ich 
zwalczania, działań priorytetowe w służbie dzielnicowych, upowszechnianie aplikacji „Moja 
Komenda”, udzielanie informacji o sylwetkach dzielnicowych z omówieniem ich rejonów 
służbowych. Przedstawiciele Policji radzili również uczestnikom jak nie stać się ofiarą 
przestępstwa. W debacie udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele urzędu, nauczyciele, 
uczniowie i ich rodzice oraz inni mieszkańcy zainteresowani problematyką bezpieczeństwa. 
W zakresie ograniczania zjawisk patologicznych i przestępczych policjanci zabezpieczali 
również imprezy i uroczystości organizowane na terenie gminy. Celem wpływu na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców Gmina Nowy Korczyn dofinansowała zakup radiowozu dla 
lokalnego garnizonu Policji w kwocie 10 tyś zł.  

 

Bezpieczeństwo pożarowe (lub działalność OSP) 

      Duży wkład w zapewnienie pomocy mieszkańcom Gminy Nowy Korczyn oraz osób 
czasowo przebywającym na terenie Gminy znajdującym się w sytuacjach kryzysowych itp. 
miała działalność poszczególnych jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2018 r. na 
terenie Gminy Nowy Korczyn funkcjonowało 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 
następujących miejscowościach: Błotnowola, Brzostków, Parchocin, Stary Korczyn, 
Czarkowy, Sępichów, Strożyska, Nowy Korczyn oraz Piasek Wielki. Ze wskazanych 
jednostek trzy tj. Nowy Korczyn, Błotnowola, Stary Korczyn funkcjonują w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.  

      Wszystkie jednostki OSP dysponują własną bazą lokalową w postaci remiz strażackich. 
Strażnica w Nowym Korczynie przeszła gruntowny remont polegający m.in. na wymianie 
pokrycia dachowego, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu sufitu 
podwieszanego,  przeprowadzeniu  prac malarskich itp. Natomiast w ramach remontu remizy 
w Strożyskach wykonano nową elewację budynku, pomalowano pomieszczenia na parterze, 
wymieniono stolarkę drzwiową oraz ogrodzenie. 



        Na wyposażeniu jednostek jest 12 samochodów bojowych. W ubiegłym roku podjęto 
również działania nad zakupem dla OSP Nowego Korczyn nowego średniego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem w tym m.in. przenośną pompą szlamowa o 
wydajności min. 1 500 l/min., radiostacja, specjalistycznym sprzętem ratowniczym (zestaw 
PSP R2 z deską, szynami Kramera, opatrunkami żelowymi, z respiratorem) i agregatem 
prądotwórczym. Powyższe działania w bieżącym roku zaowocowały sukcesem  Do 
ważniejszego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP zaliczyć należy m.in: agregaty 
prądotwórcze, agregaty oświetleniowe, łodzie, pontony, pompy szlamowe, przyczepki lekkie, 
piły spalinowe, sprzęt hydrauliczny  itp. Warto podkreślić, że w ramach zadania 
„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości” z udziałem środków finansowych Gminy Nowy Korczyn  
zakupiono sprzęt ratownictwa medycznego dla następujących jednostek OSP: 

1. Nowy Korczyn – Zestaw PSP - R1, Defibrylator AED, Skrzynka Rotaid 
2. Stary Korczyn - Zestaw PSP - R1 
3. Błotnowola – Zestaw PSP - R1, Defibrylator AED 
4. Brzostków – Zestaw  PSP - R1, Zestaw  OSP – R1. 

      Celem doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, oceny stanu wyszkolenia pożarniczego, 
popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej przeprowadzono 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, do których zgłosiło się 10 zespołów z 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy, w tym   2  Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze  Męska i Żeńska  CTIF  z Nowego Korczyna, a także Kobieca Drużyna 
Pożarnicza z Nowego Korczyna. Rozegrane ćwiczenia pożarnicze  były okazją do 
sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków 
poszczególnych jednostek. Druhowie OSP w ramach uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji 
uczestniczyli również w kursach i szkoleniach. W związku z tym w szkoleniu podstawowym 
strażaków ochotników OSP uczestniczyło dwóch druhów z OSP Nowy Korczyn. Kurs 
weryfikacyjny z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy odbyło dwóch druhów  z OSP 
Stary Korczyn oraz sześciu druhów z OSP Stary Korczyn. Strażacy ochotnicy uczestniczyli 
również we wspólnych ćwiczeniach z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą z KP PSP Busko-
Zdrój. 

      W zakresie swoich kompetencji jednostki OSP podejmowały działania ratowniczo-
gaśnicze w następujące liczbie: 

1. OSP Stary Korczyn – 31  

2. OSP Błotnowola - 40  

3. OSP Nowy Korczyn – 24  

      Strażacy ochotnicy aktywnie uczestniczyli również w uroczystościach o charakterze 
państwowym i patriotycznym.  

 

 

 

 



Statystyczne podsumowanie roku  2018 
 
 
 Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich. 

1. W 2018 roku zmarło 91 mieszkańców gminy Nowy Korczyn ; w tym 45 mężczyzn , 
46 kobiet. 

2. Urodziły się 43 osoby, w tym 17 dziewczynek i 26 chłopców. 

3. Zostały zawarte 73 związki małżeńskie, w tym 39 na terenie gminy Nowy Korczyn. 

4. Ilość mieszkańców zameldowanych na terenie gminy na koniec roku 2018 -  5944 
osoby w tym 2996 kobiet i 2948 mężczyzn. Zameldowanych na pobyt czasowy 33 
osoby . 

5. W 2018 roku na terenie Gminy Nowy Korczyn 100 urodziny obchodziły 3 osoby. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 


