
 
Podsumowanie działalności Gminy 

Busko-Zdrój  
w okresie kadencji 2011-2014  

(od 13.12.2010 do 23.10.2014 r.) 
 
 
 

Busko-Zdrój, październik 2014 roku 

GMINA BUSKO-ZDRÓJ 



 
GMINA BUSKO-ZDRÓJ 

 

2014-10-24 2 

 
 
 

W kadencji 2010-2014 skierowałem pod obrady Rady Miejskiej w Busku-Zdroju 
511 projektów uchwał oraz wydałem 647 zarządzeń.  
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Lp. Wyszczególnienie Kwota ( w 
złotych) 

% w stosunku do 
wykonanych dochodów 

budżetowych 

1 2 3 4 
1. Środki własne 22.363.342,23 24,6  

2 Subwencje 20.439.390,00 22,5  

3 Dotacje z budżetu 
państwa dla gmin 
uzdrowiskowych 

1.535.000,00 1,7  

4 Dotacje celowe  14.354.294,91 15,7  

5 Udziały w podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych 

17.364.260,36 19,0  

6 Środki pozyskane ze 
środków Unii 
Europejskiej 

14.982.947,32 16,5  

 
 

RAZEM: 91.039.234,82 100 % 

 
 

               DOCHODY 
 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota ( w 
złotych) 

% w stosunku do 
wykonanych wydatków 

budżetowych 
1 2 3 4 
1. Transport i łączność 22.036.730,34 23,8 

2 Gospodarka 
mieszkaniowa 

2.944.701,51 3,1 

3 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

723.531,08 0,8 

4 Oświata i wychowanie 25.778.251,69 27,8 

5 Pomoc społeczna 14.592.274,97 15,8 

6 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

7.108.381,28 7,7 

7 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

2.111.320,67 2,3 

8 Kultura fizyczna i sport 1.301.063,75 1,4 

9 Pozostałe wydatki 16.000.399,16 17,3 

 
 

RAZEM: 92.596.654,45 100 % 

 
 
 
 

WYDATKI 
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Planowany deficyt budżetu gminy na początku roku wynosił 

15.550.000,00zł. 

Rok budżetowy zakończono deficytem budżetowym na kwotę: 

1.557.419,63zł. 

Stan zadłużenia gminy Busko – Zdrój na koniec 2011 roku wyniósł 

13.057.725,41 zł, co stanowiło 14,34 % w stosunku do wykonanych 

dochodów budżetowych.  

Zadłużenie dotyczyło  zaciągniętego kredytu długoterminowego w 2009 roku w 

kwocie 7,5 mln zł na dokapitalizowanie MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju oraz 

kredytu długoterminowego zaciągniętego na rewitalizację miasta w 2011 roku. 

Pozostałe zadłużenie dotyczyło zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
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               DOCHODY 
 
 
 
 

 
 
 
 

WYDATKI 
Lp. Wyszczególnienie Kwota ( w 

złotych) 
% w stosunku do 

wykonanych dochodów 
budżetowych 

1 2 3 4 

1. Środki własne 28.548.507,29 32,7  

2 Subwencje 22.220.385,00 25,4  

3 Dotacje z budżetu 
państwa dla gmin 
uzdrowiskowych 

1.530.000,00 1,7  

4 Dotacje celowe  12.480.999,45 14,3  

5 Udziały w podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych 

18.279.746,80 20,9  

6 Środki pozyskane ze 
środków Unii 
Europejskiej 

4.285.585,73 5,0  

 
 

RAZEM: 87.345.224,27 100 % 

Lp. Wyszczególnienie Kwota ( w 
złotych) 

% w stosunku do 
wykonanych wydatków 

budżetowych 
1 2 3 4 
1. Transport i łączność 13.732.678,53 16,4 

2 Gospodarka 
mieszkaniowa 

2.042.271,77 2,5 

3 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona 
przeciwpożarowa 

709.730,19 0,8 

4 Oświata i wychowanie 27.540.676,26 33,0 

5 Pomoc społeczna 15.036.646,54 18,0 

6 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

5.783.169,49 6,9 

7 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

2.315.391,27 2,8 

8 Kultura fizyczna i sport 2.694.791,83 3,2 

9 Pozostałe wydatki 13.727.208,47 16,4 

 
 

RAZEM: 83.582.564,35 100 % 
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Planowany deficyt budżetu gminy na początku roku wynosił 

16.871.655,00zł. 

Rok budżetowy zakończono nadwyżką budżetową na kwotę: 3.762.659,92 

zł. 

Stan zadłużenia gminy Busko – Zdrój na koniec 2012 roku wyniósł 

10.904.515,74 zł, co stanowiło 12,48 % w stosunku do wykonanych 

dochodów budżetowych.  

Zadłużenie dotyczyło  zaciągniętego kredytu długoterminowego w 2009 roku w 

kwocie 7,5 mln zł na dokapitalizowanie MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju oraz 

kredytu długoterminowego zaciągniętego na rewitalizację miasta w 2011 roku. 

Pozostałe zadłużenie dotyczyło zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
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               DOCHODY 
 
 
 
 

 
 
 
 

WYDATKI 
Lp. Wyszczególnienie Kwota ( w 

złotych) 
% w stosunku do 

wykonanych dochodów 
budżetowych 

1 2 3 4 

1. Środki własne 28.548.507,29 32,7  

2 Subwencje 22.220.385,00 25,4  

3 Dotacje z budżetu 
państwa dla gmin 
uzdrowiskowych 

1.530.000,00 1,7  

4 Dotacje celowe  12.480.999,45 14,3  

5 Udziały w podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych 

18.279.746,80 20,9  

6 Środki pozyskane ze 
środków Unii 
Europejskiej 

4.285.585,73 5,0  

 
 

RAZEM: 87.345.224,27 100 % 

Lp. Wyszczególnienie Kwota ( w 
złotych) 

% w stosunku do 
wykonanych wydatków 

budżetowych 
1 2 3 4 
1. Transport i łączność 13.732.678,53 16,4 

2 Gospodarka 
mieszkaniowa 

2.042.271,77 2,5 

3 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona 
przeciwpożarowa 

709.730,19 0,8 

4 Oświata i wychowanie 27.540.676,26 33,0 

5 Pomoc społeczna 15.036.646,54 18,0 

6 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

5.783.169,49 6,9 

7 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

2.315.391,27 2,8 

8 Kultura fizyczna i sport 2.694.791,83 3,2 

9 Pozostałe wydatki 13.727.208,47 16,4 

 
 

RAZEM: 83.582.564,35 100 % 
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Planowany deficyt budżetu gminy na początku roku wynosił 

17.250.000,00zł. 

Rok budżetowy zakończono nadwyżką budżetową na kwotę: 9.193.911,22 

zł. 

Stan zadłużenia gminy Busko – Zdrój na koniec 2013 roku wyniósł 

8.300.000,00 zł, co stanowiło 8,13 % w stosunku do wykonanych dochodów 

budżetowych.  

Zadłużenie dotyczyło  zaciągniętego kredytu długoterminowego w 2009 roku w kwocie 

7,5 mln zł na dokapitalizowanie MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju oraz kredytu 

długoterminowego zaciągniętego na rewitalizację miasta w 2011 roku.  
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               DOCHODY 
 
 
 
 

 
 
 
 

WYDATKI 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 
planowana ( w 

złotych) 

% w stosunku do planowanych 
dochodów budżetowych 

1 2 3 4 
1. Środki własne 35.359.585,48 31,4  

2 Subwencje 22.496.488,00 20,0  

3 Dotacje z budżetu 
państwa dla gmin 
uzdrowiskowych 

1.768.000,00 1,6  

4 Dotacje celowe  15.311.810,41 13,6  

5 Udziały w podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych 

18.700.000,00 16,6  

6 Środki pozyskane ze 
środków Unii 
Europejskiej 

18.833.394,31 16,8  

 
 

RAZEM: 112.469.278,20 100 % 

 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 
planowana ( w 

złotych) 

% w stosunku do 
planowanych wydatków 

budżetowych 

1 2 3 4 
1. Transport i łączność 16.883.918,00 12,6 

2 Gospodarka 
mieszkaniowa 

3.613.712,00 2,7 

3 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona 
przeciwpożarowa 

1.371.100,00 1,0 

4 Oświata i wychowanie 29.832.205,00 22,2 

5 Pomoc społeczna 15.348.240,89 11,4 

6 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

34.276.413,00 25,5 

7 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

5.837.880,00 4,3 

8 Kultura fizyczna i sport 3.569.378,35 2,7 

9 Pozostałe wydatki 23.652.097,96 17,6 

 
 

RAZEM: 134.384.945,20 100 % 
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Stan zadłużenia gminy Busko – Zdrój na dzień 23.10.2014 r. wynosi 

6.850.000,00 zł, co stanowi 6,1 % w stosunku do planowanych 

dochodów budżetowych.  

Zadłużenie dotyczy zaciągniętego kredytu długoterminowego w 2009 roku w 

kwocie 7,5 mln zł na dokapitalizowanie MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju oraz 

kredytu długoterminowego zaciągniętego na rewitalizację miasta w 2011 roku. 

Pozostałe zadłużenie dotyczy zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
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NAJWAŻNIEJSZE 
INWESTYCJE GMINY 

W MIJAJĄCEJ 
KADENCJI 
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Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szańcu 
Zakres zadania: 
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią z trawy 
syntetycznej ( boiska do: piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa 
rekreacyjnego) wraz z wyposażeniem w elementy sportowe, 
- wykonanie oświetlenia boiska, ogrodzenia, i zagospodarowanie terenu 
wokół. 

    Finansowanie zadania: 
Wartość zadania ogółem – 623 236 zł 
Kwota dofinansowania – 366 507 zł (Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich)   
Udział gminy – 41,2 % 
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INWESTYCJA 
              PRZED                                                                          PO 
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Budowa pasażu uzdrowiskowego  
przy ul. 1-go Maja w Busku - Zdroju 

Zakres zadania: 
- budowa pasażu składającego się z drewnianych, gotowych pawilonów 

handlowych w ilości 19 szt. oraz toalety wraz z pomieszczeniem socjalnym, 
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, oświetlenia terenu, ogrodzenia  

w formie ławek betonowo-drewnianych, oddzielonych drzewami ozdobnymi. 

Finansowanie zadania: 
Wartość zadania ogółem – 495 218 zł 
Udział gminy – 100% 
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INWESTYCJA 
              PRZED                                                                          PO 
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Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności 
przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój – 

Etap I zadanie I 
Zakres zadania: 
- zagospodarowanie Al. Mickiewicza, ul. Poprzecznej (wraz z 

sąsiadującymi ulicami), 
- wymiana/budowa niezbędnej infrastruktury technicznej 

    Finansowanie zadania: 
Wartość zadania ogółem – 28 258 008 zł 
Kwota dofinansowania – 16 781 587 zł (Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego)   
Udział gminy – 40,5% 
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INWESTYCJA 
              PRZED                                                                          PO 
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Budowa ośrodka turystyczno-kulturalnego  
w Gadawie 

Zakres prac: 
- budowę obiektu kubaturowego wraz z niezbędną infrastrukturą i 

wyposażeniem, 
- budowa placu zabaw 
- zagospodarowanie i ogrodzenie terenu. 

   Finansowanie zadania: 
Wartość zadania ogółem – 525 343 zł 
Kwota dofinansowania – 261 574 zł (Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich)   
Udział gminy – 50,2% 
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INWESTYCJA 
              PRZED                                                                          PO 
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Zagospodarowanie terenu  
„Zimne wody” 

Zakres zadania: 
- wykonanie ścieżki głównej jako komunikacyjnego ciągu 

pieszo-rowerowego o nawierzchni żwirowej, 
- wykonanie ambony - punktu obserwacyjnego, wykonanie 

ażurowych elementów modułowych tzw. „szałasów”,  
- wykonanie kamiennych pól z piaskowca czerwonego oraz 

zejść linowych, 
- zagospodarowanie terenu przy stawie (ul. Stawowa) wraz z 

urządzeniem placu zabaw wraz z jego odmuleniem.  
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Finansowanie zadania: 
Wartość zadania ogółem – 792 045 zł 
Kwota dofinansowania – 516 494 zł (Program Operacyjny „RYBY”)   
Udział gminy – 275 551 zł INWESTYCJA 

              PRZED                                                                          PO 
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Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności 
przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój   

Etap I zadania II 
Zakres zadania: 
- zmiana zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej Pl. Zwycięstwa 

(Rynek) i północnego fragmentu ul. A. Mickiewicza,  
 Finansowanie zadania: 

Wartość zadania ogółem – 4 801 786 zł 
Kwota dofinansowania – 2 881 071 zł (Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego)   
Udział gminy – 40% 
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INWESTYCJA 
              PRZED                                                                          PO 
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Odnawialne źródła energii i termomodernizacja gminnych 
obiektów użyteczności publicznej w gminie Busko-Zdrój 
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 

użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój 
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Zakres zadania dotyczący gminy Busko-Zdrój: 
- montaż kolektorów słonecznych na 1 666 szt. budynkach mieszkalnych prywatnych 

oraz na pływalni miejskiej i S.P. Nr 3,   
- modernizacja oświetlenie Parku Zdrojowego „Za Maskalisem” poprzez 

wprowadzenie ogniw fotowoltaicznych jako alternatywnego, odnawialnego źródła 
energii. 

Finansowanie zadania: 
Wartość zadania ogółem – ok. 20 mln 
Kwota dofinansowania – 75 % ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,  
Pozostałe 25 % pokrywa: 
- udział ludności  w montaży kolektorów na budynkach prywatnych, 
- NFOŚiGW w montażu kolektorów słonecznych na budynku pływalni, 
- udział gminy w montażu ogniw fotowoltaicznych 200 tys. zł. 
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Termomodernizacja budynku Krytej Pływalni  
w Busku-Zdroju Zakres zadania: 

- docieplenie ścian hali basenu w części wysokiej wraz z 
wykonaniem elewacji na całym budynku i wymianą 
rynien, odgromienia, 

- docieplenie pokrycia dachu hali basenu, - wykonanie 
pokrycia z papy termozgrzewalnej stropodachu, 

- remont podjazdu, płyty wejściowej, 
- modernizację instalacji wentylacyjnej.  

Finansowanie zadania: 
Wartość zadania ogółem –1 300 533 zł 

Kwota dofinansowania – 599 625 zł 
(Regionalny Program Operacyjny)   

Udział gminy – 53,9 % 
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Przebudowa miejskiego Placu Targowego  
przy ul. Stawowej w Busku-Zdroju  

Zakres zadania: 
― budowa zadaszonych wiat handlowych, budynku sanitarno- socjalnego wraz z 

niezbędną infrastrukturą oraz ich wyposażenie (stoły, ławki itp.), 
― remont nawierzchni placu, jego zagospodarowanie, oświetlenie, ogrodzenie i 

utwardzenie terenu.  
Finansowanie zadania: 
Wartość zadania ogółem – 1 265 733 zł 
Kwota dofinansowania – 698 944 zł (Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich)   
Udział gminy – 44,8 % 
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Zaspakajanie potrzeb społeczno-kulturalnych 
mieszkańców wsi Oleszki i Młyny poprzez 

budowę i rozbudowę świetlic  
Zakres zadania: 
- budowa obiektu kubaturowego w m. Oleszki wraz z zagospodarowaniem 

działki poprzez wykonanie zjazdu z działki, dojść i dojazdu do parkingu, 
ogrodzenia, 

- rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy środowiskowej w 
Młynach tj. wymiana pokrycia dachowego, budowa sanitariatów, szatni, 
zbiornika na nieczystości ciekłe, 

- montaż bramy segmentowej. 
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Finansowanie zadania: 
Wartość zadania ogółem – 557 522 zł 
Kwota dofinansowania – 358 516 zł (Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich)   
Udział gminy – 35,7 % 
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Przebudowa muszli koncertowej  
Zakres prac: 
- przebudowa istniejącej muszli koncertowej wraz z wykonaniem zaplecza 

sceny, 
- wymiana konstrukcji i pokrycia dachu muszli, wymiana sceny. 

Finansowanie zadania: 
Wartość zadania ogółem – 389  916 zł 
Udział gminy – 100% 
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INWESTYCJA 
              PRZED                                                                          PO 
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Przebudowa wiejskiego ośrodka kultury  
w Szańcu 

Zakres zadania: 
- wyburzenie istniejącego budynku, budowa nowego obiektu wraz z 

instalacjami wewnętrznymi i niezbędnymi przyłączami,  
- ogrodzenie, oświetlenie i zagospodarowanie terenu. 

Finansowanie zadania: 
Wartość zadania ogółem – 1 100 000 zł 
Kwota dofinansowania – 500 000 zł (Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich)   
Udział gminy – 54,5 % 
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INWESTYCJA 
              PRZED                                                                          PO 
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Remont świetlicy w Mikułowicach  w ramach zadania 
Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gminie Busko-Zdrój poprzez 

remont obiektów  
pełniących funkcję społeczno-kulturalną 

 
Zakres prac: 
- remont świetlicy w Mikułowicach (wykonanie elewacji, okładziny 
schodów zewnętrznych, ocieplenia stropu, wymiana stolarki okiennej, 
drzwiowej, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie instalacji 
odgromowej). 
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Finansowanie zadania: 
Wartość zadania ogółem – 65 000 zł 
Kwota dofinansowania – 45 000zł (Programem Operacyjnym Ryby) 
Udział gminy – 30,8 % 

INWESTYCJA 
              PRZED                                                                          PO 
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Ponadto Gmina zrealizowała remont świetlic wiejskich w 
miejscowościach: Biniątki, Chotelek, Dobrowoda, Janina, 
Kawczyce, Nowy Folwark, Pęczelice, Radzanów, Wełecz, 

Zbrodzice 
Zakres prac: 
- wykonanie elewacji budynków i wymiana pokrycia dachowego, 
- wykonanie opasek wokół budynków, odwodnienia, 
-  wymianę stolarki okiennej, drzwiowej; wymianę obróbek blacharskich,  
- wykonanie instalacji odgromowej. Finansowanie zadania: 

Wartość zadania ogółem – 649 180 zł 
Kwota dofinansowania – 355 030 zł 

(Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich) 
Udział gminy – 45,3% 
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Urządzenie strefy-wpoczynkowo-rekreacyjnej  
„z Rybą w tle” w  rejonie ul. Kusocińskiego 

W ramach zadania zostały wykonane:  
- ciągi piesze, alejka rowerowa o nawierzchni mineralno-bitumicznej, 

ścieżka zdrowia wraz z wyposażeniem w elementy siłowni terenowej, 
- boiska do piłki nożnej plażowej i siatkowej, 
- skate-park wraz z urządzeniami sportowymi, linarium, 
- drenaż, odwodnienie, oświetlenie terenu, nasadzenia zieleni,  
- elementy małej architektury: ławki, kosze, stojaki na rowery, 
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Finansowanie zadania: 
Wartość zadania ogółem – 2 900 000 zł 
Kwota dofinansowania – 1 428 900 zł 
(Programem Operacyjnym Ryby) 
Udział gminy – 50,7 % 
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Wzrost konkurencyjności i utrzymania  
atrakcyjności obszarów zależnych od 

rybactwa poprzez zagospodarowanie terenu 
przy Stawie Niemieckim  

W ramach zadania wykonano: 
- alejki utwardzone wokół Stawu Niemieckiego, ciąg komunikacji pieszej,  
- miejsca postojowe wraz z tzw. „placem manewrowym”, 
- elementy małej architektury- altany, grile, ławki, stoliki do gry w szachy, 

pole biwakowe,  
- nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, oświetlenie terenu. 
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Finansowanie zadania: 
Wartość zadania ogółem – 1 200 000 zł 
Kwota dofinansowania – 412 841 zł 
(Program Operacyjny Ryby) 
Udział gminy – 65,6% 
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Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności 
przestrzeni publicznej - II etap Targowica 

Batorego 
Zakres prac: 
- budowa hali częściowo zagłębionej w terenie w sposób umożliwiający 

wjazd na dach (parking), 
- poziom górny – parking dla samochodów osobowych, 
-  poziom dolny – targowisko miejskie – 26 pawilonów handlowych, 2 

pawilony na usługi małej gastronomii, wydzielona przestrzeń do handlu 
warzywami i owocowymi, oraz 2 zespoły sanitarne, 

- budowa ul. Targowej oraz dróg wewnętrznych.  
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Finansowanie zadania: 
Wartość zadania ogółem – 6 760 749 zł 
Kwota dofinansowania – 3 676 423 zł 
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego)   
Udział gminy – 45,6 
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INWESTYCJA 
              PRZED                                                                          PO 
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W omawianym okresie zrealizowano następujące inwestycje 
drogowe: 

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap I i II 
zrealizowano: 
- przebudowę ul. Reymonta w Busku-Zdroju oraz dróg gminnych: Słabkowice – 

Służów, Wełecz – Siesławice i przedłużenie ul. Wrzosowej w Siesławicach (tj. droga 
od ulicy Wrzosowej do drogi powiatowej – ul. Droga do stacji PKP) oraz ul. 
Wrzosowej w Busku-Zdroju, 

- przebudowę ulic: Stawowej i Kościuszki w  Busku-Zdroju oraz drogi Kołaczkowice - 
Wołyń Gmina Busko-Zdrój. 

- przebudowę ul. Kopernika – zakres prac objął: wykonanie nawierzchni jezdni, 
ciągów pieszych, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz skrzyżowań z drogami 
publicznymi i wewnętrznymi, przebudowę istniejącego oświetlenia z zastosowaniem 
opraw typu LED.  
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- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu - azyl dla pieszych, bariery 
ochronne, oznakowanie pionowe i poziome oraz kanalizację deszczową wraz 
z wpustami ulicznymi. 
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- przebudowę ul. Armii Krajowej i ulic przyległych – zakres prac objął:   

rozbudowę ulicy Armii Krajowej wraz z budową oświetlenia ulicznego, 
przebudowę ulic przyległych tj. ul. Spacerowej, i ul. Moniuszki wraz z 
oświetleniem oraz budowę ulicy łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Grotta wraz z  
budową i przebudową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego. 
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Ponadto w omawianym okresie na terenie Miasta i Gminy 
przeprowadzono: 
 
-remonty dróg gminnych; 
-budowę parkingów; 
-budowę, rozbudowę i modernizację systemu oświetlenia 
ulicznego    
oraz uporządkowano system kanalizacji deszczowej. 
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Realizacją zadań własnych gminy w zakresie utrzymania czystości, porządku i 
pielęgnacji zieleni zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, który jako jednostka 
budżetowa funkcjonuje od 01 stycznia 2012 roku. Utworzony został  na mocy Uchwały 
Nr XI/144/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. poprzez 
restrukturyzację samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Dworzec 
Autobusowy w Busku-Zdroju i likwidację jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Zieleni 
Miejskiej w Busku-Zdroju, przyjmując nazwę Zakład Usług Komunalnych w Busku-
Zdroju. 
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Gmina realizuje następujące Programy: 
- „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Busko-Zdrój na 

lata 2011 – 2032”; 
- „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Busko-Zdrój”; 
 
W 2013 r. wprowadzony został  
nowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Busko-Zdrój. 
 
 
 
 

 Gmina kultywując tradycję Święta plonów zorganizowała  
Dożynki Gminne w Busku-Zdroju 

w Dobrowodzie, w Szańcu  
oraz współorganizowała Dożynki Wojewódzkie. 
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W mijającej kadencji zwrócono szczególną uwagę na poprawę usług 
świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o.. Spółka wydatkowała znaczne środki na zakup nowego sprzętu m.in..: 
minikoparkę, nową piaskarkę hydrauliczną, pług odśnieżny, rozsiewacz 
mieszanki piasku z solą do ciągnika, linię sortowniczą, belownicę na 
Składowisko odpadów komunalnych w Dobrowodzie, dwa nowe samochody 
osobowe marki DACIA, nowy samochód specjalistyczny ciężarowy MAN, nowy 
samochód specjalistyczny typu – urządzenie bramowe do przewozu kontenerów 
KP7. 

Przeprowadzono inwestycje mające na celu zabezpieczenie nieruchomości 
powierzonych Spółce. MPGK jest także inwestorem, jeżeli chodzi o budowę sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych. W sumie od 15.07.2011 r.  do  09.2014 r. Spółka 
wykonała 9 461 m sieci wodociągowo – kanalizacyjnych. 
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MPGK od 2010 roku realizuje projekt pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój” 
dofinansowany z Funduszu Spójności. Całkowita 
wartości projektu (po przetargach) wynosiła 
81 558 207,00 zł. 

W mijającej kadencji podpisano aneksy do 
umowy projektu z Funduszu Spójności na 
rozszerzony zakres rzeczowy.  
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Gmina podjęła działania zmierzające do modernizacji stadionu sportowego 
przy ulicy Kusocińskiego: 
- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku administracyjnym; 
- zadaszenie trybuny zachodniej; 
- remont bieżni, skoczni, pola do pchnięcia kulą, wymiany siedzisk, nawierzchni 
chodników, ogrodzenia płyty głównej i nagłośnienia. 
 
Ponadto: 
- wybudowano sanitariaty w świetlicach wiejskich w Kołaczkowicach, Żernikach 
Górnych,  Skotnikach Małych, Olganowie, Bilczowie i Zwierzyńcu;  
- przeprowadzono remonty w świetlicach wiejskich w Bilczowie, Żernikach 

Górnych, Zwierzyńcu, Wełczu. 
 

Wykonano remonty strażnic OSP: Żerniki Górne, Kołaczkowice, Mikułowice i 
Widuchowa. 
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Gmina wydatkowała znaczne środki na poprawę bezpieczeństwa przeciw 
pożarowego. Zakupiono m.in.: piec CO dla OSP Zbludowice, agregat 
wysokociśnieniowy dla OSP Młyny, bramy automatycznej dla OSP Zbludowice i 
Zwierzyniec, motopompę Tohatsu dla OSP Zbludowice. 
Gmina dofinansowała również zakup samochodów pożarniczych dla OSP: Młyny, 
Kołaczkowice, Zwierzyniec, Słabkowice. 
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W latach 2011 – 2014 w obiektach jednostek oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Busko – Zdrój przeprowadzono ok. 60 remontów. Remontowano sale lekcyjne, 
korytarze, sanitariaty, dachy i inne elementy budynków. Łącznie wydatkowano na 
naprawę i utrzymanie obiektów oświatowych ponad 1 600 000 zł. 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet – IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej zrealizowano dwa projekty: 

-„Wesołe Przedszkole” - Oddział 
Zamiejscowy Publicznego Przedszkola Nr 3 w 
Busku – Zdroju z siedzibą w Kołaczkowicach; 
-„Kraina Przedszkolaka” - Oddział 
Zamiejscowy Publicznego Przedszkola Nr 2 
w Busku – Zdroju z siedzibą w Dobrowodzie. 



 
GMINA BUSKO-ZDRÓJ 

 

2014-10-24 58 

W mijającej kadencji pojawiły się nowe inicjatywy wpływające na rozwój kultury, sztuki, 
działalności artystycznej i turystycznej. Do najważniejszych inicjatyw należy: 
Szkoła Muzyczna I Stopnia, która działa od 1 września 2012 roku. Jej organem 
prowadzącym jest gmina, z której budżetu finansowana jest działalność szkoły. Placówka, 
której siedziba mieści się w Buskim Samorządowym Centrum Kultury, jako szkoła 
artystyczna powołana została w celu upowszechniania wiedzy i kultury dając podstawy 
wykształcenia muzycznego dzieciom i młodzieży. Prowadzony jest w niej czteroletni i 
sześcioletni cykl nauczania. Do szkoły przyjmowani są uczniowie w wieku 6 – 16 lat.  
W roku 2012/2013 do Szkoły Muzycznej uczęszczało 75 osób,  
w 2013/2014 uczyło się 125 uczniów,  
natomiast w roku szkolnym 2014/2015  
jest zapisanych 122 dzieci w klasach:  
fortepianu, klarnetu, gitary, perkusji,  
saksofonu, skrzypiec i trąbki.  
 
 
 



 
GMINA BUSKO-ZDRÓJ 

 

2014-10-24 59 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, który powstał w październiku 2012 roku jako jeden ze 
sposobów zagospodarowania czasu wolnego osób kończących swoją pracę zawodową.  
W latach 2012-2014 z jego oferty skorzystało 207 osób; 
Lokalna Organizacja Turystyczna "Moc Ponidzia„, której celem było zbudowanie 
platformy porozumienia w powiecie buskim działającej na rzecz opracowania strategii 
promocji regionu Ponidzia. Dzięki LOT "Moc Ponidzia" prowadzone są działania na 
rzecz zwiększenia liczby turystów odwiedzających region, poprawy infrastruktury 
turystycznej, działań w zakresie rozwoju kultury i edukacji, ekologii i ochrony przyrody 
oraz systemu informacji turystycznej. 

Na przestrzeni 4 lat Biblioteka zorganizowała szereg imprez m.in.:, wspólne czytanie  
książek, konkursy literackie i historyczne, wystawy o różnej tematyce oraz spotkania  
z autorami książek i felietonów. 
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W/w inicjatywy integrują społeczność lokalną. Organizowane są również imprezy i akcje 
społeczne m.in.. Świąteczne Jajo, Szlachetna Paczka, Pomoc dla chorego dziecka, Dzień 
Dziecka, Zabawa Choinkowa, Mikołajki, Wigilia. 

W mijającej kadencji utworzono grupy wsparcia: 
dla osób współuzależnionych od alkoholu 
dla osób z problemami wychowawczymi 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi niepełnosprawnych intelektualnie 
dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 
na przestrzeni lat w grupach wsparcia uczestniczyło i uczestniczy około 300 osób 
utworzono koła zainteresowań: fotograficzne, plastyczne, modelarskie i minigolfa 
utworzono cztery spółdzielnie socjalne.  
 
W ramach pozyskanych funduszy unijnych wykonano: 
- remont Świetlicy Środowiskowej zlokalizowanej przy MGOPS ul. Kościuszki 2A w Busku – 
Zdroju 
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W 2012 roku SP ZPOZ Busko-Zdrój zakończył inwestycję pod nazwą „Rozbudowa, 
nadbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Dobrowodzie wraz z 
przebudową instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej oraz budową zbiornika na gaz 
płynny do 3 m3 z przeznaczeniem na cele grzewcze”. Całkowity koszt inwestycji 
uwzględniający koszty opracowania projektu, zakup nowoczesnego wyposażenia i 
sprzętu medycznego zamknął się kwotą blisko 900 000,00 zł. 
Przystąpiono do uczestnictwa w ramach akcji „Zdrowa Gmina”. Z udziałem ŚĆO 
Kielce organizowane są bezpłatne badania mammograficzne  
i cytologiczne dla kobiet z naszej gminy.  
W roku 2013 SP ZPOZ Busko-Zdrój  
rozpoczął inwestycję pod nazwą  
„ Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia  
w Kołaczkowicach”. W miesiącu grudniu  
dokonano odbioru inwestycji,  
która zamknęła się kwotą blisko 730 000 zł. 
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Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest gminną jednostką budżetową Gminy, 
powołaną Uchwałą Rady Miejskiej w Busku- Zdroju Nr XIII/153/2011 z dnia 29 
grudnia 2011 roku. Podstawowym celem i przedmiotem działania zarówno 
zakładu, a następnie jednostki budżetowej jest realizacja zadań w zakresie sportów 
wodnych, rekreacji i nauki pływania, utrzymanie w należytym stanie obiektów 
sportowych i rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój. 
 W ramach działalności jednostki organizowane są liczne imprezy sportowe, które 
zachęcają mieszkańców Gminy Busko-Zdrój do aktywnego trybu życia. 
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W omawianym okresie zwrócono szczególną uwagę na promocję Miasta i Gminy 
Busko-Zdrój poprzez utworzenie Wydziału Promocji, Współpracy z Zagranicą i 
Spraw Uzdrowiskowych. Gmina uczestniczyła w największych krajowych i 
zagranicznych targach turystycznych, wystawach prezentacjach i pokazach o 
charakterze promocyjnym- m.in. Targach ITB w Berlinie – największych targach 
turystycznych na świecie, targach GLOB w Katowicach, targach TT Warsaw w 
Warszawie, targach LATO w Warszawie, targach turystycznych we Wrocławiu i 
Szczecinie. 
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Przeprowadzono kampanie promocyjne w mediach o zasięgu krajowym i regionalnym 
oraz w prasie ogólnopolskiej i międzynarodowej (programy telewizyjne na antenie TVS 
Silesia, TVP INFO, TVP 2 oraz audycje radiowe na antenie Polskiego Radia Kielce). 
W dalszym ciągu kontynuowana jest współpraca z miastami partnerskimi.  
W 2013 r. przygotowano i złożono wniosek projektowy w programie Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Polska Pomoc Rozwojowa 2014. Tytuł projektu: „Wsparcie samorządu 
Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania 
gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej Unii 
Europejskiej”. Gmina Busko-Zdrój przystąpiła również do Klastra pod nazwą 
„Uzdrowiska Świętokrzyskie”. 
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Nową inicjatywą w mijającej kadencji było wprowadzenie tytułu Honorowego 
Obywatelstwa Miasta i Gminy Busko-Zdrój przyznawanego osobom  
o szczególnych osiągnięciach i zasługach dla gminy. 
 
W roku 2014 r. po raz pierwszy tytułem tym uroczyście uhonorowano Bogusława 
Kaczyńskiego i Artura Jaronia. 
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W latach 2011 - 2014 przeprowadzono remonty I i II piętra budynku 
administracyjno-biurowego Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju w celu 
poprawienia warunków bezpieczeństwa, higieny  pracy oraz zabezpieczeń 
przeciwpożarowych dla pracowników zatrudnionych w przedmiotowym 
Urzędzie, jak również interesantów. W 2014 r. dodatkowo przeprowadzono 
remont schodów prowadzących do głównego wejścia budynku (obniżono 
wysokości stopni w celu poprawienia i udogodnienia wejścia interesantom. 
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Gmina Busko-Zdrój jako partner uczestniczyła w 2 projektach: 
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa; 
- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.  
W ramach projektu Gmina Busko-Zdrój wzięła udział w 2 zadaniach tj:  
 dostawa sprzętu i podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci dla  

Jednostek Samorządu Terytorialnego – wartość zadania w gminie Busko-Zdrój 
 ~ 85000 zł.; 

 zakup i wdrożenie Systemów Dziedzinowych (SD) i Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego - wartość projektu  
w gminie Busko-Zdrój ~ 469 000 zł. 



 
GMINA BUSKO-ZDRÓJ 

 

2014-10-24 68 

- Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej (rewitalizacja starego parku zdrojowego 
oraz  strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój, budowa tężni, pijalni wód, 
kładki łączącej „stary” park z parkiem przy szpitalu „Górka”). 

- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (przebudowa ul. Boh. 
Westerplatte, Uchnasta, Kusocińskiego i Młyńskiej od Kusocińskiego do ul. 
Boh. W-wy).   

- Budowa łącznika ulicy Młyńskiej z ulicą Siesławską w Busku-Zdroju.  
- Usprawnienie systemu komunikacyjnego na os. Sikorskiego w Busku-Zdroju 

(projekt zakłada budowę ulicy od ul. Kazimierza wraz ze ścieżką rowerową,  
miejscami obsługi podróżnych, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym 
oraz budowę ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do 
projektowanego odcinka, wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia 
ulicznego). 

- Budowa łącznika między ul.1-go Maja i ul. Grotta. 
 

Inwestycje rozpoczęte w mijającej kadencji. 
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- Budowa świetlic w miejscowościach: Kostki Małe, Służów, Budzyń. 
- Adaptacja budynku sklepu na świetlicę w m. Palonki. 
- Bodowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w Słabkowicach. 
- Budowa deszczówki w ulicach: Orzeszkowej, Kochanowskiego i Armii 

Ludowej. 
- Przebudowa ul. Dygasińskiego I i II linia zabudowy oraz ulicy Kochanowskiego. 
- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego, wymiana opraw na oprawy typu 

„LED” – (4 900 sztuk) 
- Instalacja kolektorów słonecznych na domach prywatnych oraz budynkach 

użyteczności publicznej wraz z wykonaniem ogniw fotowoltanicznych w parku 
za Maskalisem. 

- Przebudowa oświetlenia z napowietrznego na kablowe na ulicy Partyzantów i 
Bohaterów Warszawy z kanalizacją teletechniczną. 

- Remont świetlic wiejskich w Skotnikach Dużych i Podgajach wraz z 
zagospodarowaniem terenów wokół świetlic. 

- Remont Świetlicy w Biniątkach i budowa placu zabaw w Siesławicach. 
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DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ 
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