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RAPORT O STANIE GMINY OŻARÓW 

W ROKU 2018 

 

 

 Na podstawie art.28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Burmistrz Ożarowa przedstawia niniejszym raport o stanie gminy Ożarów w roku 2018. 

WSTĘP 

 Szanowni Państwo 

      Przekazujemy dzisiaj „Raport o Stanie gminy”. Jest to dokument, który zgodnie z nowelizacją Ustawy 

„O Samorządzie gminnym” pokazuje to co udało się zrealizować w ubiegłym roku. Jest to dokument 

podsumowujący różne działania – nie tylko inwestycyjne. Z Raportu wynikają różne ciekawe tendencje i 

informacje. Raport został przygotowany zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym i Uchwałą Rady 

Miejskiej w Ożarowie określającej zakres opracowania tego dokumentu. 

    Raport obejmuje całość zagadnień jakimi zajmuje się Burmistrz Ożarowa jak i Rada Miejska Ożarowa. 

Jest on podsumowaniem tego co się działo przez cały ubiegły rok na terenie gminy. Przypominam, że 

zarówno budżet jak i cele priorytetowe, które były realizowane zostały uchwalone przez Radę  Miejską 

poprzedniej kadencji.  

      W wyniku przeprowadzonych w październiku 2018 roku wyborów - na kolejną już VIII kadencję - 

Burmistrzem został wybrany Pan Marcin Majcher. Na 15 radnych – po raz pierwszy na radnego zostały 

wybrane 4 osoby. Na Przewodniczącą Rady Miejskiej VIII kadencji została wybrana Pani Halina Dragan.   

     Z analizy danych z ewidencji ludności kolejny rok ubywa mieszkańców  zarówno miasta jak i 

poszczególnych sołectw. Każdego roku ubywa około 120 -150 osób. Z jednej strony obserwujemy wyjazd 

młodych,  dobrze wykształconych  osób do dużych ośrodków: Warszawa, Kraków, Poznań, Kielce, Lublin 

czy też Rzeszów. Ponadto więcej ludzi umiera niż  rodzi się dzieci. Obserwujemy również wyjazdy 

młodych ludzi poza Polskę.  Przybywa w gminie osób +60. Na emerytury przechodzi pokolenie ludzi, 

którzy przyjechali do Ożarowa w latach 70-tych i 80-tych, by budować lub pracować w nowym zakładzie 

– Cementownia Ożarów. 

      Przez ostatnie 25 – 30 lat najważniejsze dla gminy były inwestycje w infrastrukturę. Dofinansowania 

zewnętrze zarówno krajowe jak i europejskie – były nakierunkowane na budowę infrastruktury 

/wodociągi, kanalizacja, drogi, chodniki, oczyszczalnie ścieków, zagospodarowanie odpadów 

komunalnych, telefonizacja, gazyfikacja/.  

       Obecnie rozpoczyna się nowy rozdział związany z inwestowaniem w nowoczesne sposoby nauczania 

– zastosowanie technik informacyjno-komputerowych w szkolnictwie. Bardzo ważnym obszarem staje 

się polityka Senioralna, zarówno on szczeblu krajowym jaki i lokalnym. Kolejnym zakresem działań jest 



rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego – wszelkiego rodzaju działania wspólne zmierzające do 

poprawy warunków życia w poszczególnych sołectwach czy też w mieście. 

      Biorąc powyższe pod uwagę w ubiegłym roku rozpoczęliśmy działania w tym kierunku. Realizujemy 

projekt,  w całości sfinansowany przez Marszałka Województwa, przeznaczony dla wszystkich nauczycieli 

i dzieci z gminy Ożarów podnoszący ich kompetencje informatyczne. Zdobytą wiedzę mają możliwość 

wykorzystać w nowoczesnych pracowniach informatycznych, które powstały we wszystkich szkołach z 

dofinasowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Kolejnym 

projektem w całości finansowany przez Pana Marszałka jest projekt utworzenia świetlic dla dzieci i 

dorosłych działających przy wszystkich szkołach oraz w Wyszmontowie. Mamy nadzieję, że 

wykorzystując czas w świetlicach dzieci nie będą musiały nosić ciężkich tornistrów, a zdania domowe 

będą odrabiane w świetlicach. 

     Korzystając z dotacji od Pani Wojewody w ubiegłym roku został wybudowany i uruchomiony Dom i 

Klub Seniora. Jest to miejsce, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Zainteresowanie 

uczestnictwem jest bardzo duże na dzień dzisiejszy korzysta ponad 150 osób i ciągle zgłaszają się kolejne. 

Dlatego też podjęliśmy decyzję o rozbudowie tego obiektu. Umożliwi to możliwość przyjęcia kolejny 

osób. Na najbliższe lata polityka Senioralna będzie musiała być rozwijana w różnych kierunkach. 

     Kolejnym wyzwaniem na następne lata to jest obniżanie kosztów związanych z wiązanych z bieżącym 

funkcjonowaniem – energia elektryczna, cieplna, a także inwestycje w odnawialne źródła energii. W roku 

ubiegły wykonaliśmy pierwsze działania -  budowa oświetlenia ulicznego w Sobowie w oparciu o lampy 

LED-owe. W bieżącym roku wymienimy 100% wszystkich lamp oświetleniowych na lampy LED-owe. 

Pozwoli to oszczędzić około 50% zużywanej energii. 

    Nie zapominamy o inwestycjach infrastrukturalnych. Wybudowaliśmy nowoczesny Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. Rozpoczynamy modernizację oczyszczalni ścieków. Kolejny rok 

otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Dróg Lokalnych. Będziemy budować kolejne odcinki dróg 

asfaltowych. W ubiegłym roku udało się wybudować ponad 8 kilometrów dróg asfaltowych. Mamy jedna 

wciąż oczekiwania mieszkańców na budowę kolejnych odcinków. 

     Chciałbym podziękować wszystkim radnym, sołtysom i mieszkańcom poszczególnych sołectw za 

aktywne działania w zakresie funduszu sołeckiego. Fundusz wyzwolił pomysłowość mieszkańców i 

pozwolił na realizację bardzo wielu ciekawych pomysłów. 

      Dziękuję radnym na czele z Paniami Przewodniczącymi Krystyną Wieczorek / VII kadencja/ oraz Haliną 

Dragan /VIII kadencja/ za współpracę w ostatnim roku.  Kolejny raz udało się nam wykonać zaplanowane 

zadania. Budżet zamykamy wynikiem pozytywnym. Na dzień dzisiejszy gmina nie posiada żadnych 

kredytów, czy też innych zobowiązań. 

        Dziękuję moim współpracownikom Zastępcy Pawłowi Rędziakowi, Sekretarzowi Tomaszowi 

Sobierajowi i pracownikom Urzędu za bardzo duże zaangażowanie w realizację budżetu oraz w bieżącą 

codzienną pracę Urzędu. Szczególne podziękowania składam Pani Skarbnik Stefanii Dziedzic, która 

wszystkie te nasze pomysły przekłada na liczby tak by na koniec wynik finansowy był dodatni. 

 

 

 

 



1. Zarządzanie gminą 

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie petentom profesjonalnej i przyjaznej obsługi. 

Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową. 

Do zadań własnych należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc 

społeczną i ochronę środowiska. Zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą spraw 

obywatelskich, urzędu stanu cywilnego, wyborów oraz obronności. 

 

1.1 Władze miasta 

Burmistrz jest organem wykonawczym. Jego kadencja trwa 5 lat. Burmistrz wykonuje uchwały rady 

miejskiej oraz zadania określone przepisami prawa.  

Funkcję Burmistrza sprawuje Marcin Majcher. 

Urząd Miejski wykonuje zadania mające na celu realizację zadań własnych, zadań zleconych, zadań 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań publicznych 

powierzonych gminie w drodze zawartych porozumień. 

Kierownictwo urzędu:  

Zastępca burmistrza - Paweł Rędziak 

Sekretarz urzędu – Tomasz Sobieraj 

Skarbnik gminy – Stefania Dziedzic 

 

 

1.2. Rada Miejska 

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. 

Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie 

stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady należą m.in. uchwalanie statutu gminy, uchwalanie 

budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,, uchwalanie 

podatków i opłat określonych w odrębnych uchwałach. 

W skład Rady Miejskiej w Ożarowie wchodzą radni w liczbie 15: 

1. Halina Dragan – Przewodnicząca Rady Miejskiej 

2. Adam Młodożeniec – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

3. Bańcer Mariola                            

4. Bień Danuta                                 

5. Buglewska Monika                       

6. Dzikowski Tomasz                 

7. Kozieł Marta                             

8. Kita Krzysztof                            

9. Kwiecińska Beata                         

10. Małecka Bożena                           

11. Olaś Małgorzata                       



12. Osial Elżbieta     

13. Stańczyk Marcin       

14. Wąsik Jolanta         

15. Wieczorek Krystyna          

Radni współpracują w ramach trzech komisji stałych : 

- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

- Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia 

- Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego 

Komisje doraźne: 

- Komisja Rewizyjna 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

1.3. Jednostki pomocnicze gminy Ożarów 

W gminie Ożarów funkcjonują 34 sołectwa. 

 

1. Biedrzychów 

2. Binkowice  

3. Czachów 

4. Dębno 

5. Gliniany 

6. Grochocice 

7. Jakubowice 

8. Janików 

9. Jankowice 

10. Janopol 

11. Janowice 

12. Janów 

13. Julianów 

14. Karsy 

15. Kruków 

16. Lasocin 

17. Maruszów 

18. Niemcówka 

19. Nowe 

20. Pisary 

21. Potok 

22. Prusy 

23. Przybysławice 

24. Sobów 

25. Sobótka 

26. Stróża 

27. Suchodółka 

28. Szymanówka 



29. Śródborze 

30. Tominy 

31. Wlonice  

32. Wólka Chrapanowska 

33. Wyszmontów 

34. Zawada 

 

1.4. Jednostki organizacyjne gminy Ożarów 

 

Lp. Nazwa jednostki 
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13. 

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ożarowie 

 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowicach 

 

Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach 

 

Przedszkole Publiczne w Ożarowie 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie 

 

Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie 

 

 Kryta Pływalnia "NEPTUN" w Ożarowie 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie 

 

Świetlica Środowiskowa w Ożarowie 

 

1.5. Realizacja polityk, programów i strategii 

W gminie Ożarów w 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Ożarów do 2020 roku 

- Aktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2018- 2021 

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ożarów w Granicach    



   Administracyjnych Gminy 

-  Gminny Program Rozwiązywania Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

   dla Gminy Ożarów na lata 2018 – 2022 

- Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów na lata 2016-2023 

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów 

- Roczny Program Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami     

  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok 

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ożarów na lata 2012 - 2023 

 

1.6. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 

DEMOGRAFIA 

Zgodnie z danym z ewidencji ludności liczba ludności w gminie Ożarów wg stanu na: 

31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco: 

zameldowanych ma pobyt stały – 11554 osób w tym: 

- 5829 kobiety 

- 5725 mężczyźni 

31 grudnia 2010 roku 

zameldowanych ma pobyt stały – 11617 osób w tym: 

- 5794 kobiety 

- 5680 mężczyźni 

31 grudnia 2011 roku 

zameldowanych ma pobyt stały – 11520 osób w tym: 

- 5744 kobiety 

- 5628 mężczyźni 

31 grudnia 2012 roku 

zameldowanych ma pobyt stały – 11442 osób w tym: 

- 5715 kobiety 

- 5596 mężczyźni 

31 grudnia 2013 roku 

zameldowanych ma pobyt stały – 11372 osób w tym: 

- 5680 kobiety 

- 5552 mężczyźni 

31 grudnia 2014 roku 

zameldowanych ma pobyt stały – 11341 osób w tym: 

- 5657 kobiety 

- 5514 mężczyźni 

 

31 grudnia 2015 roku 

zameldowanych ma pobyt stały – 11238 osób w tym: 



- 5634 kobiety 

- 5469 mężczyźni 

31 grudnia 2016 roku 

zameldowanych ma pobyt stały – 11106 osób w tym: 

- 5573 kobiety 

- 5402 mężczyźni 

31 grudnia 2017 roku 

zameldowanych ma pobyt stały – 11042osób w tym: 

- 5544 kobiety 

- 5376 mężczyźni 

Urodzenia 

W 2009 roku urodziło się 57 dziewczynek i 71 chłopców (ogółem- 128) 

W 2010 roku urodziło się 53 dziewczynki  i 63 chłopców (ogółem -116) 

W 2011 roku urodziło się 43 dziewczynki  i 45 chłopców (ogółem -88) 

W 2012 roku urodziło się 44 dziewczynki  i 54 chłopców (ogółem – 98) 

W 2013 roku urodziło się 53 dziewczynki  i 53 chłopców (ogółem – 106) 

W 2014 roku urodziło się 42 dziewczynki  i 52 chłopców (ogółem- 94) 

W 2015 roku urodziło się 53 dziewczynki  i 37 chłopców (ogółem – 90) 

W 2016 roku urodziło się 52 dziewczynki  i 47 chłopców (ogółem – 99) 

W 2017 roku urodziło się 57 dziewczynek  i 51 chłopców (ogółem – 108) 

Odnotowano liczbę zgonów: 

2009 – 73 kobiety i 85mężczyzn ( ogółem 159) 

2010 – 65 kobiety i 85 mężczyzn (ogółem 150) 

2011 – 57 kobiety i 82 mężczyzn(ogółem 139) 

2012 – 47 kobiety i 83 mężczyźni (ogółem 130) 

2013 – 59 kobiety i 75 mężczyźni (ogółem 134) 

2014 – 53 kobiety i 63 mężczyźni (ogółem 116) 

2015 – 49 kobiety i 73 mężczyźni (ogółem 122) 

2016 – 62 kobiety i 75 mężczyźni (ogółem 137) 

2017 - 56 kobiety i 68 mężczyźni (ogółem 124) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Demografia 



       Zgodnie z danymi z Ewidencji Ludności liczba ludności w gminie Ożarów w/g stanu na 31 grudnia 

2018 roku przedstawia się następująco: 

 zameldowanych na pobyt stały - 10820 osób w tym: 

- 5482 kobiet 

- 5338 mężczyzn 

zameldowanych na pobyt czasowy - 139  osób w tym: 

- 79 kobiet 

- 60 mężczyzn 

Podsumowując : w  gminie Ożarów na koniec 2018 roku zameldowanych było 5561 kobiet 

i 5398 mężczyzn. 

W 2018 roku urodziło się 41 dziewczynek i 44 chłopców.  

Odnotowano następującą liczbę zgonów : 73 kobiet i 70 mężczyzn. 

W stosunku do roku 2017 zaobserwowano tendencję malejącą liczby ludności w gminie Ożarów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Finanse gminy 



   Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarów  za  2018 rok 

 
 
Dochody: 
 
 
Plan dochodów na 2018 rok wynosi...............................................................56 419 408,11 zł 
Wykonanie       za  2018 rok wynosi..............................................................  55 367 567,67 zł  
Co stanowi:............................................................................................................... 98,13  % 
 
 
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w 
załączniku Nr 1 . 
 
Dochody bieżące na plan 52 584 836,43 zł wykonane zostały na kwotę 53 361,155,45 zł               
co stanowi   101,48 % . 
 
Z analizy poszczególnych działów wynika, że największe dochody zrealizowane zostały jn.: 
 
-w Dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości – 
24 330 110,88 co stanowi 45,59  % wykonanych dochodów bieżących, natomiast  43,94 %  
dochodów budżetowych wykonanych ogółem. 
 
Dział ten gromadzi w sobie większość źródeł podatkowych tj. podatek rolny, leśny, od 
nieruchomości, od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych, 
prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową, 
eksploatacyjną, za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetki od 
podatków płaconych po terminie. 
 
Podatki, które zostały wykonane w stosunku do planu w ponad 100 % to : podatek od 
nieruchomości , podatek rolny, leśny, podatek od środków transportowych , od czynności 
cywilnoprawnych od osób fizycznych , opłata eksploatacyjna, podatek od spadków i darowizn , 
opłata za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , podatek dochodowy od 
osób fizycznych , oplata eksploatacyjna, opłata skarbowa, opłaty za wydane pozwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych . 
 
-w Dziale 758 „Różne rozliczenia „ w wysokości 10 417 304,83 zł 
  Dochodami w tym dziale są: subwencja ogólna- część oświatowa , odsetki od środków na 
rachunku bankowym oraz zwrot środków z funduszu sołeckiego z tytułu zrealizowanych 
wydatków w 2017 roku . 
 
- w Dziale 855 „Rodzina’ w wysokości 11 652 618,46 zł 
 Dochody to dotacje otrzymane na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację 
zadań zleconych takich jak 500+, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego. 
 



Dochody własne gminy na plan 25 157 373,63 zostały zrealizowane w wysokości 26 129 346,56 
zł, co stanowi 103,86 %, natomiast w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowią 
47,19 %. 
 
Jeżeli chodzi o wykonanie podatków takich jak: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od 
środków transportowych to wykonanie to dotyczy roku bieżącego i zaległości. 
 
Jeżeli chodzi o zaległości w płaceniu podatku rolnego od osób prawnych, to na koniec 2018 roku 
występują zaległości w wysokości 8 450,00 zł u podatnika jak niżej: 
 
1/Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Pisarach                             8 332,00 zł 
    / w likwidacji /  
2/ Firma ONE Sp.z o.o w Warszawie                                                    37,00 zł 
3/ CIS Spółka Jawnw w.Chrapczyński-Schulz                                      81,00 zł 
 
W poz.1-3 wystawione zostały przez księgowość podatkową upomnienia i tytuły wykonawcze 
do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania zaległości. 
 
Jeżeli chodzi o zaległości w płaceniu podatku od nieruchomości od osób prawnych w tym dziale 
, to na koniec 2018 roku występują zaległości w wysokości 1 768 645,99  zł   u podatników jak  
niżej: 
  
1/ DIS-EXPO SP .z oo Wyszmontów /w upadłości/         115 517,00 zł 
2/ Dziuba STOLTZ „DIS” Spółka Jawna Wyszmontów /w upadłosci                 3 400,00 zł 
3/ Fabryka Maszyn Ożarów w Sobowie -Spółka ogłosiła  /w upadłości/      1 192 961,14 zł   
4/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe METALBUD w Ożarowie w upadłości 413 289,40 zł 
5/  PROFI SPÓLKA z O,O 02-699 WARSZAWA,KŁOBUCKA 13                  2 639,18 zł 
6/ SMART-NET Sp.zo.o Gdynia ul. Armatorów 4                                                  868,79 zł 
7/ Spółka CIS Jawna Chrapczyński-Schulz ul. Mazurkiewicza 40                     17 322,00 zł 
8/ SKR Wyszmontów                                                                                          16 537,00 zł                              
9/ Spółdzielnia Przet.Owoców iWarzyw „NADWIŚLANKA”                               424,00 zł 
10/TSA Spółka z o.o Ożarów ul.Ostrowiecka                                                           75,00 zł 
11/ VESNA-PROBUD w Prusach                                                                        5 487,48 zł 
12/ Finanse ONE so.z o.o Warszawa ul.Konopnickiej                                              69,00 zł 
13/ OSP Prusy                                                                                                            56,00 zł                            
 
Zaległości z poz: 5, 8,9,10,11,13  zostały w 2019 roku uregulowane . 
 
Na pozostałe podmioty zalegające pracownicy księgowości podatkowej wystawili upomnienia i 
skierowali tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem realizacji. 
 
W stosunku do zaległości z pozycji: 1,2,3,4 gdzie prowadzone jest postępowanie upadłościowe 
wszystkie te zaległości zgłoszone zostały do syndyka masy upadłościowej, są one aktualizowane, 
a na bieżące zaległości wystawiane są tytuły wykonawcze celem prowadzenia egzekucji przez 
Urząd Skarbowy. 
 
 



W podatku leśnym zaległości na koniec roku nie występują. 
 
 
W podatku od środków transportowych zalęgłości wynoszą 27 068,50 zł u podatników jn.: 
     
1/ Fabryka Maszyn Ożarów w Sobowie -Spółka ogłosiła upadłość                       10 815,00 zł                                                         
2/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe METALBUD w Ożarowie w upadłości       11 915,90 zł 
3/ DIS EXPO  Sp. z o o Wyszmontów                                                                     2 784,00 zł 
4/ TSA Spółka z o .o Ożarów ul. Ostrowiecka                                                            553,60 zł 
     /zaległość zapłacona w 2019 roku / 
  
W przypadku ogłoszenia upadłości przez danego podatnika nasze wierzytelności zostają 
zgłaszane do syndyka masy upadłościowej celem możliwości odzyskania naszych należności.   
Są one aktualizowane przez służby księgowe na bieżąco, wystawiane są upomnienia i tytuły    
do Urzędu Skarbowego. 
 
Analizowane pozostałe działy budżetu wskazują na prawidłową realizację dochodów. 
 
 
Dochody majątkowe  
   
 
Na plan 3 854 571,68 zł - dochody majątkowe wykonane zostały za 2018 rok na kwotę 
2 006 412,22 zł, co  stanowi   52,05 %. 
 
Wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wynosi    
3,62 % . 
 
 
Zrealizowane dochody majątkowe pochodzą ze źródeł jak niżej: 
   
- dotacja na budowę dróg dojazdowych  do gruntów rolnych w m. Prusy -  45 000,00 zł 
 
- dotacja    na  budowę drogi  schetynówki Sobótka-Bugaj-Sobótka  z udziałem środków  
   unijnych ze środków PROW. 
                                                                                                                   - 686 006,00 zł             
- ze sprzedaży składników majątkowych tj. działek budowlanych w  Ożarowie i gruntów             
   rolnych w Lasocinie, Nowem i Dębnie – 416 197,00 zł 
     
- dotacja z tytułu wydatków zrealizowanych w 2017 roku ze środków funduszu sołeckiego 
                                                                                                                    - 30 269,68 zł  
- dotacja na realizację programu „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do  
   infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych w placówkach oświatowych na terenie  
   Gminy Ożarów” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020                       -  210 773,63 zł 
 
 
- dotacja na budowę PSZOK w Ożarowie z udziałem środków unijnych ze środków RPOWŚ  



  2014-2020                                                                                              -  618 165,91 zł 
 
 
 
 
 
 
Wydatki 
 
Plan wydatków na 2018 rok wynosi…………………………………………………………..65 589 408,11 zł 
Wykonanie       za 2018 rok wynosi........................................................... . .60 195 898,42 zł                  
Co stanowi:..............................................................................................................91,77 % 
 
 
 
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w 
załączniku Nr 2 
 
 
Wydatki bieżące na plan 53 463 493,11 zł zostały wykonane na ,kwotę 50 322 151,29            zł  
co stanowi  94,12  %. 
 
 Wydatki bieżące mają na względzie zapewnienie potrzeb bieżącego funkcjonowania gminy i jej 
jednostek organizacyjnych. 
 
Dokonując analizy wydatków w poszczególnych działach budżetu wynika, że największe są one 
w działach takich jak : 
 
 1/ Oświata i wychowanie - wydatki wynoszą 17 447 239,93 zł i stanowią 28,98 % w stosunku 
do wykonanych wydatków ogółem. 
 Jeśli chodzi o wykonanie wydatków bieżących to stanowią one 33,24 % w stosunku do 
wykonanych ogółem  wydatków bieżących . 
 
2/ Rodzina – wydatki wynoszą 11 808 958,30 zł i stanowią w stosunku do wykonania wydatków 
bieżących 23,47 % oraz w stosunku do wykonanych wydatków ogółem – 19,62 %. 
 
Te dwa duże działy stanowią 56,71 % do wykonanych wydatków bieżących oraz 48,60 % do 
wydatków wykonanych ogółem. 
 
W pozostałych działach wykonanie wydatków  mieści się w granicach od 0,28 % - 10,29 %.   
 
Z analizy wynika, że plan wydatków bieżących był prawidłowo realizowany we wszystkich 
działach.     
 
 
Wydatki majątkowe  
 



Wydatki majątkowe na plan 12 125 915,00 zł wykonane zostały w wysokości 9 873 747,13 zł, co 
stanowi  81,43 %.      
 
Jeśli chodzi o wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem to wynosi 
to   16,40 %. 
 
 Wydatki inwestycyjne realizowane były w działach jak niżej : 
 
 w dziale 600  Transport –  wydatki wykonano  na kwotę    2 471 994,93 zł   j.n : 
    
    -   przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusy -      147 562,30 zł 
                                                         
      z udziałem środków z Województwa Świętokrzyskiego /45000,00 zł/ 
        
    Dokonano przebudowy dróg gminnych w m.  jak niżej:                                                                                                                                                                        
                                                                                            
        
    -przebudowa dróg gmin. Nr335/1 i Nr 2266 o dł 280 mb obręb ewid.Lasocin   69 165,99 zł             
    
    -przebudowa drogi gminnej Nr339 dł.418 mb obręb ewid.Janopol                     95 261,87 zł  
    
    -przebudowa dróg  gminnych Nr 320/3 i Nr 332 o dł 900 mb obręb ewid.Czachów-Janopol  
                                                                                                                                206 189,13 zł                                                                                                                                                                                 
    -przebudowa drogi gminnej Nr 335/1o dł.356 mb obreb ewid.Janopol              93 159,12 zł 
     
    -przebudowa drogi gminnej Nr 369 o dł.200 mb  obręb ewid.Zawada               63 817,43 zł              
     
    -przebudowa dróg gminnejNr418 i 426 o dł.415 mb obręb ewid.Tominy         152 385,86zl                                                                                        
    
    -przebudowa drogi gminnej Nr 7/45 o dł.50 mb.obreb ewid.Śmiłów                 42983,98 zł 
    
    -przebudowa dróg gmin.Nr 246/2 i 257 o dl.676mb  obręb ewid.Przybysławice              
                                                                                                                               177 019,50 zł 
     
    - przebudowa dróg  gmin.Nr 844 i 839    o dł.460 mb obręb ewid.Janików     203 967,07 zł                  
                                                                                   
      
    -przebudowa drogi  gminnej Nr 597 o dł.510 mb  obręb ewid.Szymanówka  131 045,05 zł     
      
    -przebudowa drogi gminnej Nr  o dł. 147mb obreb ewid.Dębno               35 346,00 zł                              
      
   -przebudowa dróg gminnych Nr 561/1 i 561/2 o dł.510mb obręb ewid.Julianów 
                                                                                                                               110 738,98 zł                                                
     
   -przebudowa drogi gminnej Nr 163 o dł 500 mb obręb ewid.Czachów          132 417,65 zł                   
      
   -przebudowa drogi gminnej Nr 3989 dł.140 mb  obręb ewid.Biedrzychów      31 832,52 zł                   



      
   -przebudowa drogi gminnej Nr 3836 o dl.130 mb  obręb ewid.Biedrzychów   43 118,08 zł                  
      
  -przebudowa drogi gminnej Nr 821/2 o dł.330 mb obreb ewid.Sobótka            73 292,77 zł        
      
  -przebudowa drogi gminnej Nr 776 o dł.580 mb obreb ewid.Sobótka             160 315,78 zł         
      
  -przebudowa drogi gminnej Nr435 o dl.435 mb  obręb ewid.Janowice             83 326,86 zł                  
      
  -przebudowa dróg gminn. Nr 12 i Nr 6  dł.705 mb obreb ewid.Jakubowice    203 312,80 zł        
     
  -przebudowa drogi gminnej Nr 1157 o dł.750 mb obreb ewid.Maruszów         56 416,00 zł         
      
  -przebudowa drogi gminnej Nr 1803/601 o dł.75 mb obręb ewid.Ożarów-miasto 
                                                                                                                               60 505,55 zł 
  -przebudowa dróg gminn.Nr191 i Nr 484 o dł.210 mb obreb ewid.Jankowice  39 985,17 zł        
  
    -przebudowa drogi gminnej Nr 187 o dł. 145mb obreb ewid.Jankowice         28 608,80 zł            
      
 
     - zakupiono  wiatę przystankową w m.Janopol                                                 5 497,67 zł 
     - wykonane zostały mapy do projektu na budowę chodnika  przy drodze krajowej Nr 74                                                                                                        
        w m.Wyszmontów                                                                                        16 113,00 zł 
     - dokonano sporządzenia karty informacyjnej pod budowę dróg w ul.Przemysłowej 
       Nr 360084T oraz drogi Nr 360016T w ul. Monte Casino                               8 610,00 zł                                                                                                     
 
 
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - dokonano zakupu gruntów w  miejscowościach:   
     Sobów , Ożarów , Suchodółka, Tominy i Sobótka o pow.3,011 ha o wartości 138 478,95 zł 
     pod tereny inwestycyjne ,budowę dróg i przy altance w sołectwie Tominy.  
    Do wartości  gruntów wliczone zostały koszty sporządzenia aktów notarialnych .                                                                                                                                               
 
w dziale 750  Administracja publiczna  wydatki wykonano na           152 671,95 zł jn : 
  
Są to koszty wybudowanych pod potrzeby administracji garaży przy ul.Kościuszki .  
 
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
wydatki wykonano na kwotę                                                                       713 466,10 zł    
 
Wydatki dotyczyły: 
- zakup  samochodu dla OSP w Ożarowie                                                     696 468,00 zł 
- wykonanie wiaty blaszanej na potrzeby OSP Sobótka                                  11 500,00 zł 
- zakup i montaż klimatyzatora dla OSP Prusy                                                 5 498,10 zł 
      
w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki wykonano na kwotę      719 900,00 zł  jn.: 
 
W ramach projektu  „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do  



   infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych  oraz przyrodniczych w placówkach   
   oświatowych na terenie   Gminy Ożarów” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020    
   realizowanego z udziałem środków unijnych / 75%/  zrealizowane zostały wydatki na kwotę  
   699 900,00 zł jak niżej:              
 
-wykonane zostały boiska sportowe dla szkól : Ożarów, Janowice  i  Lasocin. 
 
-zakupione zostało wyposażenie dla szkół do pracowni matematycznych, przyrodniczych     
  i informatycznych . 
 
- za kwotę 20 000,00 zł ze środków własnych gminy zakupiony został piec konwekcyjno- 
   parowy dla Przedszkola Publicznego w Ożarowie 
     
w dziale 852  „ Opieka Społeczna” 
 
Wydatki wyniosły  1 314 700,72 zł i dotyczyły  budowy budynku seniora „Złota Jesień”   
Budowa została zakończona, budynek został  oddany do użytku .    
 
 
w dziale  900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „  - wydatki wykonane zostały  
na kwotę   3 506 994,66 zł j n.: 
     
    
 - zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Śródborze z funduszu sołeckiego       4 430,00 zł                                                             
      /w ramach funduszu sołeckiego / 
   
 - wykonano projekt na modernizacje oczyszczalni ścieków w Ożarowie           24 000,00 zł 
       
    
 -  zakończona została budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w  
        w Ożarowie. Zadanie realizowane  było z udziałem środków unijnych RPOWŚ w  
        wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych                                           2 857 646,84 zł 
    
 - zakupiona została koparka teleskopowa  ze środków gminy dla PSZOK       358 413,39 zł                                                                      
    
 -  wykonane zostało oświetlenia  w ul. Czachowskiego                                    137 883,00 zł 
     
 - wykonanie wodociągu w ul. Żytniej w Ożarowie                                           104 000,00 zł  
 
 - opracowanie projektu budowlanego pod budowę wodociągu rozdzielczego ul. 
    Czachowskiego w Ożarowie                                                                             15 000,00 zł  
 
- opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium dla inwestycji „Utworzenie 
   terenów inwestycyjnych w gminie Ożarów – Działania 2.2 w ramach RPOWS    5 621,43 zł 
           
 



w dziale 921 ‘Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego’ wydatki wyniosły 735 539,82        zł 
i dotyczyły jak niżej : 
  
  -zakup i wykonanie altanek w m. Janów, Tominy, Karsy, Sobów, Gliniany     86 679,15 zł 
   
-zakupiono karuzelę tarczową dla m. Czachów, karuzelę krzyżową dla m. Sobów, karuzelę                                                          
talerzową dla m. Śródborze, wyposażenie placu zabaw w Ożarowie, zakup huśtawki metalowej 
i zestawu zabawowego dla m. Jakubowice                                      34 872,98 zł 
Wydatków dokonano z funduszu sołeckiego .       
 
- wydatki na kwotę 613 987,69  zł dotyczyły przekazania dotacji dla Stowarzyszeń w  
   Czachowie i Maruszowie na budowę świetlic. Budowa świetlic została zakończona      
   Budynki zostały przekazane do użytku, środki rozliczone . 
      
   
 
W 2018 roku realizowano wydatki roczne z udziałem środków unijnych i innych źródeł 
niepodlegających zwrotowi  jak niżej : 
 
- w dziale 754 rozdz.75412 ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 dofinansowany był zakup 
średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w Ożarowie w celu 
przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków –dofinansowanie ze 
środków RPOWŚ w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych /. 
 
 
-w dziale 801 rozdz.80101 z projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do 
infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach 
oświatowych na terenie Gminy Ożarów” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 realizowanego z 
udziałem środków unijnych z RPOWŚ /dofinansowanie w wysokości  75% kosztów 
kwalifikowalnych/ zrealizowane zostały wydatki na kwotę 699 900,00 zł tj.  budowa boisk w 
szkołach: ZSO Ożarów, Szkoła Podstawowa w Janowicach i             
Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie. 
Z w/w programu  zakupione było wyposażenie do pracowni matematycznych, przyrodniczych i 
informatycznych . 
 
-w dziale 900 rozdz.90002 z projektu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych dla Miasta i Gminy Ożarów” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020       
realizowanego z udziałem środków unijnych z tego programu  w wysokości 75 % kwoty 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych zakończona została budowa punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. Obiekt został oddany do użytku i wyposażony częściowo w sprzęt . 
 
 
Dokonując analizy wykonania budżetu za 2018 rok stwierdza się prawidłową realizację 
dochodów tj.98,14   
Wydatki zostały wykonane w nieco mniejszym stopniu tj. 91,78 %  



Dokonując analizy wykonanych dochodów budżetowych oraz zrealizowanych wydatków 
wynika, że rok 2018 zamknął się wynikiem ujemnym  w wysokości   - 4 828 330,75 zł i został 
pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .   
  
Gmina na koniec 2018 roku nie posiada zadłużenia. 
 
W sprawozdaniu złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie: 
 
- stan środków obrotowych na początek roku wynosi       -         389 830,65 zł        
- wykonanie przychodów na 31.12.2018 roku wynosi      -      4 603 398,10 zł   
- wykonanie  kosztów na 31.12.2018 roku wynosi            -     4 725 717,47 zł 
- stan  środków obrotowych na 31.12.2018 rok wynosi     -        267 511,28 zł         
 
Instytucje kultury tj. Biblioteka Publiczna Gminy Ożarów i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 
Ożarowie złożyły sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2018rok. 
Wg złożonych sprawozdań instytucje te nie posiadają należności wymagalnych. Zobowiązania 
wymagalne posiada Biblioteka Publiczna w Ożarowie w wysokości 48,00 zł. 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie złożył sprawozdanie z wykonania 
planu finansowego za 2018 rok, z którego wynika, że SPZOZ  posiada na dzień 31.12.2018 roku 
należności wymagalne w wysokości 550,00 zł ,nie posiada zobowiązań wymagalnych. 

 

 

 

 

  



4. Promocja gminy 

Rok 2018 był czasem szczególnym dla promocji naszego miasta. Do sztandarowych 
imprez dołączyły jubileusze, stwarzające okazję do skierowania uwagi na Gminę Ożarów.  

Tradycyjnie w drugą sobotę stycznia odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, którzy działają na 
terenie gminy Ożarów. 
Burmistrz Marcin Majcher 
w rozmowie z 
przedsiębiorcami wyraził 
swoja wdzięczność za 
tworzenie nowych i 
utrzymywanie 
dotychczasowych miejsc 
pracy oraz o rozwój 
lokalnego rynku pracy. 
Oprócz przedsiębiorców na balu zagościli Poseł Kazimierz Kotowski, prezes zarządu Grupy 
Ożarów Andrzej Ptak oraz Starosta opatowski Tomasz Staniek.  

Gmina Ożarów duży nacisk kładzie na ruchowy rozwój swoich mieszkańców dlatego 
cyklicznie organizuje turnieje rajdy oraz 
zawody pływackie. W 2018 roku odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Krytej Pływalni 
„Neptun”, następnie III Ogólnoipolski 
Nocny Maraton Pływacki „OTYLIADA 
2018” imprezy cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem wśród młodzieży i osób 
dorosłych.  Kolejną imprezą, która na stałe 
zagościła w kalendarium imprez jest Rajd 
rowerowy po gminie Ożarów i okolicach. 
Rajdy rowerowe cięszą bardzo dużym 
zainteresowaniem, dlatego 
zdecydowaliśmy się na zorganizowanie tej przygody  dwa razy w ciągu roku wiosną i jesienią. 
Turnieje tenisa ziemnego, piłki siatkowej oraz piłki nożnej o puchar burmistrza Ożarowa 
odbywają się corocznie gromadząc dużą ilość kibiców. 

2018 rok obfitował w jubileusze, były to między innymi Złote Gody, uroczystość poprzedzona 
była mszą świętą w kościele parafialnym w Ożarowie, uczestniczyło w niej 21 par  z 50 letnim 
stażem pożycia małżeńskiego , oraz 8 par z 60 letnim stażem pożycia małżeńskiego. 



-  Już po raz drugi w Rynku w 
Ożarowie odbyło się śniadanie 
wielkanocne, w którym uczestniczyli 
mieszkańcy miasta i gminy. Na 
stołach pojawiły się wiktuały 
świąteczne, pisanki, palemki, stroiki 
wykonane przez Koła Gospodyń 
Wiejskich, sołectwa, mieszkańców. 
Po mszy świętej mieszkańcy tłumnie przybyli na Rynek, by uczestniczyć w świątecznym 
śniadaniu. Burmistrz Marcin Majcher powitał wszystkich mieszkańców i gości. Prezentację 
stołów wielkanocnych i tradycyjnych potraw przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich: z Sobowa, 
Tomin, Dębna, Wyszmontowa, Binkowic, Sobótki. Były też ze swoimi stoiskami sołectwa: 
Lasocin, Czachów, Maruszów, Stróża-Wojciechówka, Julianów. Wielkanocne specjały 
przygotowało Koło Różańcowe, które działa przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w 
Ożarowie. 

- Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Biedrzychowie obchodziła 90-lecie. Uroczystości 
jubileuszowe odbyły przed siedzibą strażaków w Biedrzychowie. W uroczystości uczestniczyły 
poczty sztandarowe i strażacy ochotnicy z gminy Ożarów. Grupa zasłużonych druhów otrzymała 
z rąk Burmistrza Marcina Majchera medale i odznaczenia.    

- Jednostka OSP w Jakubowicach 
obchodziła jubileusz 95-lecia. Grupa 
druhów otrzymała podczas uroczystości 
Złote i Srebrne Medale „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”, odznaki „Strażak 
Wzorowy”, odznaczenia „Za wysługę 
lat”. Uroczystości zostały połączone 
z100 rocznicą odzyskania niepodległości 
przez Polskę.  

- Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szymanówce obchodziła jubileusz 55-lecia. Grupa zasłużonych druhów otrzymała medale i 
odznaki.  



- W Nowem po raz XIV odbyło się 
Wojewódzkie Święto Kwitnącej 
Wiśni.  Do południa wybitni 
specjaliści i naukowcy z uczelni 
akademickich prezentowali 
sadownikom najnowsze 
osiągnięcia w uprawie wiśni 
Nadwiślanki. Po wykładzie 
wszyscy goście mogli podziwiać 
występy artystyczne dzieci z 
MGOK-u, stoiska z rękodziełami, 
potrawami regionalnymi oraz 
wystawy sprzętu rolniczego i 
sadowniczego.  

- W Ożarowie odbył się IX Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych. To 
były największe w tym roku pokazy koni w regionie świętokrzyskim. Zawody już po raz trzeci 
odbyły się w gminie Ożarów. Ponad miesiąc trwały przygotowania do czempionatu. Musiano 
przygotować pomieszczenia dla koni, zorganizować komisję sędziowską. Pogoda dopisała, na 
zawody przybyło wielu mieszkańców regionu świętokrzyskiego. 

- Dni Ożarowa 2018, odbyły się 23 i 24 czerwca wystąpiły aż trzy gwiazdy z najwyższej półki: 
Elektryczne Gitary, Piersi i Krzysztof Cugowski z zespołem.  

Podczas święta miasta promowane są 
działania ekologiczne, organizowana jest 
zbiórka elektrośmieci. Za przyniesione 
zużyte urządzenia mieszkańcy otrzymują 
rośliny do ogrodu, sadzonki drzew. 

W tym roku nowością  były pokazy 
myśliwskie, prezentacja psów myśliwskich. 
Koło Łowieckie Pustułka przybliżyło 
mieszkańcom swoją działalność, 
funkcjonowanie, całą otoczkę prawną.  

To nadzwyczajna impreza, na którą przyjeżdżają 
ludzie nie tylko z miasta i gminy Ożarów, ale też z 
całego powiatu, województwa, z sąsiednich 
gminy, miejscowości, z Lipnika, Sandomierza, 
Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, z 
sąsiednich województw, mazowieckiego, 
lubelskiego, z powiatu lipskiego, z gminy Annopol. 
W tym sensie Dni Ożarowa są imprezą 
ogólnokrajową. W ubiegłym roku imprezę 
odwiedziło ponad 6 tys. osób. 



- W kościele św. Wojciecha w Glinianach i w 
Sanktuarium Matki  Bożej Różańcowej 
Królowej Rodzin w Ożarowie odbyły się w 
niedzielę, 1 lipca, dwa koncerty. Wspaniali 
artyści, którzy tu przyjechali, byli gośćmi 
XXIV Międzynarodowego Festiwalu 
Muzycznego imienia Krystyny Jamroz w 
Busku-Zdroju. 

 

- W Lasocinie odbyły się gminne 
dożynki..  Mszę świętą odprawił proboszcz 
parafii w Lasocinie, ksiądz Mirosław Frączek. 
Mieszkańcy spróbowali, jak smakuje chleb z 
tegorocznych zbiorów. Przedstawiciele 
sołectw śpiewali na scenie, oraz  
prezentowali piękne  wieńce dożynkowe. 
Mieszkańcy i goście z okolicznych gmin 
zgromadzili się pod przygotowanymi 
wcześniej namiotami, gdzie mogli podziwiać 
bogaty program artystyczny.  

Nagrody i Wyróżnienia 

I miejsce Cyfrowe 20 lat świętokrzyskiego 

Burmistrz Marcin 
Majcher otrzymał pierwszą 
nagrodę w kategorii 
„Gospodarz” za aktywny udział 
w procesie rozwoju cyfrowego 
gminy i regionu w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat. 
Uroczysta gala wręczenia 
nagród laureatom Konkursu 
Regionalnego „Cyfrowe 20 l@t 
Świętokrzyskiego” odbyła się w 
Teatrze imienia Stefana 
Żeromskiego w Kielcach. 

Ideą konkursu było wyłonienie 
instytucji publicznych oraz 
interesujących wdrożeń, których dorobek w cyfryzacji wyróżnia się spośród pozostałych 
podmiotów na terenie województwa świętokrzyskiego. Jurorzy brali pod uwagę nowoczesne 
zastosowania procesów cyfryzacji, ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań 
informatycznych we wspomaganiu działalności instytucji oraz promocja działań, które wpłynęły 



na usprawnienie pracy i obsługi mieszkańców. Konkurs to również wyróżnienie szczególnie 
zaangażowanych gospodarzy, którzy swoją pasją, działaniem i świadomością w sposób istotny, 
wpłynęli na rozwój cyfrowy regionu.  

 Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

Złoty Medal Samorządowy 

Burmistrz Marcin Majcher 
za długoletnią pracę na rzecz 
samorządu, za siódmą już 
kadencję otrzymał niedawno 
Złoty Medal Samorządowy, który 
przyznało mu Krajowe Forum 
Samorządowe. Uroczystość 
odbyła się w Kleszczowie, 
najbogatszej gminie w Polsce 

Z naszego województwa, oprócz 
Marcina Majchera, złote medale 
spośród burmistrzów otrzymali: 
Michał Markiewicz ze 
Skalbmierza, Ryszard Zych ze Stopnicy i Marian Buras z Morawicy. Było też kilkunastu innych 
samorządowców z naszego województwa, wójtów. Złoty medal otrzymali ci, którzy pełnili te 
funkcję od 1990 r., srebrny - za cztery kadencje, brązowy – za trzy kadencje. Wszyscy z nich to 
bardzo aktywni samorządowcy, zatroskani o swoje gminy, chętnie dzielący się swoimi uwagami, 
sukcesami i niepowodzeniami. 

Z wnioskiem o przyznanie medali wystąpiło Krajowe Forum Samorządowe, które wykonało 
analizę gmin, przy okazji sporządziło ogromną księgę samorządów, które osiągnęły najlepsze 
wyniki. 

 



 Dobry Gospodarz 

Burmistrz Marcin Majcher 

otrzymał tytuł „Dobry Gospodarz” 

podczas seminarium „Drogi betonowe – 

niezmiennie dobre”, które odbyło się w 

Centrum Kongresowym Targi Kielce. 

Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie 

Producentów Cementu. 

Burmistrz Marcin Majcher zapowiedział 

budowę nowej 1,6-kilometowej drogi 

betonowej o szerokości 7 metrów, która będzie otaczać 15 ha terenów inwestycyjnych. 

Towarzyszyć jej będzie na całym odcinku 3-metrowy ciąg pieszo-rowerowy. Połączone będą 

istniejące ulice, przebudowane skrzyżowanie – Chcę być dobrym gospodarzem i dlatego 

inwestuję w drogi betonowe – podkreślił burmistrz. – Są one trwałe, nie wymagają remontów, 

kolejnych nakładów podczas eksploatacji. Każda z tych dróg przynosi konkretny efekt. 

Wolność nie powstała znikąd 

       Gmina Ożarów przygotowała 

kolejną albumową publikację, tym 

razem „Wolność nie powstała 

znikąd”, podtytuł: Z dziejów ziemi 

ożarowskiej w latach 1794-1920”. 

Promocja albumu odbyła  się 8 lipca 

w Jakubowicach podczas 

uroczystości odsłonięcia popiersia 

marszałka Józefa Piłsudskiego z 

udziałem Samodzielnego Batalionu 

Radiotechnicznego, który zadbał o 

przeprowadzenie uroczystości 

zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Tym razem autorzy publikacji, Marek Lis i Józef Myjak, 

cofnęli się do przyczyn utraty niepodległości przez państwo polskie. Zawarli materiały począwszy 

od rozbiorów Polski poprzez okres powstań, walk niepodległościowych aż do uzyskania 

niepodległości przez państwo polskie. Książka oparta jest na dokumentach, które autorzy uzyskali 

nie tylko z punktów archiwalnych, ale również z przekazów i materiałów spisanych lub ustnie 

przekazanych przez rodziny. Dotyczyły one wydarzeń, udziału mieszkańców w działaniach 

wojennych, przeżywania sytuacji wojennej. W relacjach zawarta jest atmosfera panująca wśród 

ludności wiejskiej, mieszczaństwa, rodzin szlacheckich, ziemiańskich. Autorzy chcieli ją 

upamiętnić, bo to bardzo ulotna rzecz. Często ważne wydarzenia giną z czasem i nie udaje się ich 

http://ozarow.pl/uploads/pub/news/news_678/zajawki/20aef5b1e4bc27395bccf4d844c44ba96f65f3f7.jpg
http://ozarow.pl/uploads/pub/news/news_743/zajawki/fb0a44e2f5ee22952081ec00c16ed6ed823a7eb3.jpg


już odtworzyć. Książka jest bogato ilustrowana, zawiera wiele dokumentów, zdjęć, co jest też jej 

dodatkową wartością. 

  



5. Oświata i wychowanie 

5.1. Stan organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 

W roku szkolnym 2017/2018 gmina Ożarów  była organem prowadzącym dla 2  przedszkoli 
publicznych, 4  szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 1  liceum ogólnokształcącego. Na terenie 
gminy funkcjonowała również szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzone przez 
Stowarzyszenie Wsi Gliniany – Potok oraz szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzone przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie . 
Stan organizacji szkół podstawowych,  gimnazjów i liceów w roku szkolnym 2017/2018 obrazuje 
tabela nr 1. 

Tabela Nr 1.     Stan organizacji szkół podstawowych, gimnazjów i liceum (na 30 
                          wrzesień 2017 r.). 
 
 

  Wyszczególnienie Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła 
Podstawowa 
Lasocin 

6 54 8 6 9 12 11 

 

8 

 

0 

 

2. Szkoła 
Podstawowa 
Janowice 

6     59 0 10 11 12 8 

 

9 

 

9 

 

3. Szkoła 
Podstawowa 
Ożarów 

23 481 60 40 82 90 74 

  

68 

 

67 

 

4. Szkoła 
Podstawowa 
Pisary 

7 68 6 0 10 9 8 

 

6 

 

10 

 

5. Szkoła 
Podstawowa w 
ZS Ożarów 

10 126 30 5 17 24 10 

 

12 

 

28 

 

6. Szkoła 
Podstawowa  
Gliniany 

6 6 1 0 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

 

  Razem 57 778 106 63 130 149 112 
104 115  

7. Gimnazjum w 
ZSO  Ożarów 5 133 0 77 

 

56 

   



8. Gimnazjum 
Gliniany 1 4 0 4 

 

0 

   

9 Gimnazjum w ZS  
Ożarów 4 77 0 37 

 

40 

   

 Razem 10 214 0 118 96    

10. Liceum Ożarów 

3 66 14 18 

 

34 

   

 Razem 3 66 14 18 34    

  Ogółem 70 1058 120 199 

 

Stan organizacji przedszkoli publicznych i  w roku szkolnym 2017/2018 obrazuje tabela nr 2 

Tabela Nr 2. Stan organizacji przedszkoli publicznych. 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

W tym: 

Przed 
klasa 
„0” 

„0” 

1. Przedszkole w Ożarowie 9 207 156 51 

2. Przedszkole w Lasocinie 2 27 16 11 

Ogółem w przedszkolach: 11 234 172 62 

Oddział przedszkolny w SP w Janowicach 1 15 12 3 

Oddział przedszkolny w SP Pisary 1 19 13 6 

Oddział przedszkolny w SP Gliniany 1 5 4 1 

Ogółem w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych: 

14 273 
201 72 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Tabela Nr 3. Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  według wieku. 
                      (stan na 30.09.2017r.) 
 

Lp Placówka l. dzieci 3- 
letnich 

l. dzieci 4 
letnich 

l. dzieci 5 
letnich 

L dzieci 6- 
letnich 

Razem 
liczba 
dzieci 

1.  PP w Ożarowie 39 51 66 51 207 

2.  PP w Lasocinie 10 4 8 5 27 

3  Oddział przedszkolny w 
SP Janowicach 

 1         5         6         3        15 

4 Oddział przedszkolny w 
SP Pisarach 

 

 1 

 

5 

 

7 

 

6 

 

19 

5 Oddział przedszkolny w 
SP Glinianach 

 1 

 

1 2 1 5 

 RAZEM 52 66 89 71 273 

 
 
W roku szkolnym 2017/2018r.   zwiększyła  się liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych   w porównaniu do roku szkolnego 2016/2017,  jak również   liczba 
uczniów w szkołach podstawowych a to za sprawą reformy oświaty gdyż uruchomiono w 
szkołach podstawowych klasy VII w związku z likwidacją (wygaszaniem ) gimnazjów. W szkole 
podstawowej w Janowicach nie funkcjonowała klasa I, gdyż dzieci uczęszczały do nowo 
utworzonej SP w Ożarowie przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju ZS w Ożarowie im. Marii 
Skłodowskiej-Curie.  Sieć szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie zabezpiecza   w pełni 
aktualne potrzeby mieszkańców miasta i gminy, a sieć publicznych przedszkoli uzupełnianych 
oddziałami przedszkolnymi  w szkołach  stwarzała możliwość korzystania z usług przedszkoli dla  
dzieci w wieku przedszkolnym i zasadniczo odpowiadała obserwowanemu popytowi.  

 
 

 

 

5.2.Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach  

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolach i szkołach  prowadzonych przez gminę  
pracowało 197 nauczycieli zatrudnionych  na 180,64 etatu oraz 64 pracowników administracji i 
obsługi (w tym 7,5 zatrudnionych sezonowo) na 56,04 etatu.  Stan zatrudnienia 
w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 9. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Tabela  Nr 1.   Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2017/2018.                                  
                         (stan na 30.09.2017r.) 
 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. Przedszkole 
Ożarów 

30,68 35 16,21 18 14,47 17 

Razem 30,68 35 16,21 18 14,47 17 

3 ZSO Ożarów 100,13 107 67,75 70 32,38 37 

4 ZSiP w Lasocinie 22,73 25 16,9 18 6 7 

5 SP Janowice 14,61 16 11,42 13 3,19 3 

6 SP Pisary 12,49 14 12,49 14 0 0 

7 SP i Gim  
Gliniany.Szkoły 
stowarzyszeniowe 

    Brak danych      

8 Gim w ZS Ożarów. 
Szkoły 
stowarzyszeniowe. 

Brak danych      

Razem w szkołach 149,96 162 108,56 115 41,57 47 

Ogółem 180,64                
(7,5sez.) 

197 124,77 133 
56,04 (7,5 

sez.) 
64 

 

Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć 
obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolach i szkołach, a pracowników administracji i 
obsługi ze specyfiki działalności, w tym z obowiązku prowadzenia w przedszkolach bloku 
żywieniowego. 

 

 

  



6. Pomoc społeczna 

Polityka społeczna Gminy ma na celu: zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, 

wyrównywanie szans oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców. 

 

1. W ramach pomocy społecznej w 2018 roku świadczone były: 

 świadczenia materialne: 

‒ zasiłki stałe: 85 świadczeniobiorców, 894 świadczenia na łączną kwotę 

467 949,38 zł, 

‒ zasiłki okresowe: 66 świadczeniobiorców, 213 świadczeń na łączną kwotę 

59 847,52 zł, 

‒ zasiłki celowe pieniężne: 103 świadczeniobiorców na łączną kwotę 64 199,80 zł, 

 świadczenia w naturze, np. opał, posiłki, artykuły żywnościowe, paczki świąteczne, 

spotkania okolicznościowe osób samotnych, dożywianie, 

 opłata za pobyt w DPS: 20 osób, łączna kwota - 516 233,76zł, 

 opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych: 11 dzieci, łączna kwota - 162 699,28 zł, 

 usługi opiekuńcze: 2 pracowników świadczyło usługi 18 osobom, 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze: 1 pracownik świadczył usługi 13 osobom, 

 działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, 

 poradnictwo i interwencja w rodzinach, w których występują dysfunkcje, pomocy 

prawnej udzielono 70 osobom, pomocy psychologicznej 60 osobom. 

 

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – w 2018 roku działania podejmowane były 

w 24 rodzinach. 

3. Karty Dużej Rodziny: 

  w 2018 roku przyznano karty 24 rodzinom – wydano 96 kart. 

4. Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) w 2018 roku: 3 753 070,65 zł – łączna 

kwota świadczeń: 

 zasiłek rodzinny – 495 rodzin, 

 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 64 rodziny, 

 świadczenie rodzicielskie – 47 rodzin, 



 zasiłek pielęgnacyjny – 4 798 świadczeń, 

 specjalny zasiłek opiekuńczy – 37 rodzin, 

 świadczenie pielęgnacyjne – 42 rodziny. 

5. Zasiłek dla opiekuna: 

 w 2018 roku: 41 207 zł – łączna kwota świadczeń, 

6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 

 w 2018 roku: 530 543,00 zł – łączna kwota świadczeń, 

7. Rządowy program „Rodzina 500+”: 

 w 2018 roku: 729 rodzin, 6 537 454,02 zł – łączna kwota świadczeń, 

8. Asystent rodziny w 2018 r. miał pod opieką 14 rodzin, w tym 38 dzieci. 

9. Wychowywanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi polega na: 

 wspieraniu osób i rodzin z problemami alkoholowymi, 

 współpracy z Punktem interwencji kryzysowej w zakresie poradnictwa i terapii, 

 współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów alkoholowych, 

10. Rządowy program „Dobry start” funkcjonuje od 30 maja 2018 r., jest to jednorazowe 

świadczenie w kwocie 300 zł na jednego ucznia.  

 w 2018 roku: 819 rodzin, 357 300,00 zł – łączna kwota świadczeń, 

11. Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” obejmuje 

finansowanie: 

 dożywiania dzieci w wieku przedszkolnym - 87  oraz uczniów – 244, 

 dożywiania osób dorosłych w jadłodajni – 24 osoby. 

 

Ponadto w okresie Świąt Bożego Narodzenia organizowana jest Wigilia dla osób samotnych 

i potrzebujących, a dla dzieci wydawane są paczki świąteczne. W okresie Świąt Wielkanocnych 

zorganizowano Śniadanie Wielkanocne dla mieszkańców gminy. Organizowane są także zbiórki 

żywności będące wsparciem dla rodzin potrzebujących i osób samotnych. Realizując zadania 

w zakresie dostarczania żywności osobom najuboższym w ramach  współpracy z Bankiem 

Żywności w 2018 r. dla 900 osób rozdysponowano 10 260,00 litrów i 34 056,36 kg żywności. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w wieku senioralnym, władze samorządowe 

stworzyły przyjazne miejsce spotkań w ramach działania Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu 

Senior+.W zajęciach prowadzonych przez Dom i Klub Seniora uczestniczy 139 seniorów. 

Dzienny Dom Senior+ działa od poniedziałku do piątku przez 8 godzin. Dla podopiecznych domu 

zapewniony jest ciepły posiłek. W ramach funkcjonowania w 2018 r. dla seniorów 



zorganizowano  szereg imprez i spotkań a także zajęć.  Celem funkcjonowania Dziennego Domu 

Senior+ oraz Klubu Senior+,  jest wsparcie dla osób starszych, a także inicjowanie współpracy i 

łączenie inicjatyw lokalnych prowadzące do skutecznej aktywizacji seniorów oraz włączenie ich 

w życie społeczności lokalnych, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania 

samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. 

Podsumowanie 

Ogółem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie w roku 2018 wyniosły: 

13 945 207,77 zł w tym:  

1) pomoc społeczna – 2 370 780,04 zł, co stanowi 17% wydatków, w tym: 

- zadania zlecone: 95 275,78 zł 

- zadania własne dofinansowywane: 858 354,59 zł 

- zadania własne: 1 417 149,67 zł (tj. 10,16% wszystkich wydatków) 

2) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 4 663 643,71 zł, co stanowi 33,47% 

wydatków 

3) pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 6 537 454,02 zł, co stanowi 46,88 % wydatków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Pomoc publiczna 

 
1. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców 

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców polega w szczególności na odroczeniu terminu 

płatności podatku lub rozłożeniu jego płatności na raty, umorzeniu zaległości podatkowych 

w całości lub części.  

 W 2018 roku burmistrz umorzył podatek czterem przedsiębiorcom na łączną kwotę 

33 191,00 zł oraz odroczył termin płatności jednemu przedsiębiorcy na kwotę 15 879,00 zł. 

 

2. Pomoc publiczna dla rolników 

Pomoc publiczna w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych posiadających 

gospodarstwa rolne na terenie gminy Ożarów – złożonych zostało 1056 wniosków na kwotę 

646 106,46 zł. 

 

3.  Pomoc de minimis 

W 2018 roku udzielono pomocy de minimis 12 pracodawcom zatrudniających młodocianych 

mieszkańców gminy w celu przyuczenia 15 młodocianych do wykonywania pracy w 

zawodach : fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów mechanicznych, mechanik- operator 

pojazdów i maszyn rolniczych na łączną kwotę 13 718,80 zł. 

 

       4.   Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi     

działalność pożytku publicznego 

 

Program współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, został uchwalony 

uchwałą Nr XXXIX/286/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 roku w 

sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok. Uchwalenie programu poprzedzone było  

konsultacjami  z organizacjami pozarządowymi, które odbyły się w dniach od 27.10.2017 

roku do 14.11.2017 roku. Program realizowany był w zakresie od 1 stycznia do 31 grudnia. 

Celem głównym Programu   

1. Zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy wynikających z 

przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych. 

2. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje. 

3. Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej. 

4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej. 

5. Prowadzenie nowatorskich i efektywniejszych działań na rzecz mieszkańców. 

6. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

7. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych. 

8. Tworzenie systemowych rozwiązań ważnych dla funkcjonowania Gminy. 



Współpraca Gminy Ożarów  obejmowała obszary określone w art. 4  z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), 

określone  w Programie współpracy. Zadania publiczne  w 2018 roku zlecano organizacjom w 

ramach otwartych konkursów  ofert oraz z pominięciem konkursów  w związku z 

zaistnieniem przesłanek określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 Gmina Ożarów przekazała organizacjom pozarządowym dotacje celowe na realizację 

zadań publicznych w zakresie następujących  stref zadań publicznych: 

1.  Z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej - zrealizowano następujące zadania: 

 

a. Międzyzakładowy Klub Sportowy „ALIT” w Ożarowie  ul. Leśna 2, 27-530 Ożarów, 

zrealizowano zadanie  pn. : „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2018 rok” – kwota 

dotacji 220 000,00 zł.  

Termin realizacji zadania od dnia 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r r. 

 

 

b. Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe „WINNER” ul. Sienkiewicza 70, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski, zrealizowano zadanie pn. : „V Turniej tenisa ziemnego o puchar Burmistrza 

Ożarowa” – kwota dotacji 3 000,00 zł.  

Termin realizacji zadania od 15.06.2018 r. do 24.06.2018r. 

 

c.  Międzyzakładowy Klub Sportowy „ALIT” w Ożarowie  ul. Leśna 2, 27-530 Ożarów, 

zrealizowano zadanie  pn. : „V Turniej Oldboys Ożarów” – kwota dotacji 2 500,00 zł. Termin 

realizacji zadania od 30.06.2018 r. do 30.06.2018 r. 

 

2. Z zakresu Turystyka i Krajoznastwo, Ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego -  zrealizowano 

następujące zadania: 

 

a. Stowarzyszenie Miłośników Powiśla Świętokrzyskiego ul. Stodolna 3, 27-530 Ożarów, 

zrealizowano zadanie pn. : „IV Jesienny Rajd Terenami Nadwiślańskimi Gminy” – kwota 

dotacji 2 220,00 zł.  

Termin realizacji zadania od 15.08.2018 r. do 30.09.2018 r. 

 

3.  Z zakresu Podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej,                                 -  

zrealizowano następujące zadania: 

 

a. Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w 

Krakowie, ul. Bernardyńska 3, pok. 55A, 31-069 Kraków – zrealizowano zadanie pn.: 

„Wydanie pierwszego tomu serii BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydowskiego – wspomnienia 

Ben Ziona Wacholdera” – kwota dotacji 5 000,00 zł.  

Termin realizacji zadania od 02.07.2018 r. do 28.09.2018 r. 

 



Ocena realizacji Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi  oraz 

innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

 

1. Liczba organizacji uczestniczących  w przedsięwzięciach  organizowanych na rzecz tych 

organizacji  w 2018 roku – 4 organizacje. 

2. Liczba skonsultowanych z organizacjami projektów aktów normatywnych e dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji w 2018 roku – skonsultowano 1 

projekt uchwały. 

3. Liczba ogłoszonych konkursów  na realizację  zadań publicznych  - w 2018 roku 

ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert. 

4. Liczba ofert złożonych przez organizacje do konkursów  na realizację zadań publicznych  

- w 2018 roku złożono 1 ofertę na realizację zadań publicznych w ramach otwartych 

konkursów ofert. 

5. Liczba ofert złożonych przez organizacje  o realizację zadań publicznych z pominięciem 

konkursów – w 2018 roku złożono 4 oferty na realizację zadań publicznych z 

pominięciem konkursów. 

6. Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie  z budżetu  Gminy Ożarów na 

realizację zadań publicznych w 2018 roku – 4 organizacje. 

7. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 

publicznych w roku budżetowym 2018 na podstawie umów, które zostały zawarte  

zgodnie z ustawą  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) – 232 720,00 zł. 

8. Liczba inicjatyw realizowanych przez organizację objętych patronem Burmistrza  

Ożarowa w 2018 roku – 4 inicjatywy.  

 

  



 

8. Mieszkalnictwo 

Mieszkaniowy zasób gminy stanowią 63 komunalne lokale mieszkalne w tym 7 lokali 

socjalnych, który znajduje się w zarządzie ZGK i M Ożarów. 

Szczegółowe potrzeby remontowe nieruchomości stanowiących własność Gminy określana są 

w oparciu o przeglądy stanu technicznego budynków odrębnie w każdym kolejnym roku 

kalendarzowym. Zakres prac, jakie wynikają ze stanu technicznego budynków, wykonywany jest 

w oparciu o protokoły z okresowych kontroli stanu technicznego danego budynku oraz w celu 

usunięcia awarii zgłoszonych przez lokatorów. Priorytetowym celem planowanych remontów 

jest zapewnienie bezpieczeństwa najemcom. W pierwszej kolejności realizowane są zadania 

mające na celu wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji budynków, przemurowywanie i 

uszczelnianie przewodów kominowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instalacji i 

urządzeń wyposażenia budynków. Planowane są również sukcesywne malowanie klatek 

schodowych. 

W zakresie standardu lokali realizowane są przede wszystkim zadania mające na celu 

wyposażenie lokali w podstawowe instalacje i urządzenia, zapewniające ich sprawne działanie 

oraz sukcesywne wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Czynności te pozwalają utrzymać 

substancję mieszkaniową w niepogorszonym stanie technicznym  

i wpływają na poprawę warunków mieszkaniowych. 

Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są przychody 

z czynszu za lokale mieszkalne, przychody z opłat za dzierżawę lokali użytkowych oraz środki 

budżetowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  Inwestycje 

Środki finansowe zewnętrzne. 

W 2018 roku Gmina Ożarów pozyskała środki zewnętrzne na łączną kwotę 13 392 060,41 zł do 

budżetu Gminy Ożarów z zakończonych projektów  wpłynęło już 2 550 331,06 zł. 

Lp. Tytuł Projektu Ogólna Kwota 
Wydatków               
w (zł) 

Kwota wydatków 
Kwalifikowalnych 
w (zł) 

Kwota 
Dofinansowania 
w (zł) 

Projekt 
zakończony 

1. Kompleksowa i wieloaspektowa 
poprawa dostępu do 
infrastruktury sportowej i pracowni 
matematycznych 
oraz przyrodniczych w placówkach 
oświatowych na 
terenie gminy Ożarów 

1 074 528,07 704 557,42 528 418,06 TAK 

2. Budowa punktu selektywnej zbiórki 
odpadów 
komunalnych dla Miasta i Gminy 
Ożarów 

2 922 891,40 1 999 416,00 1 499 562,00 TAK 

3. Zakup średniego samochodu 
strażackiego wraz z 
wyposażeniem dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w mieście Ożarów 

903 836,00 696 468,00 522 351,00 TAK 

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na terenie Gminy 
Ożarów 

4 006 123,02 4 000 000,00 3 400 000,00 
W trakcie 
realizacji 

5.  Przebudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków w 
Ożarowie 

3 953 894,53 2 173 691,25 1 738 953,00 NIE 

6. Utworzenie terenów 
inwestycyjnych w gminie Ożarów 

6 532 923,60 2 421 125,12 1 573 731,33 NIE 

7. Rozwijamy talenty dzieci i 
młodzieży z Gminy Ożarów 

4 479 073,83 4 479 073,83 4 129 045,02 
W trakcie 
realizacji 

 

 

„Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni 

matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów” 

Głównym celem projektu było podniesienie 

jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego i 

społecznego poprzez zapewnienie wysokiej 

jakości kształcenia oraz dostęp do nowoczesnej 

dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej 

na terenie gminy Ożarów. Projektem objęte 

zostały wszystkie  

placówki oświatowe z terenu gminy dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Ożarów.  



Projekt polegał na modernizacji dwóch 

istniejących boisk szkolnych wymianie 

sztucznej nawierzchni wykonaniu 

odwodnienia oraz remoncie ogrodzenia przy 

szkole podstawowej w Janowicach oraz przy 

ZSO im E Szylki w Ożarowie. W ZSiP w 

Lasocinie położono nową bezpieczna 

nawierzchnię poliuretanową na istniejące  

boisko asfaltowe, a w SP w Pisarach 

doposażono małą salę gimnastyczną w 

niezbędny sprzęt. 

 Doposażone zostały  pracownie matematyczne i przyrodnicze w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne. W sumie do szkół trafiło 37 komputerów, dwie drukarki 3D oraz 27 tabletów 

pozwalając wyposażyć pracownie informatyczne na najwyższym poziomie.  

Całkowity koszt projektu wyniósł 1074528,07 zł z czego 528 418,06 zł dofinansowano z  

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020  
 

 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów” 
 

Głównym celem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ożarów, która 

wpłynie na ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery. Projekt zakłada: 

modernizację 1412 szt. lamp w tym demontaż starych opraw i wysięgników, montaż nowych 

opraw na nowych wysięgnikach,  montaż zabezpieczeń, gniazd bezpiecznikowych, tabliczek 

bezpiecznikowych, słupowych, oraz  wymianę 

przewodów.  

W celu uzyskania parametrów zgodnych z normą 

oświetleniową PN-EN 13201 zostanie 

również dobudowanych 677 opraw 

oświetleniowych na wolnych stanowiskach 

słupowych.  

Głównym powodem przystąpienia Gminy 

Ożarów do projektu była ochrona środowiska  

(Źródło: http://solls.pl/katalog/lampy-drogowe/    poprzez zmniejszenie emisji CO2 oraz obniżenie 

kosztów zakupu energii elektrycznej w gminie.  

Całkowite koszty projektu wynoszą 4,8 mln zł w tym koszty kwalifikowane 4 mln zł, 

dofinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego 2014-

2020  
 

 

 

http://solls.pl/katalog/lampy-drogowe/


„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Miasta” 

W Ożarowie otwarty został 

pionierski w województwie 

Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. 

Mieszkańcy będą mogli 

bezpłatnie dostarczać 

wszystkie posegregowane 

odpady komunalne 

wytwarzane w 

gospodarstwach. Do punktu 

mieszkańcy gminy będą mogli dostarczać posegregowane odpady komunalne. Jest tu miejsce 

zarówno na wielko gabaryty, na przykład stare meble, jak również gruz z remontów mieszkań czy 

też popiół. Będzie można dostarczać odpady zielone: trawę i gałęzie. Zostaną ustawione kosze 

na elektrośmieci, zużyte żarówki, baterie, leki, akumulatory, czy też odpady niebezpieczne, na 

przykład opakowania po środkach chemicznych. Ważne jest, aby wszystko było posegregowane, 

bo wtedy mieszkaniec nie będzie ponosił opłat. 

Całkowity koszt budowy i wyposażenia PSZOK wyniósł około 3,3 mln zł, z czego 2 mln zł gmina 

otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, co jest maksymalnym dofinansowaniem. 

 

 

„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w mieście Ożarów” 

- Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie otrzymała nowy samochód pożarniczy do 

zadań ratowniczo-gaśniczych. 



- Nowy samochód zastąpi wysłużony, ponad dwudziestoletni samochód star 244, którym 

druhowie z Ożarowa jeździli do 

akcji – mówi burmistrz Marcin 

Majcher. – Pojazd był 

niezbędny, by jednostka mogła 

spełniać swoje zadania.  

Jednostka OSP w Ożarowie 

rocznie interweniuje około 120 

razy. Najwięcej jest wypadków 

samochodowych, gminę 

bowiem przecinają dwie drogi 

krajowe.  

Samochód posiada pełne, 

nowoczesne urządzenia. Jest wyposażony w kamerę termowizyjną i sprzęt ochrony dróg 

oddechowych.   

Pojazd został odebrany z Moto-Truck Kielce. Kosztował około 903 tys. zł. Na jego zakup gmina 

otrzymała 200 tys. zł dofinansowania od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 

oraz 520 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020. Około 180 tys. zł dołożyła z własnego budżetu. 

„Utworzenie terenów inwestycyjnych w gminie Ożarów” 

Głównym celem projektu jest stworzenie 

lepszych warunków do rozwoju MŚP na 

terenie Gminy Ożarów, poprzez 

kompleksowe uzbrojenie nowych terenów 

inwestycyjnych odpowiadających na 

zapotrzebowanie potencjalnych 

inwestorów z sektora MŚP. Zakres 

rzeczowy projektu obejmuje budowę 

następującej infrastruktury:  

1.wykonanie dróg dojazdowych, chodnika,  

2. wykonanie instalacji wodociągu,  

3.wykonanie instalacji kanalizacji 

sanitarnej, 4. wykonanie instalacji 

teletechniczne,  

5. wykonanie instalacji kanalizacji 

deszczowe,  

6.wykonanie instalacji oświetlenia drogi. 

Gmina przeprowadziła 



kompleksową analizę potrzeb pod kątem zapotrzebowania firm na takie tereny dlatego 

głównym adresatem są firmy z sektora MŚP.  

Całkowita wartość projektu wynosi 6 532 923,60 zł w tym koszty kwalifikowalne -                         

2 421 125,12 wartość dofinansowania 1 573 731,33 zł. Projekt jest realizowany na obszarze 

rewitalizacji. 

 

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ożarowie” 

 

Głównym celem projektu jest 

modernizacja oczyszczalni 

ścieków polegająca na 

budowie instalacji 

odwadniania i granulowania 

osadów ściekowych na 

oczyszczalni ścieków w 

Ożarowie. Projekt polegał 

będzie na wymianę instalacji 

służącej do odwadniania 

odpadów, budowie  Instalacji 

stabilizacji osadu z silosem na 

wapno, wymianie                  (Źródło: http://proffico.com/osady/odwadnianie-osadow/ ) 

rurociągów technologicznych i instalacji budynku, rozbudowę budynku odwadniania i 

stabilizacji osadu, montaż zadaszonych wiat granulatu osadu, rozbudowie systemu zasilania 

oraz systemu sterowania i monitorowania, przebudowie placów manewrowych i 

zagospodarowanie terenu. W ramach projektu oczyszczalnia zostanie zmodernizowana, 

unowocześniona technologicznie, dzięki czemu możliwe będzie prawidłowe      

zagospodarowanie osadów ściekowych powstałych na oczyszczalni. Ponadto projekt przyczynia 

się do rozwiązania problemów gospodarki osadowej na terenie aglomeracji Ożarów, ochrony 

wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawy walorów estetycznych regionu poprzez 

prawidłowe zagospodarowanie osadów ściekowych na terenie Ożarowa.  

Całkowity koszt przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków wyniesie około 4 mln zł, z 

czego 1,7 mln zł gmina otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 

„Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów” 
 

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Ożarów w okresie od 01.05.2019 

do 30.04.2022. w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, 

kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć 

szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.  

http://proffico.com/osady/odwadnianie-osadow/


Świetlice środowiskowe zostaną utworzone w miejscowościach: Ożarów, Janowice, Pisary, 

Lasocin, Wyszmontów. W ramach funkcjonowania placówek dzieci będą miały zapewnioną 

pomoc m.in. w nauce i uzupełnieniu zaległości edukacyjnych, organizowaniu czasu wolnego – 

prowadzenie zajęć tematycznych (plastycznych, sportowych, kulinarnych, informatycznych, 

muzycznych, wokalnych ,językowych), rozwijanie kompetencji kluczowych: porozumiewania się 

w językach obcych, kompetencji informatycznych i cyfrowych, świadomości i ekspresji 

kulturalnej. Ponadto dzieci otrzymają wsparcie specjalistyczne: psychologa i logopedy, a 

rodzice/opiekunowie otrzymają wsparcie psychologiczne i prawne.   

Całkowite koszty projektu wynoszą 4,5 mln zł w tym koszt dofinansowania wyniesie  4,2 mln zł, 

z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz  

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

 

„Doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ożarów” 

Gmina Ożarów zakończyła realizację 

zadania pod nazwa: „Doposażenie 

Jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Gminie Ożarów” z 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 

Funduszu Sprawiedliwości. Zadanie, 

którego Wykonawcą była Gmina 

Ożarów.   

Gminą Ożarów pozyskała  

wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym 

bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Zadanie współfinansowano ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

Wartość sprzętu zakupionego przez Gminę Ożarów wyniosła 80 688,30 zł. Kwota pokryta 

została w głównej mierze ze środków Funduszu Sprawiedliwości. 

 

 

 

 

 

 

http://ozarow.pl/uploads/pub/news/news_771/zajawki/4dbcd919e57d442218d8756ba763c5dc23785bbb.jpg


„Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Maruszów i Czachów gmina Ożarów” 

W 2018 roku Gmina Ożarów wraz ze 

stowarzyszeniami z miejscowości 

Czachów i Maruszów podjęła wspólna 

inicjatywę budowy świetlic wiejskich. 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 

członków stowarzyszenia oraz 

pracowników Urzędu Miejskiego udało 

się pozyskać środki na częściowe 

sfinansowanie inwestycji. Pieniądze 

pochodzą ze Świętokrzyskiego Biura 

Rozwoju Regionalnego PROW na lata 

2014-2020, brakujące fundusze 

dołożyła Gmina Ożarów. Powstały dwie 

bliźniacze świetlice o powierzchni ok. 150 m2  

każda. Mieszkańcy wspólnie przygotowali 

uroczystości z okazji oddania budynków do 

użytkowania. Inwestycja podniosła 

atrakcyjność miejscowości, pobudziła 

aktywność społeczną mieszkańców oraz 

przyczyniła się do wzbogacenia oferty 

spędzania wolnego czasu poprzez organizację  

wspólnych spotkań. Jest to pierwsza tak wielka 

wspólna inwestycja w gminie zakończona 

sukcesem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Infrastruktura techniczna 

Dom Seniora 

Dom Seniora jest budynkiem użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu 

osób starszych. Znajduje się on na dz.nr : 193, (część)194/1 przy ul. Kościuszki, jednostka 

ewidencyjna: Ożarów.  

Budynek zaprojektowano na planie przenikających się prostokątów z I kondygnacją nadziemną, z 

poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony,  niski o wysokości 6,16m. Wymiary zewnętrzne budynku 

wynoszą 18,04mx28,71m, w budynku zaprojektowano instalacje wewnętrznymi:  wod.- kan., c.o., 

gazową, wentylacji mechanicznej, energii elektrycznej z instalacją fotowoltaiczną. Od strony północno-

zachodniej zlokalizowano wejście do kotłowni gazowej. 

          Wjazd do budynku bezpośrednio z poziomu terenu, bez progowy, toalety oraz 

pomieszczenia dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowana forma 

architektoniczna budynku wpisuje się w istniejące otoczenie oraz stanowi zharmonizowanie 

projektowanego budynku użyteczności publicznej z istniejącą formą architektoniczną budynków 

będących w sąsiedztwie planowanej inwestycji. 

Obiekt ma służyć jako miejsce spotkań osób starszych, w budynku znajduje się pomieszczenie terapii 

zajęciowej, sala ćwiczeń, pomieszczenie wielofunkcyjne z miejscem do czytania oraz główna sala 

spotkań.  

Pomieszczenia personelu stanowi pokój administracyjny oraz pokój pielęgniarki, która sprawuje dyżur 

w określonych godzinach ( do dwóch godzin dziennie). Obiekt nie pełnił funkcji noclegowych, 

zaprojektowany został jako budynek wyłącznie pobytu dziennego w godzinach 8-16. 

    Obiekt został ogrodzony, a teren zagospodarowano by służył rekreacji na świeżym powietrzu, teren 

został obsadzony zielenią, a od strony północnej postawiono drewnianą altanę. Na terenie 

zaprojektowano także garaż czterostanowiskowy o powierzchni zabudowy 113,83m², pow. użytkowa 

98,66 m² o wysokość 3,95m . 

KWOTA INWESTYCJI: 2 020 033,98 zł. 

PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH WYSZMONTÓW, TOMINY, 

JANKOWICE GM. OŻARÓW 

Inwestycja objęła zakres robót budowlanych : 

1.Drogę gminną Nr 360052T na odcinku o  długości 2080mb o szerokości jezdni drogi 5,00m.     

   Droga ta ma bezpośrednie połączenie z drogą krajową Nr 79 odc. Ożarów – Sandomierz w  

   miejscowości Wyszmontów i z drogą gminną w miejscowości Smugi w gminie  Wojciechowice, która 

ma połączenie z drogą powiatową nr 0759T.                         

2. Drogę gminną Nr 360054T na odcinku o  długości 770mb o szerokości jezdni drogi 5,00m. 

   Przedmiotowa droga gmina ma bezpośrednie połączenie z drogą krajową Nr 79 odc.    Ożarów – 

Sandomierz w miejscowości Wyszmontów oraz z drogą krajową nr 74 odc. Opatów – Annopol w 

miejscowości Zawada.     

 



3.Drogę gminną Nr 360055T Jankowice - Sobów o   długości 1,726km i  szerokości jezdni     

  drogi 5,00m na odcinku o dł. 1095mb i szerokości jezdni drogi 4,30m  na odcinku o  dł.   631mb. Droga 

ta stanowi ciąg komunikacyjny mając bezpośrednie połączenie z drogą krajową Nr 79 odc. Ożarów – 

Sandomierz w miejscowości Jankowice oraz z drogą krajową nr 74 odc. Opatów – Annopol w 

miejscowości Tominy. 

 

Istniejąca wcześniej nawierzchnia jezdna twarda z mieszanek mineralno asfaltowych wymagała 

wykonania profilowania i wzmocnienia poprzez wykonanie prac remontowych.  Posiadała ona 

nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym. 

       W ramach inwestycji została sfrezowana nawierzchnia asfaltowa gdzie występowały wyboje i 

nierówności w przekroju poprzecznym , na połączeniu z istniejącymi nawierzchniami oraz gdzie 

występowały zapadnięcia.  

Została  oczyszczona mechanicznie nawierzchnia asfaltowa i skropiona emulsją asfaltową. Następnie 

została położona nawierzchnia jezdna z mieszanek  mineralno asfaltowych o grubości warstwy po 

zagęszczeniu śr. 4cm dla warstwy wiążącej, na którą została położona warstwa ścieralna z betonu 

asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 

Dla wzmocnienia nowej nawierzchni bitumicznej na całych odcinkach jezdni remontowanych dróg 

została położona geosiatka z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 100/100 

kN/m2. 

    Zakres prac drogowych obejmował remont znajdujących się w kiepskim stanie technicznym 

przepustów pod jezdnią wraz ze  ściankami czołowymi na wlocie i wylocie  w miejscowości Tominy i 

Wyszmontów. Zostały  odtworzone rowy przydrożne z wycięciem częściowego zakrzaczenia i zostały 

wyremontowane istniejące zjazdy w granicach pasa drogowego. 

Zamontowano nowe znaki drogowe i dwie tablice pamiątkowe – informacyjne.    

             

   KWOTA INWESTYCJI: 2 200 125,17 zł      

              

BUDOWA ODCINKA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN OŚWIETLENIA DROGOWEGO W 

MIEJSCOWOŚCIACH OŻARÓW I SOBÓW GMINA OŻARÓW.       

Przedmiotem inwestycji była budowa wydzielonego odcinka linii elektroenergetycznej kablowej nN 

oświetlenia drogowego w miejscowościach Ożarów i Sobów gmina Ożarów w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 0696T Ożarów-Karsy-Dąbrówka-Czachów-Wlonice-Łubowa-Jadwigów-Cegielnia-

Kochanów-Wólka Tarłowska. 

Zakres prac obejmował: 

- budowę odcinka linii elektroenergetycznej podziemnej nN, kablem YAKXS 4x35m2,   o długości 3(10)m 

(zasilania szafy oświetlenia drogowego SO), 

- budowę szafy oświetlenia drogowego SO, 

- budowę odcinka linii elektroenergetycznej podziemnej nN oświetlenia drogowego, kablem YAKXS 

4x35mm2 o łącznej długości 876(984)m, 



- budowę osiemnastu słupów aluminiowych oświetlenia drogowego na fundamencie betonowym z 

oprawą oświetleniową LED 70W, 

- montaż uziemień powierzchniowych, 

- montaż urządzeń ochrony przeciwporażeniowej. 

Oświetlenie drogi powiatowej nr 0696T w miejscowościach Ożarów i Sobów gmina Ożarów zrealizowane 

zostało poprzez zabudowę osiemnastu słupów oświetlenia drogowego. Zasilanie projektowanych 

słupów oświetlenia drogowego możliwe jest po wybudowaniu wydzielonego odcinka linii 

elektroenergetycznej kablowej nN. Wykonane oświetlenie drogowe zasilane jest od istniejącego słupa 

nr 1, linii napowietrzno-kablowej nN zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,Sobów D.P.S.”. 

Wybudowany odcinek linii elektroenergetycznej podziemnej nN o długości 3(10)m, kablem YAKXS 

4x35mm2, zakańczono szafą oświetlenia drogowego SO zlokalizowaną na fundamencie w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 0696T. Szafę SO zabudowano na fundamencie na wysokości - spod 

skrzynki 0,3m od poziomu terenu.  

Kable w ziemi został ułożony na głębokości 0,8m. Na skrzyżowaniach kabla z istniejącym uzbrojeniem 

terenu, kabel ułożono w rurach ochronnych typu karbowanych 75. Po ułożeniu kabla w rowie, przepusty 

rurowe uszczelniono kapturami termokurczliwymi. Na kablu co 10m i przed przepustami założono 

oznaczniki kablowe. Kabel przed zasypaniem został zgłoszony do odbioru w PGE Dystrybucja S.A i do 

inwentaryzacji uprawnionym służbom geodezyjnym. Po pozytywnym odbiorze kabla, po wykonaniu 

inwentaryzacji, na kablu wykonano podsypkę grubości 0,25m i ułożono folię kablową koloru 

niebieskiego. Wykop zasypano i uporządkowano teren.  

Od szafy oświetlenia drogowego wybudowano dwa odcinki (obwód nr 1 – kier. ,,Ożarów” i obwód nr 2 

– kier. ,,Sobów”) linii elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia drogowego o łącznej długości 

876(984)m. Poszczególne odcinki linii kablowej oświetlenia drogowego zakończono słupami 

oświetleniowymi umieszczonymi na fundamentach żelbetowych prefabrykowanych. Oświetlenie 

drogowe zrealizowano na słupach aluminiowych anodowanych odł. 9m z wysięgnikami łukowym dł.1,5m 

i oprawami LED o mocy 70W, 400k, 9100lm, IP 66.         

KWOTA INWESTYCJI: 137 883,00 zł         

             

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. ŻYTNIA     

Inwestycja polegała na budowie wodociągu rozdzielczego z rur ciśnieniowych polietylenowych o 

średnicy 110 m w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Żytniej z włączeniem do istniejącego wodociągu 

zlokalizowanego w pasie drogi krajowej nr 79 ulicy Kolejowej wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa 

drogowego w/w dróg. 

          Długość wodociągu wynosi 487,5 mb , głębokość ułożenia minimalnie 1,65 m licząc od powierzchni 

terenu do dna rurociągu. Budowany wodociąg rozdzielczy włączono do istniejącego wodociągu z rur PVC 

w pasie drogowym drogi krajowej  nr  79 poprzez wstawienie trójnika żeliwnego. 

        Cały odcinek sieci układany był w wykopie wąskoprzestrzennym o ścianach pionowych,  

umacnianych systemami szalunków o szerokości wykopu 1 m.   

        W miejscach rozgałęzień wodociągu oraz przed hydrantem przeciwpożarowym  zamontowano 

zasuwy odcinające klinowe  kołnierzowe  PN16 z żeliwa szarego dla średnic  DN100 oraz zaprojektowano 

węzły, które zabezpieczono poprzez wykonanie bloków oporowych.  W każdym miejscu 



charakterystycznym przewodu wodociągowego, tj.: na łukach i trójnikach, pod wszystkimi zasuwami, na 

wszystkich wolnostojących zasuwach zamontowano odpowiednio: bloki oporowe, bloki podporowe, 

opaski skrzynek zasuw. Na końcowym odcinku projektowanego wodociągu dla potrzeb p.poż. oraz  do 

celów umożliwienia pukania wodociągu zlokalizowano hydrant nadziemny. 

Zasypkę wodociągu wykonano gruntem piaszczystym, ręcznie 30 cm ponad wierzch rurociągu i 

zagęszczono przy użyciu zagęszczarek mechanicznych. Resztę wykopu do poziomu terenu zasypano 

gruntem rodzimym z zagęszczeniem. 

      Na skrzyżowaniu budowanej sieci wodociągowej z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne 

wykonywano ręcznie, w razie potrzeby zastosowano rury osłonowe.  

       Inwestycja obejmowała również odtworzenie nawierzchni pasa drogowego drogi krajowej Nr 79 ul. 

Kolejowej oraz istniejącego chodnika. Teren pasa drogowego drogi gminnej ul. Żytniej doprowadzono 

do stanu pierwotnego, na całym odcinku przedmiotowej drogi wykonano nową nawierzchnię asfaltową. 

KWOTA INWESTYCJI: 113 500,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11.  Środowisko 
1.  Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarów 
 

Od 1 lipca 2013 roku związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

gminy otrzymały nowe zadanie dotyczące zorganizowania odbioru i składowania odpadów komunalnych 

z terenu gminy oraz osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, tworzyw sztucznych i szkła, poziomu recyklingu przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiące odpady komunalne oraz ograniczenia przekazania masy odpadów ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania. Gmina Ożarów co roku osiąga poziomy wyższe niż ustalone 

obowiązkowe poziomy.  

Odpady komunalne z terenu gminy są odbierane na podstawie harmonogramu odbioru odpadów 

opracowanego zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów, przez 

podmiot wybrany w drodze przetargu nieograniczonego – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o 

.o. w Ożarowie. Od 2013 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. odbiera odpady na terenie 

Gminy Ożarów oraz obsługuje gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ożarowie.  

Na  terenie gminy Ożarów w 2018 roku powstał nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych przy ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów. Całkowity koszt budowy i wyposażenia wyniósł ok 

3 3000,00 zł. Do PSZOK-u mieszkańcy gminy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

mogą dostarczać posegregowane surowce, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane, remontowe, rozbiórkowe, opony, 

tekstylia, popioły, odpady zielone ( ulegające biodegradacji).  

 Dwa razy w roku na terenie gminy zorganizowany jest mobilny odbiór odpadów wielkogabarytowych 

z posesji właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Corocznie z okazji Dni Ożarowa  organizowana jest  

zbiórka ,,Elektrycznych Śmieci” czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w której za 

przyniesiony elektryczny odpad rozdawane są sadzonki ziół, bylin, krzewów.  Akcja ta cieszy się bardzo 

dużym zainteresowanie wśród mieszkańców Ożarowa i sąsiednich miejscowości. W 2018 roku w zbiórce 

,,Elektrycznych śmieci” wzięło udział ok 250 osób jak również instytucje publiczne i szkoły. 

 



 

Corocznie uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych angażują się w akcje ,,Sprzątania 

świata”, dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów udało zebrać się bardzo duże ilości śmieci zalegających 

przy drogach, lasach i skwerach miejskich. Z budżetu gminy zapewnione są worki, rękawiczki oraz wywóz 

zebranych odpadów oraz ich zagospodarowanie. 

 

 

 

 

 Gmina Ożarów corocznie patronuje również różnego rodzaju konkursom organizowanym przez 

placówki oświatowe, które nawiązują do tematyki ochrony środowiska i recyklingu odpadów. 

 



Systematycznie  od kilku lat na terenie gminy Ożarów likwidowane są  nielegalne wysypiska śmieci 

znajdujące się w lasach, w 2018 roku zlikwidowano dwa nielegalne wysypiska a na ten cel zostało 

przeznaczonych 3 000,00 zł. 

Gmina Ożarów od początku wdrożenia systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy 

objęła systemem nieruchomości zamieszkałe oraz uchwałą nieruchomości niezamieszkałe. Właściciele 

nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostali wyposażenia w kosze 

na odpady komunalne 120l, 240 l i 1100 l oraz worki na poszczególne frakcje odpadów. Na terenie 

zabudowy wielolokalowej w ramach rewitalizacji Osiedla w 2016 roku  

w miejsce gdzie znajdowały się altanki śmietnikowe zostały zamontowane gniazda koszy pół 

podziemnych, składających się z koszy na odpady zmieszane, kosza na odpady ze szkła, kosza na odpady 

z makulatury i kosza na odpady z tworzyw sztucznych.  

W 2018 roku z budżetu gminy Ożarów został zakupiony dwukomorowy samochód typu ,,śmieciarka” 

do odbioru odpadów komunalnych. Dwie komory pozwalają na jednoczesny odbiór dwóch frakcji 

odpadów komunalnych z terenu gminy, co powoduje obniżenie kosztów transportu dla firmy odbierającej 

odpady. 

Co roku zwiększa się ilość odebranych odpadów segregowanych frakcji papier, tworzywa sztuczne, 

szkło co świadczy o wiedzy w zakresie segregacji. W 2018 roku zostało odebranych i dostarczonych na 

PSZOK 643,98 Mg odpadów komunalnych. Problemem okazuje się  zwiększająca się  ilość odpadów 

komunalnych zmieszanych które muszą zostać zagospodarowane w Regionalnej Instalacji Odpadów 

Komunalnych w Janczycach. W 2018 roku zostało odebranych 1585,800 Mg zmieszanych odpadów 

komunalnych. Koszt zagospodarowania tych odpadów powoduje zwiększenie kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarki odpadami co ma istotny wpływ na stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od mieszkańca.  

Miesięczna opłata dla osób zbierających odpady selektywnie w 2018 roku wynosiła 8,00 zł od osoby 

oraz 14,00 zł od osoby zbierającej odpady nieselektywnie, opłata naliczana jest maksymalnie do czterech 

osób tworzących gospodarstwo domowe. 

  

2. Demontaż i utylizacja azbestu z terenu Gminy Ożarów 

 

Gmina Ożarów od 2013 roku coroczne realizuje zadanie Usuwanie ( demontaż i transport)  

i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gminnych obiektów użyteczności publicznej  

i gospodarstw domowych z terenu Gminy Ożarów w ramach realizacji ,,Programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ożarów 2012 – 2032”  

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ożarów 

oraz bieżącą aktualizacją bazy azbestowej, stwierdza się ze na terenie Gminy Ożarów azbest zalega jeszcze 

na ok 1600 posesjach na powierzchni ok 334 906 m2 o szacunkowej wadze ok 3683,970 Mg przeliczając 

że 1 m2 płyt azbestu to 11 kg. 

W 2018 roku w ramach realizacji ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Ożarów 2012- 2032” zdemontowano, odebrano,  spakowano i dostarczono do utylizacji na 

składowisko odpadów niebezpiecznych w Kraśniku - 84,670 Mg wyrobów zawierających azbest z 58 

posesji na terenie Gminy Ożarów na łączną kwotę 23 673,73 zł.  

 



3. Ochrona zwierząt 

Zadaniem własnym Gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom. Umowę na zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie 
Gminy realizuje Schronisko Dla Zwierząt "STRZELCE", Strzelce 879, oraz Gabinet Weterynaryjny 
w Ożarowie. 

 W roku 2018  

 oddano do schroniska 9 psów 

 ponadto Gmina przy współpracy z Ostrowieckim Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt 
“ANIMALS” przekazała Stowarzyszeniu pod opiekę celem późniejszej adopcji 55 szt. 
oraz 12 szt. kotów, które zostały leczone jak również przeprowadzono zabiegi 
kastracji lub sterylizacji. 

 Zakupiono ok. 10kg karmy dla bezdomnych zwierząt.  

 Wykonano 67 zabiegów polegających na kastracji lub sterylizacji zwierząt 
posiadających właścicieli. 

 
 
 
11.4. Przydomowe oczyszczalnie 
W 2018 roku Gmina Ożarów przekazała mieszkańcom za symboliczną złotówkę  435 sztuk 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Zostały podpisane umowy na 5- letnie dofinansowanie 
kosztów awarii w wysokości 50 % kosztów remontów bieżących, którymi zajmuje się ZGKiM w 
Ożarowie. 
 

 

12.  Gospodarka nieruchomościami 

Gospodarka nieruchomościami 

I. Sprzedaż, użytkowanie wieczyste.  

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami i kodeksie cywilnym. Grunty będące własnością gminy mogą być przedmiotem 

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

najem. 

W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 roku., dokonano sprzedaży: 
- gruntów niezabudowanych innych niż grunty role o ogólnej powierzchni 0,6698 ha, 
- gruntów zabudowanych o pow. 0,1844 ha,  
- nieruchomości rolnych o pow. 2,2463 ha. 
Łącznie gmina spisała 11 aktów notarialnych.   
Dochód gminy wyniósł – 415.930,00 zł. 
   
W 2018 roku gmina zbyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 61 m2 za 
kwotę 5.719,50 zł.  
 
Dochód gminy z tytułu wpłaty opłat rocznych z tytułu oddanych w użytkowanie wieczyste gruntów o 
pow. 2,8990 ha za 2018 rok wyniósł – 7.526,38 zł. 
 
 



II. Zakup nieruchomości, nabycie nieruchomości.  
 

W 2018 r. dokonano powiększenia powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Ożarów 
poprzez zakup 6 działek o ogólnej pow. 2,5587 ha położonych w Ożarowie, 15 działek     o ogólnej pow. 
0,1059 ha położonych w Suchodółka, 2 działek o ogólnej pow. 0,1004 ha położonych w Sobótce, 9 działek 
o ogólnej pow. 0,2160 ha położonych Sobowie oraz 1 działki o pow. 0,0300 ha położonej w Tominach. 
Grunty te zostały nabyte na powiększenie mienia gminnego w tym terenów inwestycyjnych, poszerzenia 
dróg gminnych oraz placu wiejskiego w miejscowości Tominy.  
Łącznie Gmina Ożarów spisała 13 aktów notarialnych na  grunt o powierzchni 3,011 ha za cenę 
120.678,00 zł. 
Koszty sporządzenia aktów notarialnych wyniosły 17.800,95 zł.  
Całkowity koszt nabycia gruntów wyniósł 138.478,95 zł.  
 
W 2018 roku umową darowizny otrzymała grunt o pow. 0,1251 ha położony w Prusach, którego wartość 
wynosi 7.506,00 zł.  
 

W 2018 roku decyzją Wojewody Świętokrzyskiego gmina nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie 
własność 4 nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie gromadzkie              o łącznej pow. 
1,2200 ha położonych w Pisarach. Działki te stanowią pastwisko trwałe, nieużytek, rowy i drogę gminną.   
Ponadto w 2018 roku na postawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nastąpiło z mocy prawa, 
nieodpłatne nabycie własności 6 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 4,0800 ha. 
Skomunalizowano 2 działki w Sobowie, 2 działki w Jankowicach, 1 działkę                             w Sobótce i 1 
działkę w  Janowie. 
 
 
 
III. Dzierżawa, najem, użyczenie, trwały zarząd nieruchomości gruntowych.  
 
W 2018 roku oddano w dzierżawę nieruchomości będące własnością Gminy Ożarów łącznie 17 
nieruchomości (w całości lub ich części) o łącznej powierzchni 25,8082 ha, w tym: 
- 8 nieruchomości wykorzystanych na cele rolne o łącznej pow. 23,0698 ha; 
- 7 nieruchomości wykorzystanych na cele handlowo – usługowe o łącznej pow. 0,0554 ha; 
- 2 nieruchomości wykorzystywane na cele inne niż rolne o łącznej pow. 2,6830 ha;  
 
Ponadto: 
- wynajęto 5 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 68,89 m2 z przeznaczeniem na cele biurowe,  
- oddano do bezpłatnego użytkowania 6 nieruchomości - stanowiących obiekt sportowy (w całości lub 
ich części) o łącznej pow. 5,5526 ha z przeznaczeniem na działalność statutową klubu sportowego.  
 
W 2018 r. łączny dochód z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości wyniósł – 67.712,84 zł. 
 
Dochód gminy w 2018 r. z tytułu wpłaty opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu                                         2 
nieruchomości  o łącznej pow. 0,8410 ha wyniósł -  800,72 zł. 
 
IV. Udziały w spółkach  
 
Gmina posiada udziały w Spółce Komunalnej o wartości 285.000,00 zł.  
 
Rolnictwo 
 

I. Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych. 
 



W 2018 roku do urzędu wpłynęło 17 wniosków o oszacowanie szkód wyrządzonych                               

w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną. Szacowanie szkód składało się z 

oględzin oraz szacowania ostatecznego tuż przed zbiorem danej uprawy. Zespół dokonujący szacowania 

strat i ustalenia wysokości odszkodowania przeprowadził lustrację                           w 11 sołectwach tj. 

Biedrzychów, Dębno, Janopol, Julianów, Lasocin, Maruszów, Nowe, Potok Kolonia, Śródborze, 

Wyszmontów i Ożarów.  Uprawy w których szacowano straty to: jęczmień jary, pszenica jara, pszenica 

ozima, proso, groch, soja, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, ziemniaki, buraki cukrowe o 

łącznej powierzchni 50,2422 ha.  

II. Szacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.  

W 2018 roku na terenie Gminy Ożarów wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne tj.:    
- w okresie od 01.04 - 20.06.2018 r. – susza   
- w dniu 3.10.2018 r. – huragan 

W związku z suszą do urzędu wpłynęło 146 wniosków na ogólna powierzchnię 1.563,80 ha straty 

powstały w uprawach rolnych, sadowniczych i środkach trwałych. Gminna Komisja do spraw szacowania 

skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Ożarów przeprowadziła lustracje w gospodarstwach 

rolnych na terenie 30 sołectw tj. Biedrzychów, Binkowice, Czachów, Dębno, Gliniany, Grochocice, 

Jakubowice, Janików, Jankowice, Janopol, Janowice, Julianów, Karsy, Lasocin, Maruszów, Niemcówka, 

Pisary, Potok, Prusy, Przybysławice, Sobótka, Stróża, Suchodółka, Szymanówka, Śródborze, Tominy, 

Wlonice, Wólka Chrapanowska, Wyszmontów, Zawada oraz miasto Ożarów. W 17 gospodarstwach 

straty przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji rolnej a powierzchnia użytków rolnych, na których 

wystąpiły straty wyniosła 253,07 ha, w 101 gospodarstwach straty nie przekroczyły 30% średniej rocznej 

produkcji rolnej a powierzchnia użytków rolnych, na których wystąpiły straty wyniosła 1.063,39 ha. 

Ponadto komisja oszacowała straty w 28 gospodarstwach na ogólną powierzchnię 247,34 ha, które to 

protokoły przekazała do gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rolnika celem 

sporządzenia protokołów całościowych.  

 
W wyniku huraganu straty w środkach trwałych wystąpiły w jednym gospodarstwie o pow. 3,91 

ha. Zniszczeniu uległo 400 sztuk drzew jabłoni oraz konstrukcja sadownicza.  

 

 

 

 

  



13.  Fundusz obywatelski 

Budżet Obywatelski, nazywany również Budżetem Partycypacyjnym, to proces decyzyjny,  
w ramach którego mieszkańcy miasta tworzą budżet swojego miasta, tym samym 
współdecydując o wydawaniu publicznych pieniędzy na wybrane przez siebie inwestycje.  
W ramach Budżetu Obywatelskiego miasto asygnuje określoną kwotę, o których przeznaczeniu 
decydują mieszkańcy przy użyciu narzędzi demokracji bezpośredniej. 
 
Na dzień dzisiejszy w budżecie gminy Ożarów nie wydzielono środków na budżet obywatelski. 

 

14.  Fundusz sołecki 

  Fundusz sołecki w Gminie Ożarów jest realizowany od 2015 roku. Z inicjatywy mieszkańców, 

sołtysów oraz członków rad sołeckich w dniu 4 marca 2014 roku Uchwałą                                           

Nr XL/297/2014 Rada Miejska w Ożarowie wyodrębniła fundusz sołecki w budżecie gminy na 

rok 2015. Corocznie do dnia  30 września do Burmistrza Ożarowa wpływają wnioski sołectw o 

realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego wraz z oszacowaniem ich kosztów i 

uzasadnieniem. Wskazane w wnioskach przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań 

własnych gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju 

gminy. 

Realizowane zadania/przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego dotyczą  

w szczególności rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, waloryzację krajobrazu  

i architektury, kształtowanie wizerunku i estetyki wsi, poprawę warunków materialnych 

(standardu życia), rozwój wartości niematerialnych, poczucie wspólnoty, 

współodpowiedzialności, umacnianie więzi społecznościowych, budowanie tożsamości wsi jak 

również poprawę infrastruktury komunalnej, rekreacyjnej i kulturalnej sołectw.  

W 2018 roku w ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano następujące 

przedsięwzięcia: 

- doposażono place zabaw w urządzenia zabawowe oraz zakupiono wyposażenie siłowni    

zewnętrznych, 

- wykonano drewniane altanki rekreacyjne na placach wiejskich, 

- wykonano ogrodzenia boisk i placów zabaw, 

- wykonano remonty budynków OSP oraz świetlic wiejskich, 

- zakupiono wyposażenie remiz OSP oraz świetlic wiejskich, takie jak: stoły, krzesła, regały szafy, 

sprzęt AGD, RTV i elektroniczny itp., 

- zorganizowano pikniki sołeckie oraz imprezy okolicznościowe, takie jak 90-lecie OSP oraz 95-

lecie OSP, 

- wykonano prace porządkowe na terenach wiejskich i zagospodarowano tereny wokół świetlic i 

remiz OSP, 



- wykopano i pogłębiono staw, 

- zakupiono kosiarki i materiały do ich eksploatacji, 

 -dokonano remontów dróg gminnych oraz zbudowano punkty oświetleniowe.  

W 2018 roku na realizację zadań z funduszu sołeckiego w budżecie gminy Ożarów 

przeznaczono kwotę 538 141,45 zł. 

Szczegółową realizację funduszu sołeckiego w 2018 roku przedstawia załącznik do informacji. 

Gmina Ożarów, w ramach poniesionych wydatków, otrzyma za 2018 rok w 2019 roku zwrot 

środków w wysokości 76.862,74 zł. 

 

 

  



15.  Kultura 

1. Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie 2018  

Priorytetem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie jest działalność 

edukacyjna i artystyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych, głównie z terenu gminy Ożarów.  

 Działalność edukacyjna ośrodka kultury, składa się z sekcji:  

 

a) plastycznej - w ramach tej sekcji prowadzone są zajęcia ogólnoplastyczne dla różnych grup wiekowych, 

zajęcia witrażu, decupage, oraz działalność Grupy Artystycznej SPINKA, która opiera się na trudnej sztuce 

rękodzieła; 

b) tanecznej- dzieci z różnych grup wiekowych pod okiem instruktora poznają techniki tańca nowoczesnego 

oraz baletu; 

c) muzycznej- w skład której wchodzą zespoły śpiewacze: "Ożarowiacy”,„Nowainecki”, „Lasocianie” oraz 

kapele "Ożarowskie Andrusy" i kapela "Morki". Grupy te żywo uczestniczą w życiu kulturalnym gminy; 

d) wokalnej - zajęcia indywidualnej nauki śpiewu oraz zespół wokalny "Seven Heaven". Rozśpiewana 

młodzież, prezentowała swoje dotychczasowe umiejętności na różnych imprezach kulturalnych i 

rozrywkowych, zarówno na terenie gminy jak i poza nią; 

e) Klub Akustyka- skupia młodzież, która podczas zajęć uczy się- przy użyciu aparatury nagłośnieniowej- 

jak zapewnić odpowiedni komfort dźwiękowy zarówno dla artystów występujących na scenie, jak i dla 

zgromadzonej publiczności; 

f) Kina za Rogiem - to kameralne kino, które realizuje seanse grupowe, jaki indywidualne. Cyklicznie 

wyświetlane filmy, mają swoich stałych odbiorców, a ciekawy repertuar zawsze trafia w gust odbiorców.   

g) grupa artystyczna "Iskra" - działająca od 9 lat przy współpracy MGOK 

i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie. Idea grupy wywodzi się z 

prozdrowotnego ruchu 4H. Dzieci i młodzież w 2018 roku zaprezentowała programy artystyczne podczas 

imprez masowych, festynów i imprez lokalnych.  

 

Oprócz zajęć edukacyjnych pracownicy MGOK w Ożarowie zajmują się również organizacją: imprez, 

warsztatów, spotkań autorskich, koncertów, ekspozycji wystaw oraz animacją czasu wolnego podczas ferii 

i wakacji. 

 

 W 2018 roku wydana została z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

książka „Niepodległość nie wzięła się znikąd” autorstwa Marka Lisa i Józefa Myjaka, w tworzeniu której, 

MGOK miał znaczny udział.  

 W roku 2018 MGOK w Ożarowie był także miejscem wielu spotkań, szkoleń, warsztatów, 

prób, pokazów, kursów zorganizowanych dla mieszkańców przez inne instytucje, którym służyliśmy 

pomocą 

w przygotowaniu sal oraz zabezpieczeniu zaplecza technicznego. 

Ożarowski Ośrodek Kultury organizował i współorganizował imprezy: wakacje i ferie dla dzieci i 

młodzieży, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Święto Niepodległości, Dzień Dziecka, Festiwal Muzyki 



Odnalezionej w Lasocinie, pomoc w organizacji koncertów festiwalowych na terenie naszej gminy w 

ramach Festiwalu im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju, koncertu z okazji Dnia Zakochanych, Śniadania 

Wielkanocnego, Młodzieżowego Czempionatu Koni Rasy Zimnokrwistych, Złotych Godów, Święta 

Kwitnącej Wiśni, Dni Ożarowa, Dożynek Gminnych, Noworocznego Spotkania Burmistrza z 

Przedsiębiorstwami, Dnia Kobiet, a także festynów. 

Obok edukacji artystycznej MGOK organizuje Ożarowskie Plenery Artystyczne. Miejsce spotkań 

nie tylko artystów z Polski, ale także z Ukrainy, Białorusi, a także studentów z Wydziału Artystycznego 

Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa. Malarstwo i rzeźba. Promocja 

kamienia janikowskiego, jako materiału rzeźbiarskiego. Ponad 50 plenerów artystycznych uczyniło z naszej 

gminy miejskie przyjazne artystom oraz pozwoliło postrzegać ziemię Ożarowską, jako wspaniałego 

mecenasa kultury. 

 

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie  

w roku 2018 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda 

Gombrowicza     w Ożarowie jest samorządową 

instytucją kultury, która realizuje swoje statutowe 

założenia tzn. gromadzi, opracowuje, udostępnia zbiory 

oraz udziela informacji. Popularyzuje książkę     i 

czytelnictwo prowadząc szeroką działalność kulturalno-

upowszechniającą. 

Swoją działalność na terenie miasta i gminy placówka 

realizuje poprzez sieć bibliotek: główną w Ożarowie z 

agendami: Wypożyczalnią dla dorosłych, Oddziałem dla 

dzieci i Czytelnią, oraz trzy wiejskie Filie biblioteczne 

zlokalizowane  

w Glinianach, Lasocinie i Jakubowicach.  

Placówki biblioteczne zachęcają atrakcyjnymi 

wnętrzami, które są stale modernizowane. W 2018 r. 

zakupiono do Filii bibliotecznej w Jakubowicach nowe, 

funkcjonalne meble biblioteczne: metalowe regały z 

regulowanymi półkami, biurko, krzesła, stoliki. Kąciki 

dziecięce w Filiach wiejskich otrzymały kolorowe dywany, 

barwne pufy i worki sako. Poza tym, nabyto rozdzielacze 

działowe i alfabetyczne do Jakubowic i Oddziału dla dzieci 

w Ożarowie.  

 

Biblioteka dysponuje 23 komputerami z bezpłatnym dostępem do internetu, z czego 12 udostępnia 

czytelnikom do wolnego użytku. Pozostałe urządzenia wykorzystywane są przez bibliotekarzy do pracy, tj. 

opracowania, udostępniania, kontroli zbiorów i wypożyczeń. Ze względu na zużycie sprzętu konieczne było 

zakupienie 3 komputerów z przeznaczeniem dla czytelników. 

We wszystkich placówkach biblioteki, księgozbiory zostały już  

w 100% elektronicznie opracowane, a katalogi są dostępne  



na  stronie internetowej instytucji. Obsługa czytelników i zbiorów została ujednolicona poprzez 

zainstalowanie oprogramowania bibliotecznego MATEUSZ, które umożliwia czytelnikom zdalną rezerwację 

książek, podgląd swojego konta bibliotecznego czy też sprawdzanie dostępności określonych wydawnictw. 

Biblioteka gromadzi materiały biblioteczne w różnych 

formach,  

są to książki, czasopisma, filmy na CD i DVD, audiobooki 

oraz gry planszowe.   

W 2018 r. włączono do zbiorów ogółem 1883 jednostki 

inwentarzowe, w tym z zakupu pochodziło 1794 na 

wartość 37003,14 zł. Część środków na zakup zbiorów 

w kwocie 11275 zł pozyskano w formie dotacji celowej 

z  Biblioteki Narodowej  

w ramach Programu Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.  

Z pozostałych źródeł tj. od osób prywatnych i wydawnictw otrzymano 89 książek. Przy doborze zbiorów 

kierowano się listami bestsellerów oraz czytelniczymi sugestiami  i dezyderatami. Wskaźnik zakupu na 100 

mieszkańców wyniósł 16,6 vol.  

 

Biblioteka prenumeruje i gromadzi 52 tytuły gazet i czasopism. Wśród nich regionalne: Wiadomości 

Świętokrzyskie, Echo Dnia, a także ogólnokrajowe dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasę kobiecą, 

dziecięcą, młodzieżową oraz popularnonaukową, które są udostępniane czytelnikom na zewnątrz i na 

miejscu. 

Stan zbiorów biblioteki na koniec roku wyniósł 78850 woluminów i 631 jednostek zbiorów specjalnych  

– multimediów, w tym 159 audiobooków i oraz 28 gier planszowych. 

W 2018 r. zarejestrowano w Bibliotece głównej i Filiach ogółem 2387 czytelników. Odnotowano wzrost o 

107 osób w porównaniu do 2017 roku. 

Wskaźnik liczby czytelników stanowił 22,1 na 100 mieszkańców, a średnia wojewódzka była niższa i 

wyniosła 12,7. 

Dzieci do lat 15 stanowiły grupę 679 osób tj. 28,4% ogółu.  

Biblioteki ożarowskie odnotowały w 2018 roku 42538 wypożyczeń książek, czasopism, zbiorów specjalnych, 

z czego 21160 na Filiach wiejskich. Wzrost liczby czytelników wpłynął na zwiększenie udostępniania 

zbiorów o ponad 2000 jednostek inwentarzowych.  

Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniósł 393,4 wol. i jest wyższy od średniej wojewódzkiej, która 

wyniosła 263 wol. 

Biblioteka oferuje zainteresowanym wypożyczenia międzybiblioteczne i zrealizowała w 2018 roku 141 

rewersów. 

Potrzeby informacyjne zaspokaja w dużym stopniu bogaty księgozbiór podręczny, którego uzupełnieniem 

są czytelnie internetowe. Bibliotekarze udzielają użytkownikom rozmaitych informacji w zależności od 

potrzeb.  

 



W 2018 roku udostępniono na miejscu 6109 tytułów 

książek  

i czasopism oraz udzielono 3858 informacji 

bibliotecznych, rzeczowych i bibliograficznych. 

Z komputerowych baz danych zawartych w Internecie 

skorzystało 4520 użytkowników wszystkich bibliotek.  

Biblioteka jest instytucją kulturalno-oświatową, która 

uczestniczy w życiu społecznym środowiska. Spełnia 

określoną rolę kulturotwórczą i wychowawczą. Aby ją 

realizować proponuje różne formy pracy z 

czytelnikiem. Dostosowuje je do postawionych celów, 

potrzeb użytkowników oraz warunków lokalowych.  

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda 

Gombrowicza  

w Ożarowie zorganizowała w 2018 roku szereg imprez  

o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, 

promujących książkę  

i czytelnictwo, oferując formy indywidualne, grupowe  

i zbiorowe. We wszystkich przeprowadzonych przez 

bibliotekarzy imprezach wzięło udział około 4250 

uczestników. 

 

Wszystkie placówki biblioteczne prowadzą działalność upowszechnieniową w oparciu o współpracę  z 

wieloma instytucjami, m.in. szkołami z Ożarowa i terenu gminy, przedszkolem, MGOK, Stowarzyszeniami, 

jednostkami samorządowymi, innymi bibliotekami oraz mediami. 

Do najciekawszych form pracy zrealizowanych w roku 2018 należą: 

Hej kolęda – montaż słowno-muzyczny przygotowany i wykonany przez uczniów klasy II ZSO im. E. Szylki  

w Ożarowie dedykowany babciom i dziadkom z okazji ich święta. 

2. Akcja Zima 2018 i Bibliolato 2018 – zajęcia skierowane  

do dzieci młodszych pozostających w okresie wolnym od 

nauki  

w domach. Każda placówka organizowała różnorodne 

formy spędzania czasu, począwszy od czytania książek, 

poprzez zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, konkursy. Z 

roku na rok proponowane przez nas spotkania cieszą się 

coraz większą popularnością i to zarówno wśród 

miejscowych jak i przyjezdnych dzieci. W ramach 

Bibliolata     w zajęciach wzięło udział 779 dzieci a podczas 

akcji Zima 158 



3. Żonkile – kampania społeczno-edukacyjna organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

w Warszawie  

z okazji obchodów 75. Rocznicy Powstania w Getcie 

Warszawskim. Biblioteka w oparciu o dostępne 

materiały przeprowadziła dwie lekcje dla uczniów szkoły 

średniej  

i podstawowej.  Celem zajęć było zwrócenie uwagi na 

losy ludności wyznania mojżeszowego w czasie II wojny 

światowej także na terenie Ożarowa. 

4. Globalnie w Bibliotekach – program realizowany  

przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z 

Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Pomógł on zaangażować naszą biblioteczną społeczność 

w dyskusję i refleksję nad biedą, ubóstwem panującym 

na świecie, wojnami i katastrofami ekologicznymi. 

Warsztaty zorganizowane przez bibliotekarzy 

podkreślały rolę jednostki w walce z tymi problemami.  

5. Zabawy w stumilowym lesie – to literacka gra miejska, 

przeprowadzona w oparciu o autorski scenariusz 

bibliotekarza ,w której udział wzięli  uczniowie z II klasy 

Szkoły Podstawowej. W grupach odszukiwali listy z 

zadaniami, które ukryte były  

w różnych punktach na terenie biblioteki i wokół niej. Testowana była ich spostrzegawczość, spryt, 

zręczność, pamięć, wiedza na temat postaci z bajek oraz znajomość odgłosów zwierząt. 

6.Pasowania na czytelnika - weszły już do corocznych 

zwyczajów bibliotecznych. Podczas tych spotkań dzieci z 

zerówki oraz pierwszych klas szkół podstawowych z  

terenu gminy zapoznają się z biblioteką, zbiorami oraz 

regulaminem wypożyczania. Jest  

to uroczyste wprowadzenie dzieci do grona miłośników 

książek. 

 

7. Tydzień Bibliotek pod hasłem DoWolność  czytania 

promujący książkę i czytelnictwo poprzez m.in. 

warsztaty literackie Maja na tropie jaja –w oparciu o tekst książki o tym samym tytule. Uczestnicy poznali 

różne rodzaje środków lokomocji, sposoby efektywnego pakowania bagażu podróżnego oraz wiele 

ciekawych regionów świata. Przyjaciele Planety Ziemia– zajęcia oparte na scenariuszu książki Marta i 

ufoludek przybliżający dzieciom temat segregacji śmieci, odpadów niebezpiecznych czy recyklingu. 

 



8. Narodowe czytanie Przedwiośnia - ogólnopolska 

akcja pod patronatem Pary Prezydenckiej 

zgromadziła wielu mieszkańców, młodszych i 

starszych, którzy czytali fragmenty lektury 

Żeromskiego oraz śpiewali pieśni patriotyczne. Od 

kilku lat Biblioteka w Ożarowie oraz Filia w 

Jakubowicach włączają się w ogólnopolski projekt, 

którego celem jest wspólne czytanie polskiej 

literatury. 

 

9. Tydzień Zakazanych Książek – odbywający się pod 

hasłem Zakazane książki, uciszone historie. Projekt 

zwraca uwagę  

na kwestie wolności słowa, cenzurę i zakazywanie 

publikacji. Biblioteka Publiczna poprzez organizację 

spotkań dla młodzieży szkolnej, zachęcała do dyskusji 

o literaturze, która bywała lub nadal bywa 

zakazywana, wycofywana z obiegu i umieszczana na 

"czarnych listach". 

 

 

10. Biblioteka organizuje szereg spotkań z pisarzami, 

aktorami, podróżnikami i ciekawymi ludźmi. W 2018 

roku goszczono twórców: 

dla dorosłych: Historie ze Spisza – spotkanie z Ludwiką 

Włodek, Pierwszy krok do Orientu – spotkanie  

z Leszkiem Szczasnym, Podróże po Europie za 

„uśmiech” – spotkanie z Tadeuszem Chudeckim, Żydzi 

w Ożarowie – spotkanie z Łukaszem Rzepką, Nikt nie 

idzie – spotkanie z Jakubem Małeckim, spotkanie 

autorskie z Jackiem Hugo-Baderem. 

dla dzieci i młodzieży: spotkania z pisarzami Agnieszką Frączek, Grażyną Bąkiewicz, Wiesławem Drabikiem. 

11. Dyskusyjny Klub Książki działający we wszystkich 

placówkach, gromadzi czytelników, którzy chcą  

i lubią rozmawiać o literaturze. W 2018 roku 

obchodzono jubileusz 5-lecia DKK w Lasocinie oraz 

roczek  ożarowskiego DKK. 



W związku z 100. Rocznicą odzyskania przez Polskę 

Niepodległości biblioteki podjęły wiele inicjatyw 

mających na celu upamiętnienie wydarzenia, m.in. 

zorganizowano Podchody Niepodległościowe, grę 

miejską Bohaterowie Niepodległego Narodu, konkursy 

literackie, plastyczne, wiedzy, warsztaty Mirabelka – 

kiełkująca historia  

w 100licy. Przed Filią biblioteczną w Jakubowicach 

odsłonięto popiersie Józefa Piłsudskiego, złożono 

wieńce, uczczono pamięć bohaterów walk o 

Niepodległość.  

 

 

 

Biblioteka włączyła się w ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo: Cała Polska czyta dzieciom, Tydzień  

z Internetem, Noc bibliotek. Poprzez systematyczne spotkania z dziećmi i młodzieżą przedstawiane są 

zalety czytania. Bibliotekarze w oparciu o posiadane zbiory i autorskie scenariusze, zachęcają do 

poznawania nowych utworów, ich autorów ale także wykorzystania tekstu literackiego  

w codziennym życiu. 

Dla mieszkańców Ożarowa z problemami ruchowymi, zdrowotnymi proponuje się: Książkę na telefon, a dla 

oczekujących na wizytę u lekarza lub na autobus książki i czasopisma w ramach projektu Poczytalnia .  

Ożarowska placówka ściśle współpracuje z seniorami, i odpowiada na ich potrzeby i zainteresowania. 

Bibliotekarze z tej placówki prowadzą indywidualne warsztaty komputerowe dotyczące korzystania                               

z Internetu, social mediów, programów biurowych oraz  spotkania i zajęcia tematyczne. 

 

Biblioteka realizowała wiele projektów: 

Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących w której 

nagranych jest ponad 2000 tytułów. 

 

BUK LIBRA – dostęp do platformy elektronicznych zbiorów,  

w której znajduje się ponad 1600 tytułów głównie książek naukowych i popularno-

naukowych. Czytelnicy korzystają z usługi bezpłatnie, po wcześniejszym pobraniu z 

placówki kodu dostępu. 

 

Kodowanie w bibliotece –w ramach którego biblioteka otrzymała 3 roboty PHOTON, 3 tablety i grę Scottie 

Go do prowadzenia zajęć z zakresu nauki programowania. 

Mała książka wielki człowiek - pilotażowy projekt Instytutu Książki skierowany do trzylatków i ich opiekunów 

zachęcający do czytania od najmłodszych lat. 

Z siedmiu stron świata – Bajkowe Świętokrzyskie- projekt Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach promujący 

twórczość literacką nieznanych pisarzy. 



W uznaniu działalności, oraz za wspaniałe wyniki w czytelnictwie, poszukiwanie  

i wdrażanie nowych form pracy z czytelnikiem i dbałość o warunki lokalowe placówek, Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy  otrzymała tytuł Biblioteki Roku 2018 Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

  



16.  Sport 

W skład infrastruktury sportowej gminy, służącej zaspakajaniu potrzeb z zakresu kultury fizycznej 

mieszkańców wchodzą dwa duże obiekty sportowe: Kryta Pływalnia „Neptun” oraz 

Międzyzakładowy Klub Sportowy „Alit” oraz mniejsze obiekty usytuowane na terenach wiejskich, 

a także przy szkołach (boiska wielofunkcyjne). 

 

1. Kryta Pływalnia „NEPTUN” w Ożarowie  

 

Pływalnia służy  społeczności lokalnej poprzez zaspokajanie jej potrzeb z zakresu kultury fizycznej. 

Prowadzi działalność sportowo – rekreacyjną z zakresu sportów wodnych i rekreacji ruchowej. 

Składa się z 6-cio torowego basenu sportowego o długości 25m, podświetlanego basenu 

rekreacyjnego o długości 11m, zjeżdżalni rurowej o długości 72m oraz 6-cio osobowej sauny 

suchej. 

    

 

Z Krytej Pływalni "NEPTUN" w ramach zajęć wychowania fizycznego korzystają uczniowie 

z terenu Gminy Ożarów uczący się w  Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie, 

Zespole Szkół w Ożarowie oraz ze Szkół Podstawowych z Janowic, Pisar i Lasocina. 

Pływalnia prowadzi zajęcia aerobiku wodnego „Ożarowska Akademia Seniora” 

realizowane przez Gminę Ożarów. 



Realizowane są zajęcia aerobiku wodnego w ramach projektu „My Samodzielni!” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.    

Wspólnie z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach realizujemy 

„Programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” w województwie świętokrzyskim 

dla uczniów klas I-III” finansowanym z Ministerstwa Sportu . Program przewidywał  20 zajęć 

lekcyjnych dla  uczniów ze Szkół Podstawowych z Ćmielowa i Brzóstowej z gminy Ćmielów,  Szkół 

Podstawowych z gminy Opatów, Szkoły Podstawowej w Tarłowie z gminy Tarłów, Szkół 

Podstawowych z Bidzin, Wojciechowic, Gierczyc oraz Stodół z gminy Wojciechowice, Szkół 

Podstawowych z Zawichostu i Czyżowa Szlacheckiego z gminy Zawichost.   

Pływalnia organizuje również kursy na kartę pływacką i młodszego ratownika. Przy 

Pływalni istnieje Drużyna WOPR, która corocznie reprezentuje Gminę Ożarów w Wojewódzkich 

Zawodach Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie w Chańczy. 

Kryta Pływalnia „NEPTUN”  zorganizowała zawody pływackie: 

17. Gminne Otwarte Mistrzostwa Krytej Pływalni „Neptun” w Pływaniu  

18. Gminne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 

19. Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Ożarowa – Dni Ożarowa 

20. Zimowe Drużynowe Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego  

w Ratownictwie Wodnym 

21. ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA OŻAROWA URODZINY PŁYWALNI 

22. Ogólnopolski  Nocny Maraton Pływacki „OTYLIADA”’ 

W sobotę 10 marca 2018 r.  na Krytej Pływalni „Neptun” w Ożarowie podobnie jak na 40 

innych pływalniach odbył się V Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki OTYLIADA 2018 - 

największe i najliczniejsze masowe zawody pływackie w Polsce. Zawodnicy rozpoczęli  

pływanie  o godz. 18:00,  a zakończyli w niedzielę 12 marca o 6.00. W tegorocznych 

zawodach wzięło udział 37 pływaków, którzy łącznie przepłynęli dystans 218 km.  

Zwycięzca imprezy pokonał dystans 20 km,  Dla najmłodszych zawodników tegorocznych 

zmagań organizatorzy przygotowali sympatyczne i niepowtarzalne maskotki foczki Otylki.  

Każdy z uczestników Otyliady’2018  otrzymał certyfikat uczestnictwa i pamiątkowy mini-

medal. Najliczniejsza rodzina 5-osobowa otrzymała puchał ufundowany przez Burmistrza 

Ożarowa Pana Marcina Majchera. 



2.  Międzyzakładowy Klub Sportowy „Alit” w Ożarowie  

 
Międzyzakładowy Klub Sportowy „Alit” działa na terenie miasta i gminy Ożarów, zajmuje 

się   organizowaniem i propagowaniem sportu wśród dzieci,  młodzieży i dorosłych. Klub zrzesza  
ok. 160 zawodników należących do trzech sekcji sportowych tj. piłka nożna, tenis stołowy i brydż 
sportowy. W celu podniesienia poziomu rywalizacji sportowej i promocji Gminy Ożarów klub 
zgłasza drużyny do rozgrywek organizowanych przez: 

– Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej 
– Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 
– Świętokrzyski Związek Brydża Sportowego 
 

Szkolenie w klubie prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska z wieloletnim doświadczeniem. 
Trenerzy w celu podnoszenia kwalifikacji zobligowani są do udziału w corocznych szkoleniach i 
kurso-konferencjach organizowanych przez świętokrzyskie związki sportowe. 
 
 Największą i najbardziej popularną jest sekcja piłki nożnej, która realizuje rozgrywki w 
ośmiu grupach rozgrywkowych skupiając ponad 140 osób: 
 
  

1. IV liga seniorów 
1. Junior młodszy (2002 i młodsi) 
2. Trampkarz starszy  (2004 i młodsi) 
3. Młodzik starszy (2006 i młodsi 
4. Młodzik młodszy (2007 i młodsi) 
5. Orlik młodszy (2009 i młodsi) 
6. Akademia Alit Ożarów 

 
 

 W kadrze drużyny seniorów IV ligi świętokrzyskiej było 25 zawodników. W  rundzie 
wiosennej sezonu 2017/18 drużynę prowadził Dariusz Pietrasiak, natomiast w rundzie jesiennej 
sezonu 2018/2019 dotychczasowego trenera zastąpił Tadeusz Krawiec, zespół przez niego 
prowadzony  zakończył rundę jesienną na 8 miejscu. Zajęcia treningowe odbywały się 3-4 razy w 
tygodniu plus mecz mistrzowski.  W zespole grali utalentowani młodzi zawodnicy z Ożarowa np.  
Jakub Kończyk, Michał Ciepliński, Kamil Wareliś, Bartłomiej Duda, Olaf Reimus, Michał Tomasik, 
Filip Stępień. 
    
  
Większość zawodników sekcji piłki nożnej to dzieci i młodzież: 
  
 Drużyna Juniorów Młodszych prowadzona przez trenera Jarosława Lipowskiego w 2018 
roku  liczyła 18 zawodników, młodzież uczestniczyła w rozgrywkach ligowych województwa 
świętokrzyskiego, drużyna na półmetku sezonu zajęła    II miejsce w lidze , zajęcia odbywały się 2 
- 3 razy w tygodniu. 
 
 Drużyna prowadzona przez trenera Emila Urbana uczestniczyła w rozgrywkach ligi 
Trampkarz Starszy zajmując I miejsce na zakończenie rundy jesiennej sezonu 2018/2019. W 
zajęciach odbywających się 2-3 razy w tygodniu uczestniczyło 18 osób 



 
 W drużynie Młodzik Starszy na treningi uczęszczało 17 zawodników. Zajęcia były 
prowadzone   w wymiarze 2 do 3 jednostek w tygodniu. Drużyna pod kierunkiem trenera 
Grzegorza Witka zakończyła rundę jesienną na I miejscu w tabeli. 
 
 W roku 2018 w treningach Młodzików Młodszych uczestniczyło 17 chłopców, zajęcia  
prowadził  2-3 razy w tygodniu trener Piotr Ożóg. Drużyna  uczestniczyła w rozgrywkach ligowych  
organizowanych przez ŚZPN Kielce zajmując po rundzie jesiennej III miejsce. 
 
 Grupa Orlik Młodszy licząca 21 zawodników prowadzona była przez trenerów Grzegorza 
Witka i Piotra Ożoga. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. Dzieci uczestniczyły w zajęciach 
treningowych oraz turniejach organizowanych przez klub i ŚZPN Kielce zajmując czołowe lokaty, 
drużyna zakończyła rundę jesienną na II miejscu w tabeli. 
 
Akademia Piłkarska ALIT – liczyła 25 dzieci w wieku 4 – 8 lat, zajęcia pod kierunkiem trenerów 
Jarosława Lipowskiego i Emila Urbana odbywały się 2 razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone były 
w formie sportowo – zabawowej. 
 
 Prowadzenie zajęć od wczesnych lat i objęcie nimi jak największej ilości dzieci ma 
zaprocentować w przyszłości dobrymi wynikami sportowymi grup młodzieżowych. Nasze grupy 
młodzieżowe odnoszą sukcesy sportowe i zajmują czołowe lokaty w rozgrywkach organizowanych 
przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej, poza meczami ligowymi dodatkowo uczestniczą w 
meczach sparingowych oraz  licznych turniejach. Poniżej przedstawiamy tylko turnieje, w których 
nasze drużyny zajęły I lub II miejsce: 
 

– II miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Bidzinach rocznik 2009 
– II miejsce – Eliminacje Wojewódzkie w Masłowie do turnieju o Puchar Prezesa PZPN 
rocznik 2006 

– I miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Sandomierzu rocznik 2007 
– I miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Bidzinach rocznik 2005 
– I miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Dwikozach rocznik 2001 
– I miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Ożarowie rocznik 2003 
 

 

Wysokie wyniki naszych grup młodzieżowych świadczą o prawidłowym procesie szkolenia. 

Niestety część najlepszych zawodników odchodzi do renomowanych klubów w większych 

miejscowościach. W minionym roku po raz kolejny straciliśmy utalentowanych wychowanków, 

są to dwaj chłopcy z rocznika 2004, o których od dłuższego czasu zabiegali szkoleniowcy Korony 

Kielce. 

 

  Ponadto szkolenie dzieci i młodzieży w klubie przekłada się na wyniki osiągane w 
szkolnych zawodach sportowych. Młodzi zawodnicy zrzeszeni w Klubie Sportowym „ALIT”  będący 
jednocześnie uczniami szkół z terenu Gminy Ożarów uczestniczyli w szkolnych turniejach osiągając 
wysokie lokaty. 
 



 Następną sekcją działającą w klubie jest tenis stołowy. Drużyna tenisistów obecnie 
występuje w III lidze tenisa stołowego i bierze udział w turniejach klasyfikacyjnych 
organizowanych przez Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.                                                                                                                                
Sezon 2017/18 drużyna tenisistów zakończyła na V miejscu. W  rozgrywkach tych Piotr Czerwonka 
zajął III miejsce pod względem zdobytych punktów  w meczach ligowych. Po pierwszej rundzie 
sezonu 2018/2019 drużyna zajmowała VI miejsce. Ogromnym sukcesem zakończył się udział 
Magdaleny Gaborskiej 
w mistrzostwach województwa, została ona mistrzynią województwa świętokrzyskiego w grze 
pojedynczej, v- ce mistrzynią w grze podwójnej oraz zajęła III miejsce w grze mieszanej. 
Reprezentowała również woj. świętokrzyskie w Mistrzostwach Polski,  które odbywały się w 
Raszkowie w województwie wielkopolskim. 
  
 
 

Najmniejszą sekcją naszego klubu jest brydż sportowy - liczy 8 zawodników. W 2018 roku 
drużyna uczestniczyła w rozgrywkach III ligi Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego do 
której zakwalifikowało się 14 drużyn tj. z Kielc (2), Starachowic, Buska Zdroju, Jędrzejowa, Puław, 
Radomia (3), Skarżyska Kamiennej (2), Skaryszewa, Ostrowca Św. i Ożarowa. Rozgrywki pomiędzy 
drużynami odbywają się systemem każdy z każdym – mecz oraz rewanż. Miniony sezon drużyna 
Alitu zakończyła na 5 miejscu w tabeli z wynikiem 150,09 VP. 

W dniu 24.06.2019r. przy wsparciu Urzędu Miejskiego został zorganizowany w Ożarowie 
Turniej o Puchar Burmistrza Ożarowa, w którym wzięło udział 23 pary. 

Poza rozgrywkami ligowymi zawodnicy MZKS „ALIT” w niemal każdy poniedziałek 
uczestniczą w towarzyskich turniejach brydża sportowego w Ostrowcu Św. Gdzie zajmują czołowe 
lokaty. 
 

 
 W 2018 roku w organizowanych przez klub zajęciach uczestniczyło ponad 160 
zawodników. 
Zajęcia treningowe odbywały się 2 lub 3 razy w tygodniu dla każdej drużyny ( IV liga nawet 4 razy 
w tygodniu) plus w sezonie rozgrywkowym mecz mistrzowski. 
Rozegrano 20 meczów brydża sportowego, 14 meczów i 6 turniejów tenisa stołowego, 96  
piłkarskich meczów ligowych ponadto sekcja piłki nożnej rozegrała łącznie 53 turnieje, mecze 
pucharowe i sparingowe.   

 Klub stara się zapewniać zawodnikom napoje chłodzące a na meczach 
wyjazdowych posiłki. Szkolenie dzieci i młodzieży przebiega pod okiem doskonałych 
szkoleniowców. Zajęcia w zależności od pory roku i uprawianej dyscypliny odbywają się na 
obiektach Alitu lub w hali sportowej przy ZSO im. Edwarda Szylki. 

 
 Jak wynika z przedstawionego sprawozdania większość osób zrzeszonych w naszym klubie 
to dzieci i młodzież która biorąc udział w treningach i meczach należycie wypełnia swój wolny czas 
oraz doskonali umiejętności. 
 Celem szkolenia dzieci i młodzieży nie jest jedynie osiągnięcie wyniku sportowego ale 
również podniesienie ogólnej sprawności, odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego, 
ukształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku jako alternatywy dla nałogów oraz spędzania 
czasu ze smartfonem czy przed komputerem, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, 



systematyczności, pracowitości, umiejętności działania w grupie- zasada „fair play”, poznawanie 
nowych kolegów, nawiązywanie przyjaźni. 

 
Poza osobami zrzeszonymi w klubie z obiektu sportowego zarządzanego przez MZKS 

„ALIT” nieodpłatnie korzystają wszyscy chętni mieszkańcy Ożarowa oraz Gminy Ożarów, odbywają 
się zajęcia sportowe dla przedszkolaków, zajęcia lekcyjne z wychowania fizycznego dla uczniów 
ożarowskich szkół oraz szkolne zawody sportowe, które w większości trenerzy i pracownicy Alitu  
nieodpłatnie organizują i sędziują. Odbyły się następujące zawody sportowe:  Półfinał 
Wojewódzki w Piłce Nożnej Chłopców Gimnazjum,  Półfinał Wojewódzki w Piłce Nożnej Chłopców 
Szkoła Podstawowa, Finał Wojewódzki w Piłce Nożnej Chłopców Gimnazjum,  Finał Wojewódzki 
w Piłce Nożnej Chłopców Szkoła Podstawowa, Turniej Szkolny w Mini Piłce Nożnej Chłopców 
Szkoła Podstawowa, Turniej o Puchar Tymbarku. 

 
W 2018 roku nasz klub ponownie został doceniony przez władze PZPN oraz ŚZPN Kielce. 

We wrześniu 2018 roku Polski Związek Piłki Nożnej powierzył klubowi współorganizację 
międzynarodowego turnieju piłkarskiego „SYRENKA CUP”, co było ogromnym wyróżnieniem, 
ponieważ były to wysokiej rangi młodzieżowe zawody piłkarskie, o których organizację starało się 
wiele klubów. Na obiektach sportowych w Ożarowie odbyły się dwa mecze międzynarodowe: 
Portugalia – Węgry oraz Węgry – Rumunia. Była to okazja do promocji naszego miasta oraz 
atrakcja dla mieszkańców Gminy Ożarów. 

 
 Ponadto na obiektach sportowych odbyły się następujące wydarzenia: Turniej Piłki Nożnej 
Old Boys i Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Dni Ożarowa, pokazy strażackie dla przedszkolaków, 
piknik dla przedszkolaków, grille integracyjne dla uczniów, Piknik Integracyjny Środowiskowych 
Domów Samopomocy, Zawody Sportowo – Pożarnicze, Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, 
Festyn Charytatywny „Festiwal Kolorów”. Dodatkowo Klub wspomaga działanie grup 
niezrzeszonych tj. drużyna oldboys z Ożarowa oraz drużyna siatkarska reprezentująca Gminę 
Ożarów. 
 
  



17.  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

Straż Miejska, znajduje się w strukturze urzędu jako referat. Straż liczy 7 etatów w tym 

komendant, 5-ciu strażników i sprzątaczka. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności 

lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. 

Straż Miejska w Ożarowie w zakresie swojej działalności na przestrzeni 2018 roku na terenie 

miasta i gminy Ożarów podjęła 377 interwencji podczas których: 

- nałożono 52 mandatów na  łączną sumę     
  5950 zł 
- pouczono 200 osób 
- przekazano 3 sprawy na policję  
*  niszczenia mienia, kategorii szczególnie 
uciążliwej dla naszej społeczności lokalnej  
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Strażnicy zabezpieczają miejsca awarii lub innych podobnych zdarzeń np.: 

 awaria oświetlenia ulicznego 

 awaria wodociągu    

 udział w zabezpieczeniu miejsca zdarzeń drogowych 

 

Zabezpieczamy również wszelkie imprezy, festyny i uroczystości na terenie miasta i gminy 

Ożarów: 
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Strażnicy prowadzą spotkania z pensjonariuszami DPS – Sobów i filii w Suchodółce oraz z 

podopiecznymi  DPS w Czachowie na temat: 

 jak bezpiecznie poruszać się po drogach 

 odpowiedzialność karna za kradzieże i przywłaszczanie mienia 

 obowiązków właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Ożarów  

 jak segregować śmieci  

Przeprowadzają spotkania z dziećmi w 

placówkach oświatowych na terenie 

miasta i gminy Ożarów. 

 Temat spotkań: 

- „Bezpieczne ferie.”  

- „Bezpieczne wakacje” 

- „Bezpieczna droga do szkoły” 
- „Dopalacze” 
- „Bezpieczeństwo w szkole i poza 
szkołą” 
 
 
 
Nasi strażnicy prowadzą również kontrole zbiorników wodnych na terenie naszej gminy ze 
zwróceniem uwagi na przestrzeganie zakazu kąpieli, niszczenia tabliczek informacyjnych oraz 
zakazu wchodzenia na lód i zabaw na nim. 

 
 

STRAŻ MIEJSKA przeprowadziła Kontrole POSESJI” na terenie miasta i gminy Ożarów 
Celem naszych kontroli było poprawienie estetyki i porządku na terenie gminy Ożarów, podczas 
której zwracano uwagę na:  

o wyposażenie posesji w urządzenia do zbierania nieczystości stałych  
o posiadanie dowodów opłat za odbiór nieczystości stałych i ciekłych  
o porządek wokół posesji oraz nr porządkowy nieruchomości 

Strażnicy podczas bieżących służb patrolowych wystawili 58 poleceń wykonania prac 
porządkowych na posesji (usunięcie zachwaszczenia, uporządkowanie posesji czy podcięcie 
gałęzi zawężających pas dróg gminnych itp. 

AKCJA ZIMA - plakatowanie obwieszczeń o intensywnych opadach śniegu, informowanie 
społeczności lokalnej o obowiązkach właścicieli nieruchomości podczas zimy 

Straż Miejska podejmuje działania na rzecz ochrony zwierząt. Współdziała z   

odpowiednimi instytucjami tj: Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom – PTASI AZYL w 

miejscowości Ostrów gm. Chęciny. W okresie jesiennym przekazaliśmy 1 bociana i 1 łabędzia do 

„AZYLU”. Ptaki te były okaleczone, chore, zagubione bądź porzucone.  

Współpraca z firmą odławiającą bezpańskie psy z terenu miasta i gminy Ożarowa w celu 

ujawnienia i odłowienia bezpańskich psów, które trafiają do Schroniska dla zwierząt. 



WSPÓŁPRACA Z OŚRODKIEM POMOCY 
SPOŁECZNEJ 
Uczestniczymy w Ogólnopolskiej Akcji Spis Osób 
Bezdomnych – akcja została przeprowadzona na 
terenie miasta i gminy Ożarów w godzinach 
wieczorowo - nocnych.   
Współpracujemy z pracownikami Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ożarowie, poprzez 
odwiedziny posesyjne osób samotnych, osób 
nadużywających alkoholu oraz stosujących 
przemoc w rodzinie itp. 

 
 
 

W związku z wykonywaniem zadań Straż Miejska 
współpracuje z Policją. Organizowane są patrole 
mieszane strażnik miejski wspólnie z policjantem w 
szczególności na drugą i trzecia zmianę. Udział 
Straży Miejskiej w zabezpieczaniu imprez, 
uroczystości, wszelkich zdarzeń i bieżących służb 
pozwala na znaczne odciążenie sił policyjnych co 
umożliwia skierowanie ich  do służb w najbardziej 
zagrożonych rejonach. 
- prowadzimy wspólne patrole i służby: 

 współpracujemy podczas zabezpieczania 
zdarzeń drogowych (kierowanie ruchem, 
zabezpieczanie miejsca przed osobami 
postronnymi) 

 
 
- organizowanie i przeprowadzanie 

wspólnych akcji, np.; 

 „Akcja Znicz” Akcja Pierwszy Dzień 
wiosny”  

 „„Akcja Znicz” Akcja Pierwszy Dzień 
wiosny”  

 „Akcja Bezpieczne Wakacje”, 
„Bezpieczna Droga Do Szkoły” oraz 
„Bezpieczne Ferie” 
( przeprowadzając corocznie w placówkach 
szkolnych spotkania z młodzieżą szkolną) 

 wspólnie odwiedzamy osoby starsze i samotne z terenu miasta i gminy Ożarów z powodu 
wzrostu przestępstw i wykroczeń na szkodę w/w osób pod katem kradzieży gotówki i 
napadów.  

 Wakacje”, „Bezpieczna Droga Do Szkoły” oraz „Bezpieczne Ferie” 
( przeprowadzając corocznie w placówkach szkolnych spotkania z młodzieżą szkolną) 



 wspólnie odwiedzamy osoby starsze i samotne z terenu miasta i gminy Ożarów z powodu 
wzrostu przestępstw i wykroczeń na szkodę w/w osób pod katem kradzieży gotówki i 
napadów.  

 
Straż Miejska w Ożarowie wzięła udział w Powiatowych Ćwiczeniach Obronnych, których 
motywem przewodnim było zagrożenie terrorystyczne. Ćwiczenia te odbyły się na terenie 
obiektu Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie we współpracy z policją, strażą pożarną, 
pogotowiem ratunkowym i szkołą  
Strażnicy brali również udział w 
Ćwiczeniach Szczebla Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej, które 
odbyły się na terenie miasta i gminy 
Ożarów. Podczas tych manewrów 
przećwiczono akcje ratownicze: 

 pożar kompleksu leśnego w 
miejscowości Julianów, 

 topiące się osoby w 
zbiorniku wodnym w 
miejscowości Maruszów 

 wypadek drogowy na ul. 
Bohaterów Monte Casino 
w rejonie Zespołu Szkół w 
Ożarowie.   

Straż Miejska w Ożarowie prowadzi działalność charytatywną poprzez współpracę z placówkami 
oświatowymi z terenu miasta i gminy Ożarów oraz mieszkańcami. Nakrętki te przekazujemy 
Fundacji Misiek Zdzisiek – „Błękitny Promyk Nadziei” z 
Jędrzejowa. 2018 r. przyniósł nam kolejny raz I-wsze 
miejsce w województwie pod względem przekazanych 
nakrętek dla podopiecznych tej fundacji.  
 

 

     
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 Na terenie miasta i gminy Ożarów zarejestrowaną działalność posiada 16 jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Trzy z nich znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-

Gaśniczym, to jest: OSP w Lasocinie, OSP w Ożarowie i OSP w Sobótce. 

Najwięcej wyjazdów do zdarzeń w gminie Ożarów i powiecie opatowskim w 2018 r. miała 

jednostka OSP z Ożarowa. W 2018 r. uczestniczyła w 105. wyjazdach ratowniczo-gaśniczych. OSP 

z Sobótki wyjeżdżali do zdarzeń 34 razy a druhowie z Lasocina 14. W sumie jednostki OSP            z 

terenu gminy interweniowały 153 razy. 

Gmina Ożarów nieustannie doposaża Straże Pożarne w najnowocześniejszy sprzęt                                             

i wyposażenie. Oprócz zakupów bieżących finansowanych z budżetu, gmina Ożarów pozyskuje 

środki z dofinansowań. Jednostka OSP z Ożarowa pozyskała w 2018 r. nowy – średni samochód 

ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem. Zakup sfinansowany został ze środków pochodzących 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, środków z Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz budżetu gminy. Łączna wartość pojazdu wraz z 

wyposażeniem to 896 670,00 zł. Dla jednostek OSP samorząd zakupił sprzęt sfinansowany w 

głównej mierze z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 

Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w ramach 

zadania: „Doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ożarów”. Zakupiono 

zestaw hydrauliczny średni (pompa hydrauliczna, przewody hydrauliczne, nożyce i rozpieracz 

ramieniowy) dla OSP w Lasocinie, zestaw do otwierania drzwi i cięcia, defibrylator AED i 

defibrylator AED z obsługą trybu niemowlęcego i zestawem szkoleniowym oraz zestaw 

ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera dla OSP w Ożarowie. 

Wartość zakupionego sprzętu ratowniczego wyniosła 80 688,30 zł. 

Jednostka OSP w Lasocinie głównie w ramach środków otrzymanych z Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego zakupiła obuwie strażackie, rękawice specjalne i spodnie pilarza a OSP z 

Sobótki ubrania specjalne, obuwie strażackie, rękawice specjalne i spodnie pilarza. Wartość 

zakupionego wyposażenia wyniosła 9 170,00 zł. 

Ze znacznym dofinansowaniem dla jednostek OSP spoza KSRG zakupiono również ubranie 

specjalne i obuwie strażackie o łącznej wartości 1 800,00 zł. dla jednostki OSP w Szymanówce, a 

w OSP w Jakubowicach wykonano remont w remizie, na który jednostka otrzymała środki                            

z dofinansowania w kwocie 10 000,00 zł. 

Strażacy-ochotnicy z jednostek OSP w Gminie Ożarów systematycznie podnoszą swoją wiedzę                   

i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, kursach oraz ćwiczeniach. Wyposażenie                                             

i wyszkolenie druhów umożliwia podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych oraz działań w ramach 

ratownictwa technicznego i drogowego, ratownictwa powodziowego i nawodnego czy 

ratownictwa medycznego. 

W ramach pracy z dziećmi i młodzieżą Urząd Miejski w Ożarowie, Zarząd Miejsko-Gminny 

Związku OSP RP w Ożarowie i jednostki OSP współpracują ze szkołami. Podczas spotkań dzieci 

kształcą się w tematyce zapobiegania pożarom i wypadkom, zapoznają się ze sprzętem 

pożarniczym oraz uczą udzielania pierwszej pomocy. Zdobytą wiedzą wykazują się podczas 

uczestnictwa w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowanych 

corocznie w gminie Ożarów. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działa prężnie przy OSP                                 



w Wyszmontowie (sekcja dziewczęca i chłopięca). Dzieci i młodzież kształci się w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej i przygotowuje do wstąpienia w szeregi OSP. 

Zarówno Młodzieżowe, jak i Kobiece Drużyny Pożarnicze oraz członkowie OSP stratują                                  

w rozgrywanych corocznie Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Gminy Ożarów.                           

W 2018 r. w Zawodach wzięły udział MDP z Wyszmontowa (dziewczęta i chłopcy),                                                           

KDP z Wyszmontowa oraz OSP z Jakubowic, Lasocina, Ożarowa, Suchodółki, Szymanówki                                         

i Wyszmontowa. W Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się                               

w Stopnicy w dniu  9 września 2018 r. udział wzięły i reprezentowały Gminę Ożarów oraz powiat 

opatowski druhny z KDP w Prusach. 

OSP swoim wyszkoleniem i wyposażeniem dorównują strażakom Państwowej Straży Pożarnej                      

i niezastąpieni współpracują z nimi podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych                                

a jednostki z miasta i gminy Ożarów stanowią trzon ochrony przeciwpożarowej gminy i powiatu 

opatowskiego. 

 

POZIOM ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I 

GMINY OŻARÓW 

 Komisariat Policji w Ożarowie swym działaniem obejmuje teren gmin Ożarów,  Tarłów oraz  

gminę Wojciechowice, usytuowany  w północno- wschodniej części powiatu opatowskiego, w 

rozwidleniu dróg krajowych K-74 Kielce - Lublin i K-79 Warszawa –Sandomierz - Kraków,  ogólna 

powierzchnia w/w gmin wynosi 433 km2, teren ten zamieszkały jest przez około 22 tys. osób.  

  Stan etatowy    Komisariatu Policji  w Ożarowie obejmował 25 etaty policyjne  w tym  Zespół 

Kryminalny -7, Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne – 11, dzielnicowi- 4, Zespół ds. Wykroczeń- 2 i 2,5 

etatów pracowników cywilnych.              

 Na terenie miasta i gminy Ożarów w 2018 roku odnotowano szereg zdarzeń  o charakterze 

kryminalnym, które miały bezpośredni wpływ na ogólny stan bezpieczeństwa publicznego. Oceniając 

jego stan oraz zmiany, tendencje, zachodzące w okresie ostatniego roku należy oprzeć się o dane 

statystyczne dotyczące efektywności pracy wykrywczej, zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom 

oraz dynamiki zaistniałych zdarzeń. 

 

 

 

 



I.  Informacja dotycząca zaistniałych przestępstw i wykroczeń. 

W roku 2018  Komisariat Policji w Ożarowie przeprowadził 331 postępowań przygotowawczych 

w sprawach o przestępstwa określone w Kodeksie Karnym oraz innych ustawach szczególnych. W roku 

2017 było przeprowadzonych 246 postępowania co oznacza wzrost  o 85 spraw i stanowi dynamikę  134 

% ( 2017- 93%). W prowadzonych postępowaniach przygotowawczych stwierdzono 253 czyny 

przestępcze ( 2017-203). Znaczny wzrost liczby postępowań przygotowawczych związany jest ze zmianą 

ustawy Kodeks Karny odnośnie przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. 

Na dorosłych sprawców przestępstw skierowano  160 ( 2017-137) aktów oskarżenia do Sądu 

Rejonowego  w Opatowie oraz w 4 przypadkach materiały na nieletnich sprawców czynów karalnych 

zostały przesłane do Sądu Rejonowego w Opatowie Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich.  

 Wykrywalność ogólna przestępstw Komisariatu Policji w Ożarowie wyniosła 81,9%  ( 2017r – 

76,85%)  w tym przestępstw kryminalnych – 75,4%  ( 2017-57,9%).  

Przestępstw o charakterze gospodarczym na terenie dziania KP Ożarów odnotowano  10  (w 2017 r. – 

17) co dało dynamikę 59 %. Wykrywalność przestępstw gospodarczych wyniosła 66,8%  ( 2017- 76,9%)  

przy stwierdzeniu  9 czynach przestępczych. Od sprawców przestępstw dokonano  zabezpieczenia 

majątkowego na kwotę 151.350,00 złotych.  

 

Na terenie miasta i gminy Ożarów  zostało przeprowadzone   w 2018 roku  185 postępowania 

przygotowawcze do 142 w roku 2017, co stanowi wzrost o 43 sprawy  ( dynamika 130%) ,  89 na  

podejrzanych o dokonanie przestępstw zostały skierowane akty oskarżenia do Sądu Rejonowego  w 

Opatowie . Wykrywalność ogólna przestępstw   wyniosła 75,9% ( 2017-80,2%), przy stwierdzeniu 141 

czynów przestępczych. Wobec 4  nieletnich sprawców czynów karalnych materiały zostały przesłane do 

Sądu Rejonowego w Opatowie Wydział  III  Rodzinny i Nieletnich.  

Wśród przestępstw kryminalnych najliczniejszą oraz najbardziej dokuczliwą społecznie grupę 

stanowią przestępstwa przeciwko mieniu, do których zaliczamy przede wszystkim kradzieże z 

włamaniem, kradzieże rzeczy cudzej, rozboje. Przestępstwa przeciwko mieniu stanowią  25 % wszystkich 

przestępstw. Stwierdzono taką samą  liczbę kradzieży z włamaniem : 9 w 2018 roku do 9 w roku 2017 

(dynamika 100%, ) ,  wzrost kradzieży cudzej rzeczy z  10 w roku 2017  do 13 w roku 2018, co dało 

dynamikę na poziomie 130 %. Wykrywalność tych kategorii  przestępstw na terenie miasta   i gminy 

Ożarów wyniosła 63,6% . W większości przypadków obiekty, które były przedmiotem przestępstwa nie 

posiadały technicznych zabezpieczeń antywłamaniowych, były słabo oświetlone                        i 



umiejscowione z dala od innych zabudowań, często przedmioty skradzione pozostawione były bez 

nadzoru osobowego. 

       

Należy stwierdzić, iż najczęstszym przedmiotem kradzieży były: 

4) pieniądze, 

5) metale kolorowe oraz metalowe elementy i maszyny rolnicze ( na złom) 

6) deski ze starych stodół 

7) elektronarzędzia (wiertaki , piły spalinowe , kosy spalinowe) 

8) akumulatory 

9) telefony  komórkowe 

10) drzewo  z lasu 

 

W 2018 roku na terenie miasta i gminy Ożarów nie  odnotowano  przestępstwa  zabójstwa, 

rozboju , kradzieży rozbójniczej , wymuszenia rozbójniczego, zgwałcenia lub doprowadzenia osoby 

małoletniej poniżej 15 roku życia do innej czynności seksualnej. Zaistniało 2 przestępstwa kradzieży  

samochodów :  samochód   osobowy m-ki Seat Toledo z terenu leśnego w miejscowości Julianów oraz 

ciągnik siodłowy m-ki MAN z terenu parkingu na stacji paliw w Ożarowie.  

 Wśród przestępstw kryminalnych istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa        mają 

przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, do których zaliczamy spowodowanie uszkodzenia ciała oraz 

bójki i pobicia, w których uczestniczyło, co najmniej kilka osób.              W analizowanym okresie  

odnotowano na terenie miasta i gminy Ożarów odnotowano jedno przestępstwo średniego uszczerbku 

na zdrowiu – art. 157§1kk w miejscowości Jakubowice oraz bójkę z udziałem 6 osób w miejscowości 

Prusy ( art. 159kk)  

 

 Analizując dalej poszczególne kategorie przestępstw kryminalnych należy                też uwzględnić 

liczbę ujawnionych przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.    W 2018 roku Komisariat 

Policji w Ożarowie z terenu miasta i gminy Ożarów wszczął 12 postępowań przygotowawczych z Ustawy 

z dnia 29.05.2007r o przeciwdziałaniu narkomanii, w których stwierdzono 4 czyny posiadania środków 

odurzających oraz 1 czyn  uprawy konopi innych niż włókniste- 6  krzewów na terenie niezamieszkałej 

posesji w miejscowości Maruszów. Ujawniono jednego nieletniego, który posiadał susz ziela marihuany 

w Maruszowie , którego sprawę rozpatrzył Sąd Rejonowy w Opatowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich. 

Wykrywalność tej kategorii przestępstw wyniosła 80%. W 3 sprawach u osób zostały ujawnione i 



zabezpieczone substancje odurzające tzw. ”dopalacze”, których skład chemiczny nie jest wymieniony w 

załącznikach do ustawy z dnia 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii. Na uwagę zasługuje fakt, że 

u jednej z osób na terenie miejscowości Wyszmontów zabezpieczono 2,5 kilograma „ dopalaczy”, jeszcze 

przed wejściem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto dokonano zatrzymania 

osoby podejrzanej o popełnienie przestępstw w postaci udzielania środków odurzających oraz substancji 

psychoaktywnych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, oraz posiadania środków odurzających. Sąd 

Rejonowy w Opatowie zastosował wobec tej osoby środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 

aresztowania na okres 3 miesięcy.  

W dniu 21 sierpnia 2018 roku  weszła w życie  nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej które 

wprowadzają nowe obostrzenia. Przepisy mają ograniczyć wytwarzanie  i wprowadzanie do obrotu 

środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. 

Od  za posiadanie dopalaczy w znacznych ilościach grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności oraz do 

12 lat za handel nimi. Zmianie ulega też samo definiowanie groźnych substancji (środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych), tak by ich producenci zbyt łatwo nie wykorzystywali luk w prawie. 

Zgodnie z nowymi przepisami lista substancji zakazanych ma stanowić załącznik do rozporządzenia 

ministra zdrowia, a nie do ustawy, dzięki czemu jej aktualizacja będzie prostsza, a delegalizacja kolejnych 

niebezpiecznych substancji – szybsza.  

Na stan porządku i bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy  Ożarów niewątpliwie znacząco 

wpływa liczba przestępstw komunikacyjnych, do których wliczane są katastrofy  i wypadki drogowe a 

także przypadki kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości. W roku 2018  stwierdzono 24 przestępstw 

drogowych kierowania pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości  z art. 178a § 1 kk ( 40-2017r.)  

/nietrzeźwi kierujący/  . Uwagę należy zwrócić również na kierowanie pojazdami w stanie po użyciu 

alkoholu (od 02 do 05 promila), co sankcjonuje Kodeks Wykroczeń – art. 87§1 kw , gdzie w 2017 roku 

ujawniono 10 takich kierujących-  ( 9-2017r. )  

Od 09.11.2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Karnego i innych ustaw zgodnie  z którą 

nietrzeźwi rowerzyści ( art. 178a§2 Kodeksu Karnego ) są karani na podstawie art. 87§1a Kodeksu 

Wykroczeń, w 2018r ujawniono  2   sprawców w tej kategorii.                

Zaistniało na terenie miasta i gminy Ożarów 11 ( 2017- 6) wypadków drogowych    w których    13  

osób zostało rannych: 

® Ożarów                               - 4 wypadki drogowe  ( 5 osób rannych) 



® Karsy                                  - 2 wypadki drogowe ( 3 osoby ranne)  

® Maruszów                           - 1 wypadek drogowy (1 osoba ranna) 

® Zawada                               - 1 wypadek drogowy (1 osoba ranna)  

® Gliniany                             - 1 wypadek drogowy (1 osoba ranna) 

® Pisary                                 - 1 wypadek drogowy (1 osoba ranna)  

® Sobótka                              - 1 wypadek drogowy (2 osoby ranne)  

 

W toku prowadzonych postępowań przygotowawczych ustalono, że uczestnicy wypadków drogowych 

nie byli pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

Odnotowano 85   kolizji drogowych -(zdarzeń, gdzie nie było osób zabitych i ciężko rannych) ( 96-2017r.)   

na drogach miasta i gminy Ożarów. Najbardziej zagrożone pod względem bezpieczeństwa  w ruchu 

drogowym miejscowości to: 

® Ożarów               –   25 zdarzeń drogowych, 

         ® Maruszów           –     10 zdarzeń drogowych, 

         ® Zawada              –        10 zdarzeń drogowych, ,  

® Karsy                  –     8 zdarzeń drogowych, 

          ®  Wyszmontów    –       5 zdarzeń drogowych, 

® Sobótka                 -      5 zdarzeń drogowych 

.  

Szczegółowe dane dotyczące „mapy przestępczości” przedstawia poniższe zestawienie: 

 

tabela nr 1. Statystyka w/g miejsca zaistniałego przestępstwa –  gmina OŻARÓW 

 

Miejsce zaistnienia przestępstwa Liczba zdarzeń o charakterze przestępczym 

Ożarów 66 



Maruszów 14 

Sobótka 12 

Sobów 11 

Jakubowice 7 

Gliniany 6 

Jankowice 6 

                              Karsy  6 

Pisary 5 

Wyszmontów 5 

Potok 5 

Julianów 5 

Prusy 4 

Dębno 4 

Szymanówka 4 

Nowe 3 

Wólka Chapanowska 3 

Grochocice 3 

Śródborze 2 

Zawada 2 

Wojciechówka 2 

Suchodółka 2 

Janów 2 

Janopol 1 

                             Janików 1 



Czachów 1 

                             Lasocin 1 

Przybysławice 1 

 

 

W  2018 roku policjanci KP w Ożarowie realizując zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i 

porządku publicznego zastosowali następujące środki prawne określone przez Ustawę „Kodeks 

Wykroczeń” 

 

1. Skierowano wniosków o ukaranie  

do Sądu       - 153 (2017 - 151) 

2. Nałożono mandatów karnych ogółem  - 234 (2017 -436)  

3. Nie skierowano wniosków o ukaranie 

do Sądu      - 55  

w tym z powodu nieustalenia sprawcy                -             39           (2017 - 41) 

W 2018 r. odnotowano wykrywalność ogólną w sprawach o wykroczenia na poziomie 

79,6% ( 2017- 78,6%) ,  w kategorii wykroczeń przeciwko mieniu – art. 119§1kw – kradzież mienia 

( 31)  i art. 124§1kw- zniszczenie mienia  ( 12) wykrywalność tej kategorii wyniosła 67,5%. 

Na 7 nieletnich sprawców czynów karalnych materiały przesłano do Sądu Rejonowego 

w Opatowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

 

Szczegółowe dane dotyczące „mapy zagrożenia wykroczeniami” przedstawia poniższe 

zestawienie: 

tabela nr 2. Statystyka w/g miejsca zaistniałego wykroczenia – miasto OŻARÓW 

 

miejsce popełnienia wykroczenia 

/osiedle, ulica/ 

Liczba popełnionych wykroczeń 

/dane z RSOW/ 



ul. Os. Wzgórze 11 

ul. Plac Wolności 9 

ul. Kolejowa  6 

ul. Ostrowiecka 3 

ul. Jana Pawła II  2 

ul. Mazurkiewicza 1 

ul. Długa 1 

ul. Górna 1 

ul. Jasna 1 

ul. Wysoka 1 

ul. Boh. Monte Casino 1 

ul. Kościuszki 1 

 

tabela nr 3. Statystyka w/g miejsca zaistnienia wykroczenia – gmina OŻARÓW 

miejsce popełnienia wykroczenia 

 

Liczba popełnionych wykroczeń 

/dane z RSOW/ 

Sobótka  13 

Wyszmontów 11 

Maruszów 11 

Karsy 9 

Jakubowice 8 

Przybysławice 7 

Szymanówka 6 

Sobów 6 



Pisary 6 

Julianów 6 

Zawada 5 

Śródborze 4 

Gliniany 4 

Janów 3 

Prusy 3 

Janików 3 

Lasocin 2 

Dębno 2 

Suchodółka 2 

 

 

Liczba nałożonych mandatów karnych  w wybranych kategoriach wykroczeń przedstawia się 

następująco: 

  ►   przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi na drogach                    – 80, 

►   przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi        –  72, 

►   przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu                   –  12, 

►   przeciwko urządzeniom użytku publicznego                    –    3, 

►   przeciwko obyczajności publicznej                  –   30, 

                                                                                                                    Razem –  197 

Ogółem – policjanci nałożyli 234 mandaty karne  na sprawców wykroczeń na kwotę 26.740 

złotych 

 Od 01.09.2014 roku nastąpiła zmiana Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, w życie weszły 

przepisy które zobowiązują pieszych poruszających się po drogach poza terenem zabudowanym po 

zmierzchu do używania elementów odblaskowych. Po okresie przejściowym, gdzie policjanci stosowali 



pouczenia oraz profilaktykę w 2018 roku na pieszych naruszających powyższe przepisy nałożono 12 

mandatów karnych . 

Ponadto 10 osób zostało ukaranych mandatami karnymi lub wnioskami ukaranie do sądu za 

bezpodstawne wezwanie Policji- art.66 Kodeksu Wykroczeń.  

Mandaty karne nałożone za wykroczenia porządkowe, w sposób szczególny wpływają na 

poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa i są w/g posiadanych danych uznawane przez 

społeczność lokalną za szczególnie uciążliwe. Należy uznać, iż działania policjantów pionu prewencji 

skierowane zostały we właściwym kierunku.  

Istotną pomocą w realizacji tych zadań były wspólne służby Policji i Straży Miejskiej ( 28  służb) , 

wspólne zabezpieczenie meczów piłki nożnej na stadionie miejskim ALIT,  Rodzinnych Rajdów 

Rowerowych, Dni Ożarowa, Święta Kwitnącej Wiśni, Dożynek Gminnych, Biegu Wolności. Ponadto 

realizowane są wspólne działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w ramach programów 

profilaktycznych „ Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczne Ferie”, „ Bezpieczna Droga do Szkoły” oraz udział 

Policji w festynie rodzinnym „Razem Bezpieczniej”.  

  

 

II.  Informacja dotycząca innych działań prewencyjnych, przestępczości 

nieletnich i profilaktyki. 

Policjanci pionu prewencji w roku 2018 w ramach codziennej  służby patrolowej     i obchodowej 

szczególną uwagę zwracali na przeciwdziałanie występowaniu przestępstw i wykroczeń. Realizując te 

zadania na terenie miasta i gminy Ożarów policjanci wykonali 1166 interwencji ( miasto-511, gmina-

655),  z czego 40 dotyczyło interwencji domowych, gdzie potwierdzono fakt przemocy w rodzinie i 

została wszczęta procedura Niebieskiej Karty. Sprawcami przemocy są tylko mężczyźni, głównie pod 

wpływem alkoholu,  z których  18 osób z interwencji domowych  z użyciem przemocy zostało osadzonych 

do wytrzeźwienia    w pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Ostrowce 

Św.    W ramach procedury Niebieskiej Karty w 2017 roku zostało wszczęte 9  postępowań 

przygotowawczych  z art. 207KK . 

Średni czas reakcji Policji na zdarzenie na terenie powiatu opatowskiego  wyniósł : PILNE  8,57 min.   ( 

miernik Komendy Głównej Policji – 10,16min.) oraz  ZWYKŁE  15,52 min. 

 



W celu ograniczenia liczby osób uzależnionych od alkoholu skierowano  do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   18 wniosków na  osoby  uzależnione od alkoholu na leczenie 

odwykowe (głównie sprawców interwencji związanych z przemocą         w rodzinie). 

W  2018 roku  dzielnicowi KP w Ożarowie podejmowali  wspólnie  z pedagogami szkolnymi i 

kuratorami działania zmierzające do  zapobiegania popełnieniu czynów karalnych  oraz demoralizacji 

przez nieletnich. Ogólny poziom przestępczości nieletnich na terenie naszej gminy utrzymuje się od kilku 

lat na podobnym poziomie. 

W celu utrzymania tych pozytywnych trendów, a także celem zapobiegania demoralizacji 

nieletnich oraz dla poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa obywateli,  a także zapobiegania 

przestępstwom i wykroczeniom realizowano działania profilaktyczne  m. in. w ramach programu 

„BEZPIECZNE  ŚWIĘTOKRZYSKIE” : 

 

 

 

I. Miejsca Publiczne i miejsca zamieszkania. 
Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i zamieszkania jest na poziomie bardzo dobrym. Każde 

zgłoszenie na telefon alarmowy jest realizowane, podejmowane interwencje, jak również 

telefony służbowe dzielnicowych. Każdy mieszkaniec może zgłosić zagrożenie za pomocą portalu 

internetowego Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.  

II. Ruch drogowy i komunikacja publiczna. 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest na wysokim poziomie. Na bieżąco przeprowadzano 

kontrole prędkości i kontrole pojazdów, autokarów wycieczkowych. Miejsca przeprowadzanych 

remontów dróg są oznakowane prawidłowo a objazdy wytyczane w porozumieniu z zarządcą 

drogi i policjantami RD KPP Opatów. 

III.     Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. 

W ramach tego obszaru były realizowane następujące działania:  

 

1. Szkoła i Środowisko – w ramach programu realizowane są akcje : 

1. Bezpieczne Wakacje – przeprowadzono 41 spotkań na terenie gminy Ożarów  

i miasta Ożarów . Spotkania te miały na celu uświadomienie dzieciom jak zachowywać się w czasie 



wakacji, gdy same zostają  w domu, gdy zostają zaczepiane przez osoby obce a także w czasie pobytu 

nad wodą. O obowiązujących zakazach kąpieli w miejscach do tego nie wyznaczonych oraz zabawach  

z rówieśnikami.  W spotkaniach brało udział 852 osoby. 

2)  Bezpieczne Ferie –przeprowadzono 39 spotkań. W czasie spotkań  poruszono tematy dotyczące 

zabaw przy zamarzniętych  akwenach wodnych , o  zabawach na śniegu jak również bezpiecznej 

i rozsądnej  jazdy na sankach i nartach. W spotkaniach brało udział 472 osoby. 

3) Bezpieczna droga do szkoły – przeprowadzono 53 spotkań. Na spotkaniach tych omówiono 

zasady poruszania się po drogach publicznych pieszo i rowerem,  bezpiecznym przechodzeniu 

przez jezdnie w miejscach do tego wyznaczonych.   W spotkaniach brało udział 763 osoby. 

2. Internet w ramach programu realizowane są następujące działania ,, Cyber Przemocy”, „Czyny 

Zabronione”, „Dopalacze”-  Spotkania te miały na celu uświadomić dzieciom i młodzieży szkolnej , 

że osoby które łamią prawo, zawsze zostaną ukarane, a także żeby nie były obojętni jeżeli komuś 

dzieje się krzywda- powiadamiali pedagogów, kuratorów, nauczycieli o łamaniu prawa przez swoich 

rówieśników , a także  nie dali się zastraszać . Wszystkich spotkań przeprowadzono 136 w 

spotkaniach brało łącznie udział 2065 osób. 

3.    Rodzina -  realizując ten program dzielnicowi KP   Ożarów w ramach prowadzonych spotkań i 

odwiedzin posesyjnych prowadzili rozmowy profilaktyczno-edukacyjne na temat zabezpieczenia 

własnego mienia i czujności sąsiedzkiej jak też dokonywali odwiedzin osób starszych i samotnie 

mieszkających, gdzie prowadzono rozmowy dotyczących zwracania szczególnej uwagi na osoby 

narodowości romskiej, jak też osób podszywających się pod różnych akwizytorów, a także o 

oszustwach sposobem na „Wnuczka” i „ Policjanta” . W trakcie spotkań z młodzieżą prowadzone są 

pogadanki na temat szkodliwości i używania i odpowiedzialności prawnej używania i posiadania 

narkotyków , ponadto skierowano 21 wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, jak również przeprowadzono 396 kontroli sklepów pod kątem prawidłowości 

oznakowania zakazu sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom, które nie ukończyły 18 roku 

życia. 

 

 

4. Narkotyki i dopalacze – w ramach programu w trakcie spotkań z młodzieżą prowadzone są pogadanki 

na temat szkodliwości i używania i odpowiedzialności prawnej używania i posiadania narkotyków. 

Spotkania prowadzone w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych. W miejscowości Wyszmontów 

przeprowadzono 1 spotkanie z mieszkańcami około 28 osób. Trzy spotkania w DPS Sobów, DPS 

Suchodółka około 84 osób. Spotkania odnośnie narkotyków i dopalaczy przeprowadzono w Placówce 



Opiekuńczo Wychowawczej w Ożarowie 27 osób. W ramach programu przeprowadzono łącznie 94 

spotkania w których udział wzięło 394 osób. 

5. Przemoc w rodzinie - 2018r. sporządzono 40 Niebieskich Kart dotyczących zarówno interwencji 

domowych z użyciem przemocy jak i na podstawie zawiadomień o przestępstwie z art. 207kk.. W związku 

z przeprowadzanymi interwencjami domowymi zostało zatrzymanych  i osadzonych do wytrzeźwienia w 

PDOZ KPP Ostrowiec Św. 19 osób. Osoby objęte dozorem za przestępstwo z art. 207 KK – 3 osoby. 

6. Nieletni w roku 2018r. prowadzono 20 teczek nieletnich w tym 11 sprawców czynów karalnych  i 9 

sprawców nieletnich zagrożonych  demoralizacją, gdzie systematycznie prowadzone są odwiedziny i 

monitoring nieletnich z częstotliwością raz na kwartał. 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa 

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący 

wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które 

pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom 

lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez 

uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń 

bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania 

bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i 

społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych 

służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów   i posterunków 

policji. 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech 

płaszczyznach: 

1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych, 

2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:  

o bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu 

terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.; 

o w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych 

bezpieczeństwu  publicznemu, 



3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany 

informacji. 

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie 

przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców 

negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. 

Na terenie powiatu opatowskiego  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od 05 

października 2016 roku. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na terenie miasta  

odnotowano 21 zgłoszeń – potwierdzalność- 14,3% , natomiast na terenie gminy Ożarów 66 

zgłoszeń- potwierdzalność- 63,6%. Najczęściej dotyczyły używania środków odurzających, 

spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, przekraczania dozwolonej prędkości, miejsc 

grupowania się małoletnich, niewłaściwej infrastruktury drogowej.  

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji 

mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje 

się naszym rejonem zamieszkania. 

  

Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to 

zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, 

który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych 

możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem 

wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa  w trybie offline. Użytkownik nie 

musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego. 

  

Aplikacja „Moja komenda” zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów 



w Polsce. Dodano do niej dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki. 

Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług 

lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb 

online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. 

Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja 

Komenda” umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki policji, ulicy lub kodzie pocztowym. 

 

„Moja Komenda” już dziś dostępna jest na telefony z Androidem i na i OS. Usługa jest bezpłatna. 

W ramach współpracy z samorządem gminy Ożarów uzyskano dofinansowanie w kwocie   

10.000 złotych na zakup roweru i wyposażenia dla Komisariatu Policji w Ożarowie oraz 5.000 

złotych na służby ponadnormatywne, które policjanci zrealizowani podczas zabezpieczenia 

festynu „ Święta Kwitnącej Wiśni” oraz „Dożynek” w Lasocinie.  

 

Dziękuję za uwagę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


