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 Szanowni Państwo 

       Przekazuję Państwu Raport o stanie 

Gminy Nowy Korczyn za 2020 rok. Jest 

to już trzeci z kolei Raport od czasu 

nowelizacji ustawy o samorządzie 

gminnym. Ustawodawca, nowelizując 

ustawę samorządową, wprowadził 

nową instytucję raportu o stanie gminy, 

który stanowi podsumowanie pracy 

burmistrza w poprzednim roku 

kalendarzowym. W raporcie 

uwzględniono realizację polityk, 

programów i strategii, a także 

informację o finansach gminy, 

infrastrukturze komunalnej, pomocy społecznej, oświacie, kulturze polityce bezpieczeństwa 

oraz polityce społecznej. Ustawodawca zdecydował się przy tym połączyć procedurę 

rozpatrywania raportu z procedurą udzielania absolutorium. Rada Miejska rozpatruje bowiem 

raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium 

dla Burmistrza.   

Sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, jest niecodzienna i bardzo trudna. Wszyscy                          

się czujemy zmęczeni i zaniepokojeni, nie wiedząc, co nas czeka. Rok 2020 to ciężki czas                    

ze względu na trwającą na świecie pandemię koronawirusa. Mimo tej trudnej sytuacji gmina 

Nowy Korczyn zrealizowała inwestycje, które przyczyniły się do poprawy warunków życia 

mieszkańców. Wykonano wiele zadań związanych z infrastrukturą drogową, ochroną 

środowiska, kulturą, kulturą fizyczną czy edukacją. 

W 2020 r. wybudowano w asfalcie blisko 3 km dróg gminnych za kwotę 782 tys. zł.                            

w następujących miejscowościach: Łęka, Podzamcze, Brzostków, Pawłów, Stary Korczyn                       

i Badrzychowice. Środki na przebudowę wspomnianych dróg Gmina pozyskała z Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz                    

z Funduszu Dróg Samorządowych. Poprawiła się również infrastruktura drogowa przy ul. Farnej 

w Nowym Korczynie, gdzie powstał obustronny chodnik z kostki brukowej wraz z oświetleniem 

ulicznym oraz parkingiem na wysokości cmentarza. Zadanie to o wartości ponad 420 tys. zł. 

zrealizowano w ramach II etapu rewitalizacji Nowego Korczyna. 

Również w ramach rewitalizacji wykonano ważną dla mieszkańców Nowego Korczyna 

inwestycję, której całkowity koszt  opiewał na 1,6 mln zł. Była to wymiana awaryjnej sieci 

wodociągowej wzdłuż ulic: Farnej, Kingi, Buskiej, Armii Krajowej i Grotnickiej Górnej wraz                

z przepięciem istniejących przyłączy. Z kolei inną istotną dla mieszkańców całej gminy 

inwestycją jest budowa połączenia sieci tranzytowej Nowy Korczyn – Solec Zdrój obsługiwanej 

przez ujęcie Nida 2000 z siecią wodociągową Grotniki Małe  - Górnowola za pomocą rurociągu 

wodociągowego. Przedsięwzięcie to o wartości 101 tys. zł przyczyni się w przyszłości                            

do zapewnienia ciągłości dostawy wody w przypadku braku produkcji na stacji uzdatniania 

wody w Nowym Korczynie.  



W 2020 roku gmina Nowy Korczyn zatroszczyła się o podniesienie standardu świadczenia usług 

kulturalnych poprzez remont i doposażenie zarówno nowokorczyńskiej „organistówki”,                     

jak i świetlicy wiejskiej w Górnowoli. Za kwotę ponad 120 tys. zł gruntowną przebudowę 

przeszedł budynek „organistówki”. Zyskał on nową elewację wraz z ociepleniem ścian i stropu 

oraz wymianą rynien i rur spustowych. Ponadto wykonana została opaska wokół budynku, 

chodnik od strony północnej, pomalowano także ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach. 

Również świetlica wiejska w Górnowoli oraz jej najbliższe otoczenie za kwotę ponad 63 tys. zł 

zmieniło się nie do poznania. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w 2019 r., kiedy to wymieniono 

dach, okna i drzwi. W roku bieżącym natomiast powstała elewacja budynku, nowa instalacja 

elektryczna, a teren przy świetlicy wyłożony został kostką brukową, zyskał też nowe ogrodzenie. 

W celu podniesienia komfortu nauki i pracy uczniów oraz nauczycieli za kwotę 200 tys. zł 

przeprowadzono w 2020 roku kompleksową modernizację bazy dydaktycznej i sportowej                

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Korczynie. Po wakacyjnej przerwie uczniowie 

wrócili do odnowionych pomieszczeń szkolnych, gdzie pomalowane zostały ściany i sufity 

niektórych sal szkolnych, wymienione zostały podłogi, a także instalacja elektryczna. Oprócz 

tego nad płytami boisk przy tej placówce rozbłysło światło z nowo wybudowanego oświetlenia 

obiektu. Dzięki temu boiska będą mogły być wykorzystywane wieczorami m.in. do ćwiczeń KS 

Wisła Nowy Korczyn oraz spędzenia wolnego czasu przez młodzież. 

Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło też nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. 

Uczniowie nie zasiadają dziś do szkolnych ławek, tylko przed komputerami. Niestety nie 

wszyscy taki sprzęt posiadają. Wychodząc naprzeciw najbardziej potrzebującym w tym zakresie, 

gmina pozyskała 60 tys. zł na zakup 26 laptopów wraz z oprogramowaniem, niezbędnych                      

do zdalnego nauczania. Sprzęt trafił do szkół na terenie gminy Nowy Korczyn. 

Dobrą informacją zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających gminę Nowy 

Korczyn jest fakt, że w okresie letnim udało się uporządkować i oznakować szlak kajakowy 

rzeki Nidy Jurków- Wiślica- Nowy Korczyn o długości 31,2 km. Przedsięwzięcie to o wartości 

132 tys. zł możliwe było dzięki zawartemu porozumieniu z Lokalną Grupa Działania 

„Królewskie Ponidzie” na wspólną realizację projektu pn. „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna 

Turystyka”. W ślad za wytyczeniem szlaku turystycznego zagospodarowano teren rekreacyjny 

nad rzeką Nidą,  zamontowano toalety przenośne, altanę drewnianą wraz ze stołami i ławkami, 

grill betonowy, kładkę drewnianą. Wykonano również parking z kostki brukowej. Poza tym 

powstała siłownia zewnętrzna, a estetyki dodały nowe nasadzenia niskiej zieleni. Zakupiono 

także sprzęt kajakowy.  

Ważną inwestycją realizowaną na terenie naszej gminy wspólnie przez województwo 

świętokrzyskie i małopolskie była budowa mostu na Wiśle w Nowym Korczynie. Koszt 

inwestycji to blisko 54 mln zł. most został oddany do użytku w grudniu 2020 r. 

Podsumowując kolejny rok działalności samorządu Gminy Nowy Korczyn, podkreślić należy, 

że mimo szerzącej się epidemii podjęte działania były na tyle sprawne, żeby jak najwięcej 

z zaplanowanych inwestycji zrealizować, a potrzeby mieszkańców na bieżąco zaspokajać.  

             Paweł Zagaja  

             Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn 



FINANSE GMINY 

1. Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku ustalony został w wysokości 

31 212 561,08 zł. a wykonany  w kwocie 30 152 493,37  zł. co stanowi  96,6 %  wykonania 

rocznego w tym: 

a) dochody własne plan 8 913 576,24 zł. zrealizowano w kwocie 9 082 567,10 zł. tj. 101,9 %                      

w tym: 

podatki i opłaty lokalne na plan 3 241 935,08 zł. zrealizowano w kwocie 3 316 308,44 zł. co 

stanowi 102,3 % w stosunku rocznym,  

b) subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gminy zaplanowano w wysokości 

10 199 909,00 zł. i wykonano w 100 %, 

c) dotacje celowe z budżetu państwa na plan 8 933 954,37 zł. zrealizowano w kwocie 

8 806 742,11 zł tj. w 98,6 %, 

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

środki z budżetu UE na dofinansowanie własnych zadań bieżących  i inwestycyjnych gminy na 

plan 2 698 219,47 zł. zrealizowano w kwocie 1 614 922,76 zł. tj. 59,9 %,  

e) dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących gminy plan w kwocie 

466 902,00 zł zrealizowano w wysokości 448 352,40 zł. tj. 96,0 %, 

Dochody bieżące na plan 28 625 387,63 zł. wykonane zostały w kwocie  28 505 323,50 zł. co 

stanowi 99,6 % planu rocznego. 

Dochody majątkowe na plan 2 587 173,45 zł. wykonane zostały w 1 647 169,87 zł. co stanowi 

63,7 % planu  rocznego. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych stanowią kwotę 

76 995,75 zł.  

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosi 912 152,79 zł. w tym zaległości  756 162,95 zł. 

W trakcie roku w celu wyegzekwowania należności podejmowane są czynności polegające na 

wystawianiu upomnień, kierowaniu tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.                               

W zakresie należności cywilno- prawnych do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty. 

 

2. Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku ustalony został w wysokości 

31 404 111,32 zł. a zrealizowany w 27 078 303,07 zł. tj. w 86,2%  w tym: 

a) wydatki bieżące na plan 27 517 342,86 zł. zrealizowano w wysokości 24 007 816,48 zł. tj. 

w 87,2 %, 

b) wydatki majątkowe na plan 3 886 768,46 zł. wykonano w wysokości 3 070 486,59 zł tj. 

w 79,0 %, 

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na: 

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 263 157,78 zł., 

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 

78 100,00 zł., 

- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej – 22 018,20 zł., 

- wpłaty gminy na rzecz związków gmin – 30 872,04 zł., 

- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 24 686,52 zł.,  

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   – 326 421,71 zł., 

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 202 097,02 zł., 

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 12 500,00 zł., 

- świadczenia społeczne – 7 411 694,78 zł., 



- stypendia różne – 55 752,76 zł., 

- stypendia dla uczniów – 118 782,00 zł., 

- inkaso za pobór podatków i opłaty targowej – 72 144,40 zł.,  

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 9 637 230,13 zł., 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych pobierających świadczenia z opieki 

społecznej – 72 121,66 zł., 

- wpłaty na PFRON     – 32 472,00 zł., 

- wynagrodzenia bezosobowe – 212 639,88 zł., 

- zakup materiałów i wyposażenia – 534 669,62 zł., 

- zakup środków żywności – 71 477,41 zł., 

- zakup środków dydaktycznych i książek – 153 886,52 zł., 

- zakup energii – 675 497,13 zł., 

- zakup usług remontowych – 122 337,94 zł.,  

- zakup usług zdrowotnych  –      9 681,18 zł., 

- zakup usług pozostałych –    1 377 337,66 zł., 

- opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej  – 511 306,99 zł., 

- opłata za uczęszczanie dzieci będących mieszkańcami gminy do przedszkoli na terenie innych 

gmin– 41 609,28 zł., 

- za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – 5 732,94 zł., 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 41 619,96 zł., 

- podróże służbowe krajowe – 29 276,96 zł., 

- różne opłaty i składki –      683 138,16 zł., 

- odpis na ZFŚS            – 367 442,54 zł., 

- podatek od nieruchomości – 4 823,00 zł., 

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5 220,00 zł., 

- opłaty na rzecz budżetów JST – 13 056,00 zł., 

- podatek Vat – 2 867,00 zł., 

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub  

w nadmiernej wysokości – 494,93 zł., 

- pozostałe odsetki – 315 159,48 zł., 

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20 600,01 zł., 

- szkolenia pracowników – 27 663,20 zł., 

- odsetki od zaciągniętych kredytów – 420 227,69 zł. 

Wydatki majątkowe w 2020 roku poniesiono na: 

1. Realizację projektów wieloletnich pn.: 

- modernizacja oświetlenia drogowego (wykup wierzytelności) – 30 180,97 zł. 

- „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – II etap” – 2 041 777,64 zł. 

- „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie 

Gminy Nowy Korczyn - etap II” – 204 256,22 zł. 

- „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy 

Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” – 870,00 zł. 

- „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań 

wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług” – 305 831,30 zł. 

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Badrzychowice dł. 420 mb” – 177 039,93 zł. 



2. Realizację zadań inwestycyjnych rocznych: 

- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Górnowola – 34 650,00 zł., 

- wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym  przy ul. Buskiej 36 813,90 zł., 

- budowa sieci wodociągowej w m. Grotniki Małe oraz budowa przyłączy wodociągowych oraz 

przepięcie wodociągu NIDA 2000 na terenie stacji wodociągowej w N. Korczynie – 154 104,42 

zł., 

- zakup dwóch samochodów służbowych – 80 220,00 zł. 

W 2020 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 4 742,21 zł. otrzymanej w 2019 roku w ramach 

projektu „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych 

rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług”. 

 

3.Wykonanie budżetu w 2020 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 3 074 190,30 zł. (przy 

planowanym deficycie w kwocie 191 550,24 zł.). 

4. Przychody w 2020 roku wykonane zostały w wysokości 1 575 560,51 zł. 

5. Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w 2020 roku stanowią kwotę 976 048,00 zł.  

6. Dług na koniec 2020 roku stanowi kwotę 15 093 198,80 zł.  

 

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

Na terenie Gminy Nowy Korczyn na koniec roku 2020 w pełni są zwodociągowane 22 sołectwa,  

Wykonanych jest ogółem 1894 przyłącza wodociągowe a długość sieci wodociągowej stanowi 

wartość 121,85 km. Woda do sieci wodociągowej dostarczana jest  z własnego, gminnego ujęcia 

wody pitnej w Nowym Korczynie oraz Związku NIDA 2000 w Starym Korczynie. Połączenie 

sieci tranzytowej Nowy Korczyn – Solec – Zdrój z siecią wodociągową Grotniki Małe – 

Górnowola zapewni ciągłość dostaw wody w przypadku braku produkcji na stacji uzdatniania                  

w Nowym Korczynie. Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Korczyn funkcjonuje                    

w 6 miejscowościach: Nowy Korczyn, Grotniki Duże, Grotniki Małe, Pawłów, Brzostków, 

Górnowola. Przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej są wykonane do  653 budynków mieszkalnych 

z czego 648 domostwa dostarczają ścieki do sieci kanalizacji zbiorczej, długości sieci kanalizacji 

sanitarnej wynosi 57,15 km. Na terenie Gminy Nowy Korczyn funkcjonuje także 177 szt. 

indywidulanych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowane w różnych 

miejscowościach. Gospodarka nieczystości stałych, ich odbiór odbywa się pośrednictwem firmy 

zewnętrznej wyłonionej w postepowaniu przetargowym na odbiór i transport tychże 

nieczystości. Zagospodarowanie nieczystości stałych odbywa się w Zakładzie Gospodarki 

Odpadów Komunalnych w Rzędowie na podstawie umowy na zagospodarowanie nieczystości 

stałych. Obsługa sieci wodociągowej, ujęcia wody pitnej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się z wykorzystaniem pracowników fizycznych 

Referatu Gospodarki Komunalnej. Gmina Nowy Korczyn zarządza także siecią dróg gminnych 

oraz wewnętrznych – dojazdowych do gruntów rolnych i innych. Dróg o kategorii dróg 

gminnych na terenie Gminy Nowy Korczyn jest 96,41 km z czego 74,38 km o nawierzchni 

bitumicznej, 8,76 km o nawierzchni tłuczniowej oraz 13,27 km dróg gruntowych, pozostałe 

odcinki stanowią drogi wewnętrzne – dojazdowe nie posiadające kategorii dróg gminnych. Przez 

gminę przebiega odcinek drogi krajowa nr 79 Kraków – Sandomierz o długości 11,7 km, 

przebiegają dwa odcinki dróg wojewódzkich: odcinek drogi nr 973 Busko Zdrój – Nowy 

Korczyn o długości 10,2 km; odcinek drogi nr 771 Wiślica – Strążyska o długości ok. 2,04 km. 



Na terenie Gminy Nowy Korczyn jest w sumie 65,87 km dróg powiatowych uzupełniających 

siatkę dróg w powiazaniu z drogami krajowymi, wojewódzkim oraz gminnymi.                                        

Ważną inwestycją realizowaną na terenie naszej gminy wspólnie przez województwo 

świętokrzyskie i małopolskie była budowa mostu na Wiśle w Nowym Korczynie. Koszt 

inwestycji to blisko 54 mln zł. Most został oddany do użytku w grudniu 2020 roku. 

 

 
 

Wydatki majątkowe w 2020 roku poniesiono na infrastrukturę komunalną: 

I.       Realizację projektów wieloletnich pn. 

1. Modernizacja oświetlenia drogowego (wykup wierzytelności) – 30 180,97 zł. 

2. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – II etap” , która obejmowała: 

- „-Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Korczyn ul. Farna, Kingi, Buska, Armii 

Krajowej, Grotnicka Górna" – 1 525 752,11 zł. 

 

 
 

 

 

- Remont Organistówki położonej przy ul. Pocztowej (dz. Nr ew. 1055) w Nowym Korczynie – 

106 549,37 zł. 



 
 

- Remont drogi powiatowej Nr 0134T Szczerbaków – Sępichów – Nowy Korczyn od km 9+382 

÷ 9+950 długości 568 mb oraz przebudowa drogi powiatowej ul. Farna polegająca na budowie 

oświetlenia ulicznego na działce nr 1010 położonej w Nowym Korczynie – 392 921,29 zł. 

3. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na   

  terenie Gminy Nowy Korczyn - etap II”, która obejmowała:  

- Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej w N. Korczynie – 60 885,00 zł.  

 
 

-  Remont budynku Szkoły Podstawowej w N. Korczynie – 137 221,22 zł. 

 
4. „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica,  

  Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” – 870,00 zł. 

5. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań  

  wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług” – 305 831,30 zł. 

 

6. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Badrzychowice dł. 420 mb” – 177 039,93 zł. 

 



 
 

II. Realizację zadań inwestycyjnych rocznych: 

1. „Remont mogiły żołnierskiej na cmentarzu w Ostrowcach” – 11 070,00 zł. 

 
 

2. „Przepięcie wodociągu Nida 2000 na stacji wodociągowej w Nowym Korczynie” – 

154 104,42 zł. 

3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Górnowola – 34 650,00 zł. 

 

 
 

4. Wykonanie klimatyzacji w UMiG  przy ul. Buskiej – 36 813,90 zł. 

5. Zakup samochodu służbowego PEUGEOT – 22 000,00 zł. 

6. Zakup samochodu służbowego KIA CEED – 58 220,00 zł. 

POMOC SPOŁECZNA 

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 



sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 

i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających                                

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka; podejmuje również działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia 

się rodzin i osób oraz ich integracji ze środowiskiem. Potrzeby osób i rodzin korzystających                  

z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą                                             

się w możliwościach pomocy społecznej. Zakres odpowiedzialności i działania Ośrodka wynika 

z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym                     

do alimentów, ustawy o zasiłku dla opiekuna, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży                     

i rodzin „Za życiem” i innych ustaw oraz programów rządowych i samorządowych. 

 

Wielkość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne rodzaje świadczeń, ich liczba 

oraz liczba rodzin, które otrzymały pomoc przedstawia się następująco: 

 

Udzielone świadczenia – zasiłek stały w 2020 r. 

 

FORMY POMOCY 

Liczba osób 

którym   

przyznano  

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń w 

zł. 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

0 1 2 3 4 5 

ZASIŁKI STAŁE 

- OGÓŁEM 
1 44 496 282  383 44 49 

w tym przyznane 

dla osoby: 

samotnie 

gospodarującej 

2 40 455 263  431 40 40 

pozostającej w 

rodzinie 
3 4 41 18 952 4 9 

 

Zasiłki stałe stanowią osłonę socjalną dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku 

lub niepełnosprawności, które nie nabyły prawa do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego. 

 

 

 

 

Udzielone świadczenia w 2020 r. ( zadania własne Gminy) 

 



FORMY POMOCY 

Liczba osób 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota świadczeń w 

zł. 
Liczba rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

 1 2 3 4 5 

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 1 29 143 53 022 26 49 

w tym przyznane z powodu: (z wiersza 

1) 

bezrobocia 

2 23 124 49 056 21 40 

długotrwałej choroby 3 7 19 3 966 7 12 

niepełnosprawności 4 0 0 0 0 0 

możliwości utrzymania lub nabycia 

uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego 

5 0 0 0 0 0 

schronienie 7 0 0 0 0 0 

Usługi opiekuńcze- ogółem 8 0 0 0 0 0 

w tym: 

specjalistyczne 
9 0 0 0 0 0 

Sprawowanie pogrzebu 10 0 0 0 0 0 

 ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE 

OGÓŁEM 
11 80 X 20 750 80 83 

w tym: 

 zasiłki  celowe 
12 29 36 9 150 23 37 

specjalne zasiłki celowe 13 30 35 9 100 27 44 

zasiłki celowe 

- zdarzenie losowe 
14 1 1 2 500 1 2 

zasiłki rzeczowe 15 0 0 0 0 0 

Odpłatność gminy za pobyt w DPS 16 22 192 511 307 22 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWODY PRZYZNANIA POMOCY W 2020 R. 

 



POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

Liczba rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Ogółem 
w tym: 

na wsi 
 

 1 2 3 

UBÓSTWO 1 17 16 29 

SIEROCTWO 2 0 0 0 

BEZDOMNOŚĆ 3 0 0 0 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 4 3 3 17 

W TYM: 

WIELODZIETNOŚĆ 
5 3 3 17 

BEZROBOCIE 6 32 23 74 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 64 57 101 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 8 48 43 91 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-

WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

9 7 5 26 

W TYM: 

RODZINY NIEPEŁNE 
10 7 5 26 

RODZINY WIELODZIETNE 11 1 0 5 

PRZEMOC W RODZINIE 12 1 1 4 

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI 13 0 0 0 

ALKOHOLIZM 14 2 0 2 

NARKOMANIA 15 0 0 0 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO 

ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO 
16 1 1 1 

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE 

OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY, OCHRONĘ 

UZUPEŁNIAJĄCĄ LUB ZEZWOLENIE NA POBYT 

CZASOWY 

17 0 0 0 

ZDARZENIE LOSOWE 18 1 1 2 

SYTUACJA KRYZYSOWA 19 0 0 0 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 20 0 0 0 

 

 

 

 

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 



Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, 

uczniów, jak i osób starszych. 

Składa się z trzech modułów. – Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci              

i młodzieży, drugi to posiłek adresowany do osób starszych  i trzeci moduł zakłada doposażenie 

i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub 

doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie 

nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania 

posiłków, czyli jadalni. 

 

Program ma ten na celu długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci                           

i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin 

o niskich dochodach. 

Wykaz udziału środków Wojewody Świętokrzyskiego i udziału środków własnych Gminy Nowy 

Korczyn w realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r. 

 

Lp. Środki Wojewody Środki Gminy Nowy Korczyn 

1 54.024,00 zł. 13.488,00  zł. 

 

 

Pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych realizowana z programu „Posiłek w 

szkole i w domu” w latach 2020 r. 

 

 

PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" 

Wyszczególnienie 

Zasiłek celowy Świadczenia rzeczowe 

Ogółem 
w tym na 

wsi 
Ogółem 

w tym na 

wsi 

1 2 3 4 5 

Liczba osób, którym przyznano decyzją 

świadczenie 
1 73 61 0 0 

Liczba rodzin 2 70 58 0 0 

Liczba osób w rodzinach 3 133 105 0 0 

Liczba świadczeń 4 176 152 X X 

Kwota świadczeń (w zł)1) 5 45 847 39 547 0 0 

z tego: 

środki własne 
6 3 227 3 227 0 0 

dotacja 7 42 620 36 320 0 0 

 

 

 

 

Pomoc w formie posiłku realizowana z programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r. 



PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" 

Wyszczególnienie 

POSIŁEK 1) 2) 

Ogółem 
w tym 

na wsi 

w tym: 

dzieci do czasu 

rozpoczęcia 

nauki w szkole 

podstawowej 

uczniowie do 

czasu ukończenia 

szkoły 

ponadgimnazjalnej 

pozostałe osoby 

otrzymujące 

pomoc na 

podstawie art. 7 

ustawy o pomocy 

społecznej 

Ogółem 
w tym 

na wsi 
Ogółem 

w tym 

na wsi 
Ogółem 

w tym na 

wsi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liczba osób 

korzystających 

z posiłku 

1 47 17 16 3 31 14 2 0 

w tym z 

posiłku w 

formie: 

pełnego obiadu 

2 1 0 0 0 0 0 1 0 

jednego dania 

gorącego 
3 46 17 16 3 31 14 1 0 

mleka, bułki / 

kanapki 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liczba rodzin 5 30 11 X X X X X X 

Liczba osób w 

rodzinach 
6 126 53 X X X X X X 

Liczba 

posiłków 
7 3120 929 1198 177 1631 752 291 0 

z tego: 

pełen obiad 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 

jedno danie 

gorące 
9 2829 929 1198 177 1631 752 0 0 

mleko, bułka / 

kanapki 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koszt 

posiłków (w 

zł) 

11 14583 3719 4827 711 6577 3008 3179 0 

z tego: 

środki własne 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 

dotacja 13 11404 3719 4827 711 6577 3008 2 337 0 

Koszt jednego 

posiłku (w zł) 
14 4,67 4,00 4,03 4,02 4,03 4,00 10,92 0 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 



Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także świadczenia wychowawcze 500+. 

Jest to program państwowy mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez 

comiesięczne wypłaty świadczenia wychowawczego w wysokości 500 złotych.  

Warunkiem nabycia prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 01.04.2016 r.                        

do 30.06.2019 r. na pierwsze dziecko było spełnienie kryterium dochodowego, czyli odpowiedni 

dochód rodziny wynoszący 800 zł. lub 1200 zł. na osobę w rodzinie w przypadku gdy w rodzinie 

występuje niepełnosprawne dziecko.  

Od 01 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do ukończenia 

18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.  

Jego podstawą normatywną jest ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa                                  

w wychowaniu dzieci.  

Świadczeniem wychowawczym 500+ w 2020 r. objęte było 838 dzieci i młodzież w wieku                    

do 18 lat na co wydatkowano kwotę 4 683 557,76 zł. 

 

Szczegółowe wykonanie zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za rok 2020 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba  osób w  

rodzinie 

ogółem W tym 

dzieci 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Świadczenie 

wychowawcze 

838 9430 4 683 557,76 505 1346 840 

1.1 

 

1.1.1 

Na 1 dziecko, w 

tym: 

na pierwsze 

dziecko 

510 

 

381 

3445 

 

3293 

1 701 619,16 

 

1 196 971,10 

367 

 

350 

882 

 

829 

513 

 

478 

1.2 

1.2.1 

Na 2 dzieci, w 

tym: 

 

na pierwsze 

dziecko: 

 

391 

 

184 

4124 

 

2023 

2 053 518,40 

 

1 005 285,00 

192 

 

185 

584 

 

556 

391 

 

370 

1.3 

1.3.1 

Na 3 dzieci, w 

tym: 

 

na pierwsze 

dziecko: 

160 

 

 51 

1713 

 

560 

854 791,10 

 

278 291,10 

52 

 

50 

212 

 

202 

160 

 

152 

1.4 Na 4 dzieci, w 16 148 73 629,10 4 20 16 



1.4.1 tym: 

 

na pierwsze 

dziecko: 

 

4 

 

37 

 

18 129,10 

 

4 

 

20 

 

16 

1.5 

1.5.1 

Na 5 dzieci, w 

tym: 

 

na pierwsze 

dziecko 

0 

 

0 

0 

 

0 

    0,00 

 

   0,00 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

1.6 

 

1.6.1 

Na 6 dzieci i 

więcej, w tym: 

na pierwsze 

dziecko 

0 

 

0 

0 

 

0 

   0,00 

 

  0,00 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

 

PROGRAM DOBRY START 

 

W 2020 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również program „Dobry 

Start”. Jest to świadczenie, które jest formą wyprawki szkolnej (przyznawane jest w okresie 

rozpoczęcia roku szkolnego), otrzymać go może rodzic dziecka, jego opiekun faktyczny, 

opiekun prawny, a także sama osoba ucząca się, jeśli jest to pełnoletni uczeń, który nie pozostaje 

na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem 

sądowym lub ugodą sądową. Wniosek składa jeden z rodziców, a jeżeli dziecko nie pozostaje 

we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców –wsparcie otrzymuje ten rodzic, 

który opiekuje się dzieckiem.  

 

Świadczeniem „Dobry Start” zostało objęte 545 uczniów na co wydatkowano                                 

kwotę 163 500,00 zł. 

 

Szczegółowe wykonanie zadań z zakresu rządowego programu ,,Dobry Start” za 2020 r. 

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Kwota w roku  w zł 

 

 

Wykonanie roczne 

Świadczenie Dobry Start 

1 2 3 4 

1 Liczba dzieci (i osób 

uczących się) na które 

wypłacono 

świadczenie ,,Dobry Start” z 

tego: 

 

163 500,00 zł 

 

545 

1.1 -w szkole podstawowej   



104 100 zł 347 

1.2 - w szkole 

ponadpodstawowej 

 

23 100 zł 

 

77 

1.3 - w dotychczasowym 

gimnazjum lub 

dotychczasowej szkole 

ponadgimnazjalnej albo w 

klasie  dotychczasowej 

szkoły ponadgimnazjalnej  

prowadzonej w szkole 

ponadpodstawowej 

 

35 700 zł 

 

119 

1.4 - w szkole artystycznej, w 

której jest realizowany 

obowiązek szkolny lub nauki 

 

0,00 

 

0 

1.5 - w specjalnym ośrodku 

szkolno-wychowawczym 

 

600,00 

 

2 

1.6 - w specjalnym ośrodku 

wychowawczym 

 

 

0,00 

 

 

0 

 

 
 

ŚWIADCZENIA RODZINNE  

Świadczenie rodzinne to zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia 

opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), zapomoga wypłacana przez 

gminy oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), do których 

prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami uzależniony jest od spełnienia kryterium 

dochodowego w wysokości 674 zł. lub 764 zł. na osobę w rodzinie w przypadku gdy w rodzinie 

występuje niepełnosprawne dziecko. Zasiłek  rodzinny  ma  na  celu  częściowe  pokrycie  

wydatków  na utrzymanie dziecka. Realizacja również ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.                           

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

W 2020 r. wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów dla 466 rodzin wyniosła                 

2 088 530,83 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 



oraz liczba wypłaconych świadczeń w 2020  r. 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinie 

ogółem W tym 

dzieci 

1. Zasiłki rodzinne, 

z tego na dziecko  

w wieku 

549 592,47 4769 257 992 494 

1.1. Do ukończenia  5 

roku życia 

109 606,83 1190 100 413 210 

1.2. Powyżej 5 roku 

życia do ukończenia 

18 roku życia 

380 212, 92 3135 190 758 393 

1.3. Powyżej 18 roku 

życia do ukończenia 

21 roku życia 

59 607,50 443 58 234 120 

1.4. Powyżej 21 roku 

życia do ukończenia 

24 roku życia 

135,00 1 1 2 1 

2. Dodatki do 

zasiłków 

rodzinnych: 

244 987,78 2221 225 896 452 

2.1. Urodzenia dziecka 14 000,00 14 14 57 29 

2.2. Opieki nad 

dzieckiem w 

okresie korzystania 

z urlopu 

wychowawczego 

39 240,71 104 12 43 19 

2.3. Samotnego 

wychowywania 

dziecka 

 

26 017,30 137 9 24 15 

2.4. Kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

23 139,12 223 22 86 42 

2.5. Rozpoczęcia roku 

szkolnego 

 

25 751,85 266 170 724 374 

2.6. Podjęcia przez 

dziecko nauki w 

szkole poza 

miejscem 

71 285,91 989 107 430 219 



zamieszkania 

2.7. Wychowywania w 

rodzinie 

wielodzietnej 

45 552,89 491 42 213 130 

3. Zasiłki 

pielęgnacyjne 

363 042,88 1682 152 x x 

3.1. Zasiłek 

pielęgnacyjny dla 

niepełnosprawnego 

dziecka 

72 522,00 336 x x x 

3.2. Zasiłek 

pielęgnacyjny dla 

osoby 

niepełnosprawnej w 

wieku powyżej 16 

roku życia, jeżeli 

legitymuje się 

orzeczeniem o 

znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

159 506,00 739 x x x 

3.3. Zasiłek 

pielęgnacyjny dla 

osoby powyżej 16 

roku życia 

legitymującej się 

orzeczeniem o 

umiarkowanym 

stopniu 

niepełnosprawności. 

131 015,00 607 x x x 

4. Jednorazowa 

zapomoga z tytułu 

urodzenia się 

dziecka 

29 000,00 29 29 116 58 

5. Świadczenie 

rodzicielskie 

89 966,60 99 18 x x 

6. Świadczenie „Za 

Życiem” 

0,00 x x x x 

7. Świadczenia 

pielęgnacyjne 

344 501,00 190 18 57 21 



8. Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

222 716,70 364 39 121 23 

9. Zasiłek dla 

opiekuna 

244 723,40 398 35 76 x 

 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na podstawie ustawy  z dnia 7 września 

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów osobie uprawnionej do alimentów                 

od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

jeżeli egzekucja jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie 

uprawnionej do ukończenia 18. roku życia albo, w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole 

wyższej, do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty      

900 zł. 

 

W 2020 r. wypłata świadczeń alimentacyjnych dla 16 dzieci wyniosła 61 537,00 zł. 

 

Szczegółowe wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej 

z budżetu państwa oraz liczba wypłaconych świadczeń w 2020 r.  

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł ) Liczba świadczeń 

1. Świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego, z tego 

na osobę uprawnioną  w 

wieku: 

65 537,00 172 

1.1. 0-17 lat 57 137,00 148 

1.2. 18-24 lat 8 400,00 24 

1.3. 25 lat i więcej 0 0 

 

ASYSTENT RODZINY 

 

W związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

( Dz.U. z 2020 r. poz.821 )  realizowany był przez tut. Ośrodek  Program  „Asystent rodziny                  

na rok 2020”.  

Adresatami programu są w szczególności rodziny borykające się z trudnościami opiekuńczo –

wychowawczymi. Celem programu jest wzmocnienie roli i funkcji rodziny poprzez wsparcie 

instytucjonalne i integrację społeczno–zawodową, pozostawienie dzieci i młodzieży                          

w środowisku rodziny naturalnej, wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo –

wychowawczych rodziców, tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny             



i jej integracji oraz wzmocnienie asystenta rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym 

realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art.8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu 

Kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Program umożliwia pomoc rodzinom w zakresie 

przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej, a także podejmowanie działań 

prewencyjnych i edukacyjnych na rzecz wspierania rodziny. W 2020 r. rodziny wymagające 

wsparcia asystenta rodziny mogły skorzystać z takiej formy pomocy.  

 

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie zatrudniony jest jeden 

asystent rodziny w ramach zadaniowego czasu pracy. Ta forma zatrudnienia pozwala                      

na  dostosowanie godzin pracy do indywidualnych potrzeb rodziny objętej wsparciem. 

 

Wydatki w 2020 r. w rozdziale: 85 504 (wspieranie rodziny): 

 

- finansowane z dotacji: 1.700,00 zł., 

- finansowane z budżetu gminy: 50.211,67 zł. 

 

W 2020 roku asystent rodziny pracował z 12 rodzinami, w których było 51 osób, w tym: 26 osób 

dorosłych i 25 dzieci. W rodzinach tych występowały przede wszystkim problemy opiekuńczo-

wychowawcze, niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, brak wyuczonych 

pozytywnych wzorców wychowawczych, bezrobocie, skłonności do nadużywania alkoholu, 

konflikt pomiędzy małżonkami i partnerami, ubóstwo,  niepełnosprawność. W okresie styczeń-

grudzień 2020  r., asystent złożył około 520 wizyt w środowiskach wymagających wsparcia.  

Wydatki w  2020 r. w rozdziale: 85 508: 

- koszty rodziny zastępczej : 5.732,94 zł.  

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 

Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadnia wynikające z dnia 29 lipca 2005 

r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ramach w/w ustawy działa Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn, w skład którego 

wchodzą przedstawiciele Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Sądu, Oświaty, Służby Zdrowia oraz 

Organizacji Pozarządowych. Ponadto powołane są również stałe Grupy Robocze zgodnie                

z rejonami działań pracowników socjalnych w celu rozwiązywania problemów związanych               

z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny oraz Grupy Robocze 

diagnozują problemy przemocy w rodzinie jak również podejmują działania w środowiskach 

zagrożonych przemocą mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Wszyscy członkowie 

Zespołu i Grup Roboczych ukończyli szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy                              

w rodzinie. 

W 2020 r. założono 15 „Niebieskich Kart” w 13 rodzinach. Wszystkich prowadzonych 

„Niebieskich Kart” w 2020 r. było 26. Odbyło się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, 

na których analizowano sytuację rodzin, w których została wszczęta procedura „Niebieskiej 

Karty”. Odbyło się 15 spotkań Grup Roboczych, na których zostały przygotowane Indywidualne 

Plany Pomocy dla tych rodzin.  

 



POLITYKA SPOŁECZNA 

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Podmiotem inicjującym realizację zadań z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień w Gminie 

Nowy Korczyn jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Największy udział wydatków ze środków alkoholowych przeznacza się corocznie na wspieranie 

działań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, m.in. przeprowadzenie imprez promujących 

zdrowy i trzeźwy tryb życia (konkursy, festyny, imprezy edukacyjne, sportowe, zajęcia 

pozalekcyjne) czy też utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich. 

Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania patologiom wśród dzieci i młodzieży to przede 

wszystkim spektakle profilaktyczne i widowiska o tematyce uzależnień organizowane                               

w placówkach oświatowych z terenu Gminy oraz w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury. Inną 

kategorią wydatków są wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych, opłaty za opinie biegłych, szkolenia członków komisji, delegacje,                           

a także prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień.  

W 2020 roku na realizację Programu wydatkowano kwotę 78 520,93 zł. 

Program przeciwdziałania narkomanii 

Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe w naszym kraju 

oraz psychospołeczne skutki skupione wokół tego stają się coraz bardziej widoczne. Problem 

ten dotyczy coraz młodszej grupy wiekowej. Używanie środków psychoaktywnych 

współegzystuje z zachowaniami destrukcyjnymi zagrażającymi zdrowiu i życiu. 

W roku 2020 do Punktu Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych nie zgłosiła się żadna osoba ani członek rodziny, w związku z podejrzeniem                          

o zażywanie narkotyków. 

Działania zrealizowane w 2020 roku w ramach programu były działaniami profilaktyki 

uniwersalnej, adresowanymi do grupy niskiego ryzyka. Profilaktyka ta ma dwa podstawowe 

cele: promocję zdrowego stylu życia, a przez to zmniejszenie zachowań ryzykownych.                             

W placówkach oświatowych na terenie gminy realizowane były szkolne programy 

profilaktyczne. Elementem tych programów były zagadnienia związane z narkotykami                                

i wszelkiego rodzaju używkami. W ciągu roku szkolnego w każdej ze szkół zapraszani są 

przedstawiciele policji, którzy przeprowadzają z dziećmi i młodzieżą pogadanki na temat 

uzależnień i bezpieczeństwa. Ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii 

gmina zakupuje także materiały informacyjno – edukacyjne na potrzeby szkół i komisji. Ponadto 

dofinansowywane są zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne dla dzieci i młodzieży. 

W 2020 roku na realizację Programu wydatkowano kwotę 10 000 zł. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Wieloletni program współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                  

i o wolontariacie na lata 2019-2022 został przyjęty uchwałą Nr II/15/2018 Rady Gminy Nowy 

Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. 

Współpraca Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku odbywała się 

w formie finansowej i pozafinansowej.  

Przedmiotem współpracy finansowej była realizacja zadań publicznych w zakresie:  

1) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży                               

i dorosłych, poprzez  prowadzenie zajęć, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych,  



2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 

3) kultury, sztuki i tradycji poprzez wspieranie działalności organizacji i kół  gospodyń 

wiejskich, 

4) bezpieczeństwa i porządku poprzez wspieranie działalności ochotniczych straży 

pożarnych.  

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie: 

upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 

w zakresie pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na ich sfinansowanie odbyło się po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Ogłoszenia o organizowanym konkursie 

zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

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

wymienionych organizacji: 

1) Klub Sportowy „Wisła” Nowy Korczyn – dotacja w wysokości 65 000 zł na realizację 

zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” na terenie Gminy Nowy Korczyn. 

2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wisła” Nowy Korczyn – dotacja w wysokości 

7 000 zł na realizację zadania „Organizacja i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci                       

i młodzieży szkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych” w zakresie Profilaktyki                                     

i zwalczania problemu alkoholizmu. 

3) Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności Ostrowiec Świętokrzyski – dotacja w 

wysokości 5 000 zł na realizację zadania „Pozyskiwanie żywności dla podopiecznych 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie”. 

Ponadto w 2020 roku Gmina Nowy Korczyn współpracowała z organizacjami pożytku 

publicznego i stowarzyszeniami poprzez: 

 organizację imprez kulturalnych („Buskie Spotkania z Folklorem”, Dzień Kobiet), 

 organizację imprez patriotycznych (obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

odzyskania niepodległości, bitwy korczyńskiej pod Czarkowami, pacyfikacji chłopów w 

Piasku Wielkim), 

 wspieranie tradycji regionalnych kultywowanych przez koła gospodyń wiejskich,  

 upowszechnianie osiągnięć i promocja gminy w materiałach promocyjnych w ramach 

Lokalnej Grupy Działania Królewskie Ponidzie, Lokalnej Organizacji Turystycznej 

„Moc Ponidzia”, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 

Świętokrzyskiego, 

 współorganizowanie imprez sportowych (turnieju piłki nożnej siatkowej poprzez zakup 

pucharów, dyplomów, posiłków), 

 zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych,  

 udostępnianie pomieszczeń, materiałów i sprzętu na działalność statutową. 

 

OŚWIATA 

W gminie Nowy Korczyn funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym  Korczynie, 

 Punkt Przedszkolny w Nowym Korczynie, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym  Korczynie, 

 Szkoła Podstawowa w Brzostkowie, 



 Punkt Przedszkolny w Brzostkowie. 

Informacja o przedszkolach na terenie gminy Nowy Korczyn w roku 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o szkołach na terenie gminy Nowy Korczyn w roku  

2019/2020 
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Liczba uczniów ogółem 198 52 89 

Liczba oddziałów 12 9 9 

Liczba etatów nauczycieli,  

w tym: 

31,68 10,31 12,73 

stażyści 0 1,44 1,06 

kontraktowi 0,07 0 1,27 

mianowani 3,23 2,17 3,78 
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Liczba dzieci uczęszczających 

do przedszkola 

85 18 

W tym dzieci w wieku lat 6 31 - 

Liczba oddziałów 5 1 

Liczba etatów nauczycieli, 

w tym: 

5,77 1,58 

stażyści 0 0,52 

kontraktowi 1 1 

mianowani 1,1 0 

dyplomowani 3,67 0,06 



dyplomowani 27,68 6,7 6,62 

 

KULTURA 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie (dalej MGOK) jest samorządową 

instytucja kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej , polegającej na tworzeniu , upowszechnianiu i ochronie 

kultury. Do podstawowych zadań MGOK należy rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb 

kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. Organizowanie 

przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny, kierowanych do odbiorców 

wszystkich grup wiekowych. 

Ośrodek działa na podstawie statutu  z dnia 23 sierpnia 2019 roku. 

Placówka prowadzi swoją działalność przy uwzględnieniu możliwości finansowych, lokalowych 

i kadrowych.  W 2020 r. MGOK zatrudniał 4  pracowników  w wymiarze: 

Dyrektor-1 etat, 

Gł.Księgowa-1/3 etatu, 

Pracownik PIT-3/4 etatu, 

Pracownik Obsługi Technicznej 1 etat. 

 

Staramy się stworzyć mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia 

kulturalnego i rekreacji oraz wprowadzić  działania, które sprzyjają integracji społeczności 

lokalnej.  

  MGOK współpracuje z samorządami: gminy, powiatu, województwa, Gminną Biblioteką 

Publiczną, szkołami, TMZK, parafiami, jednostkami OSP, Kołami Gospodyń Wiejskich, 

twórcami ludowymi, innymi różnymi organizacjami i stowarzyszeniami oraz WDK i domami 

kultury w gminach naszego województwa. Nawiązywanie  i utrzymywanie współpracy                   

z organizacjami, jak również z indywidualnymi osobami, jest dla nas bardzo ważnym elementem 

pracy, dającym możliwości rozwoju, otwarcia na nowe pomysły i inicjatywy społeczne . 

MGOK jest również członkiem stowarzyszeń:  LOT „Moc Ponidzia” i LGD „Królewskie 

Ponidzie”, z którymi w ramach lokalnej współpracy działamy  w sferze turystycznej                           

i promocyjnej. 

Przy MGOK działa Punkt Informacji Turystycznej. Jego główne działanie obejmuje 

gromadzenie i udzielanie informacji wpływającej na rozwój turystyki w regionie, promowanie 

gminy Nowy Korczyn oraz budowanie ofert turystycznej . 

Przy ośrodku kultury działa  również Wypożyczalnia Kajaków NIDA.  

Sezon kajakowy rozpoczął się 12 lipca i trwał do 21 września   

 

MGOK w Nowym Korczynie swoją działalność zgodną z przyjętym planem prowadził od 

stycznia 2020r. do połowy marca 2020r. 

W okresie od  11 marca 2020r. do września MGOK z powodu zagrożenia Covid 19,                         

ze względów bezpieczeństwa i odgórnych zarządzeń odwołał zajęcia i wszelkie aktywności 

związane z pracą ośrodka kultury. Sytuacja uległa zmianie tylko na czas września                                 

i października, w którym przywrócono zajęcia plastyczne, salę gier, opracowano nowy 



regulamin korzystania z obiektu zgodny z zaleceniami ministerstwa , dostosowany do zagrożeń 

Covid 19.  

Sytuacja ponownie uległa zmianie 6 listopada 2020r.  i zakaz działania utrzymał się do końca 

roku 2020. (Rozporządzeniem Rady Ministrów ponownie zostały zamknięte ośrodki kultury                    

i Biblioteka.) 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie do połowy marca 2020 pracował 

zgodnie z założonym planem. 

 

W tym okresie z powodzeniem zorganizowano: 

 

-28 Finał WOŚP w Nowym Korczynie.  

Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy z  w UMiG w Nowym Korczynie oraz 

placówkami oświatowymi z gminy Nowy Korczyn. MGOK koordynował wydarzenie, 

zorganizował część artystyczną. Akcję wsparli lokalni przedsiębiorcy, artyści , KGW, 

mieszkańcy. Zorganizowano Loterię Fantową, kącik plastyczny, kiermasz ciast, poczęstunek dla 

wolontariuszy i gości. 

-I Comber Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń z gminy Nowy Korczyn. 

Wprowadzona po raz pierwszy impreza integracyjna dla członkiń i członków KGW                             

i Stowarzyszeń z gminy Nowy Korczyn. Wydarzenie zrealizowane zostało przez MGOK przy 

współpracy z UMiG w Nowym Korczynie. Celem było zintegrowanie członków KGW                                 

i Stowarzyszeń ,wymiana doświadczeń, organizacja planów i kolejnych aktywności . 

- Ferie Zimowe dla dzieci i młodzieży z gminy Nowy Korczyn 

Zajęcia odbywały się przez dwa tygodnie od poniedziałku do piątku , z szerokim wachlarzem 

zajęć, aktywności ruchowych, konkursów, projekcji bajek. Prowadzone były przez pracowników 

MGOK oraz Gminnej Biblioteki Publicznej Na zakończenie MGOK zorganizował dla 

uczestników  nagrody i wyróżnienia, oraz przygotował pamiątkowe dyplomy. 

-Gminny Dzień Kobiet. 

Uroczystość zorganizowana przy współpracy z władzami samorządowymi w Nowym 

Korczynie, KGW, TMZK.  

MGOK zorganizował  i koordynował wydarzenie, zadbał o oprawę artystyczną ,dekoracje, 

promocję wydarzenia, oraz poczęstunek dla gości. Wydarzenie zgromadziło ponad 100 osób. 

 

Czas pandemii wymusił nowe metody działania ośrodka kultury, gdzie aktywności zaczęły mieć 

miejsce online, przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych. Przy wszelkich 

ograniczeniach, staraliśmy się utrzymać kontakt z odbiorcami, poszerzyć zasięg działania             

w sieci. Dzięki spowolnieniu w organizacji imprez możliwe było skupienie na uzupełnieniu 

dokumentacji, pracach administracyjno-biurowych. 

Pracownicy MGOK musieli również wyjść z szeregiem nowych inicjatyw, wymagających 

nabycia nowych umiejętności i dostosowania się do panującej rzeczywistości. 

- Akcja „Nie próżnujemy-Maseczki Szyjemy”.                                                                                                             

Wobec ogólnego zapotrzebowania na maseczki ochronne wielokrotnego użytku MGOK                    

w kwietniu 2020r. zainicjował akcję „Nie próżnujemy - Maseczki Szyjemy” angażując                

w działania pracowników i wolontariuszy. W pomieszczeniach ośrodka kultury  utworzona 

została pracownia krawiecka. Dzięki współpracy z UMIG pozyskano dla sprawnej pracy dwie 



maszyny do szycia. W akcję szycia zaangażowane były również członkinie Kół Gospodyń 

Wiejskich, oraz TMZK. Efektem  takiej integracji w działaniu było uszycie i rozdanie 

mieszkańcom gminy Nowy Korczyn około 3000 maseczek, które trafiły do poszczególnych 

sołectw i zaopatrzyły potrzebujących. Akcja odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców  

gminy i  spotkała się z bardzo pozytywną opinią społeczną. 

- Dzień Dziecka 

 

Wobec braku możliwości zrealizowania w dotychczasowej formie Dnia Dziecka MGOK                

z Gminną Biblioteką Publiczną powziął inicjatywę akcji „Magiczna Chusteczka dla 

wspaniałego dziecka”. 

Pracownicy ośrodka kultury uszyli około 500 kolorowych chusteczek tzw. bandamek,  które                  

w dniu 1.06.2020 r. na Rynku, obok Punktu Informacji Turystycznej rozdano dla dzieci z gminy 

Nowy Korczyn. Dzięki tej formie mogliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom maluchów                   

i pokazać najmłodszym mieszkańcom, że o nich pamiętamy nawet w trudnych czasach. 

 

 

Projekty zrealizowane w 2020 roku 

1.Misiek Zdzisiek Zbiera Nakrętki 

 

W czerwcu 2020r. MGOK przystąpił do współpracy z Fundacją Miśka Zdziśka ”Błękitny 

Promyk Nadziei” z Jędrzejowa, obejmującej akcję zbierania plastikowych nakrętek. Akcja 

spotkała się z żywym odbiorem społecznym i nabrała rozmachu. Kolejnym krokiem było 

zainicjowanie działań mających na celu pozyskanie metalowego serca na nakrętki. Udało się to 

dzięki Fabryce Kotłów SEFAKO z Sędziszowa, która ufundowała gminie metalowy pojemnik 

w kształcie serca. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności w tym dzieci ze szkół 

16.12.2020r. przekazaliśmy 15 dużych worków z nakrętkami dla fundacji. Akcja trwa nadal. 

2. Projekt „Równać Szanse”. 

MGOK po raz kolejny pozyskał grant z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na działania 

młodzieży pod nazwą RETRO BUTIK. 

Projekt  realizowany był od stycznia  do lipca 2020 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, 

dofinansowany w kwocie 8 tys. 500 zł.  

Partnerami w projekcie byli:  Klasy 7-8  Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie, 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej, Urząd  Gminy Nowy Korczyn, Gminna 

Biblioteka Publiczna. 

   Celem projektu przeznaczonego dla młodzieży było: poznanie najbliższego otoczenia, 

nawiązanie kontaktów z organizacjami partnerskimi, różnymi instytucjami działającymi na 

naszym terenie, współpraca z ciekawymi ludźmi zajmującymi się modą, przedstawicielami 

miejscowych zawodów, twórcami i działaczami społecznymi. 

   W efekcie uczniowie  mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności,  pozwalających na 

wyrównywanie szans przy wchodzeniu w dobry start, w dorosłe życie. 

W czasie swoich działań wypracowali umiejętności  radzenia sobie  w różnych sytuacjach 

życiowych, umiejętności organizowania i planowania. Tematem wiodącym projektu była 

realizacja pokazu mody oraz referaty dotyczące tkactwa, mody, szycia. W okresie lockdownu 

praca z młodzieżą  odbywała się online. 



3. Latająca Akademia Cyfrowa 

Cyfrowy Senior, to projekt realizowany w styczniu w MGOK w Nowym Korczynie         

w ramach współpracy z Chorągwią Kielecką ZHP. Cieszył się on dużym zainteresowaniem 

mieszkańców naszej gminy. Prowadzone były zajęcia komputerowe dla seniorów na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych.  .               

4. EDD 2020 - Europejskie Dni Dziedzictwa 

MGOK wziął udział w obchodach 28 edycję obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, 

organizowanych w roku 2020 pod hasłem Moja Droga. 

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno edukacyjny.  

Celem obchodów EDD jest propagowanie zasad ochrony zabytków i opieki nad nimi. 

12.09.2020 r. - 13.09.2020 r. w ramach obchodów zorganizowano wycieczkę Drogą Jana 

Długosza. Uczestnicy zwiedzili zabytki Nowego Korczyna. Upamiętniono poległych                       

w I i II Wojnie Światowej partyzantów z pobliskich terenów, spoczywających na cmentarzu 

parafialnym w Nowym Korczynie. 

 

Konkursy MGOK 

 

 Konkursy realizowane w MGOK mają na celu pielęgnowanie tradycji, propagowanie 

kultury regionalnej, aktywizację grup społecznych, poprzez wspólne działania w różnych 

kategoriach wiekowych. Duży odzew potwierdza kulturotwórczą rolę i potrzebę tworzenia tego 

typu aktywności. 

W 2020 r. zorganizowano: 

- luty - Konkurs Plastyczny „Biała Zima” dla dzieci i młodzieży mający na celu propagowanie   

i rozwijanie twórczości malarskiej, a tym samym wyłanianie talentów plastycznych, rozwijanie 

zainteresowań i wzbogacanie technik plastycznych, 

-luty- IV Turniej Bilardowy w MGOK Udział wzięła młodzież na co dzień uczestnicząca              

w rozgrywkach i zajęciach  w ośrodku kultury. 

-grudzień- „Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową” zorganizowany w okresie 

przedświątecznym dla różnych grup wiekowych. Przyciągnął przede wszystkim dzieci, 

młodzież, ale również osoby dorosłe. Głównym celem konkursu była aktywizacja społeczności 

wokół tradycyjnych form ukazywania piękna i symboli Bożego Narodzenia. 

 

 

W okresie letnim, przy przestrzeganiu wymogów sanitarnych, w plenerze,                              

MGOK zorganizował  szereg warsztatów rękodzielniczych : 

 

- warsztaty tworzenia cementowych donic, 

- warsztaty barwienia tkanin przy pomocy naturalnych barwników, 

- warsztaty malowani na szkle, 

- warsztaty tworzenia i układania suchych bukietów,  

W MGOK odbyły się warsztaty dietetyczne zorganizowane przez Świętokrzyski Bank Żywności 

w Ostrowcu Świętokrzyskim, które przeprowadziła dietetyczka Elżbieta Krawczyk                                    

w porozumieniu z TMZK. 

 



 

 

 

 

Inne działania kulturalno rozrywkowe MGOK 

 

-luty- udział MGOK  w VI Gminnym Turnieju Szachowym w Zespole Szkolno Przedszkolnym 

w Nowym Korczynie, 

-udział w sesji historycznej w Strożyskach poświęconej powstaniu miejscowości o parafii, 

-marzec - Obchody Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych w Ośrodku Edukacyjno-

Muzealnym Świętokrzyski Sztetl” odbyło się spotkanie z rodziną Stefanii i Józefa 

Macugowskich, odznaczonych medalem wśród Narodów Świata. Przedstawiona została 

prezentacja przez uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Nowego Korczyna, 

-lipiec-wyjazd edukacyjny do Oceaniki -Akwarium w Chrustach w ramach projektu Równać 

Szanse, 

-lipiec- eliminacje rejonowe 44 Buskich Spotkań z Folklorem. MGOK włączył się                                       

w organizację, 

- lipiec- organizacja wyjazdu z Przewodnikiem PIT do ECB oraz Bazyliki Mniejszej                                         

w Pacanowie w ramach trwania programu Równać Szanse, 

-wrzesień - organizacja przez MGOK we współpracy w UMiG spotkania nad Nidą KGW oraz 

Stowarzyszeń z gminy Nowy Korczyn. 

Spotkanie zaowocowało integracją, wymianą poglądów i pomysłów działań Pań z KGW, 

 

-wrzesień- uczestnictwo w obchodach 87 rocznicy Pacyfikacji Chłopów w Piasku Wielkim, 

 

-wrzesień - Organizacja Narodowego Czytania „Balladyny” w Zespole Szkolno Przedszkolnym 

w Nowym Korczynie, 

 

-wrzesień- obchody 106 rocznicy Chrztu Bojowego 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich             

w Boju pod Czarkowami , przy Pomniku Czynu Legionowego w Czarkowach,  

 

- listopad - koordynowanie oddawania głosów w Projekcie Pod Biało-Czerwoną, zakładającym 

sfinansowanie zakupu masztów i flag dla gmin. Uzyskano liczbę wymaganych głosów, 

 

- grudzień- pomoc w organizacji akcji strojenia choinek  przez przedszkolaków i uczniów na 

Rynku w Nowym Korczynie. 

 

Przez cały okres wiosenno-letni, wobec braku możliwości spotkań i działań  kulturalnych, na 

Messengerowej stronie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie 

systematycznie prezentowane były posty o tematyce kulturalnej, historycznej, nawiązującej do 

dorobku kultury materialnej i niematerialnej, prezentujące dorobek lokalnych artystów                  

w ramach akcji  Zostań w domu- Kultura przyjdzie do Ciebie. 

Celem takiego rodzaju działań było nawiązanie kontaktu z odbiorcami wydarzeń, zachęcenie  do 

działań kulturalnych.  



 

Wystawy Online na fanpage MGOK : 

 

- Anny Stoksik-Markuszewskiej, absolwentki ASP we Wrocławiu, związanej z ośrodkiem 

kultury – rzeźba, 

- Ryszarda Wieczorka z Nowego Korczyna- rzeźba, 

- Jana Wielgusa z Nowego Korczyna - pastele,  

- Anity Szwed z Brzostkowa – koronki, 

- Moniki Duchowicz- pochodzącej z Nowego Korczyna – rysunki, fotografie, prace z filcu, 

glinki polimerowej, 

- Marii Skrzypek ze Starego Korczyna- hafty, 

- Heleny i Jana Wójtowiczów w Grotnik Dużych – wyroby ze słomy, 

- zorganizowano wystawę „Śladami powojennej rzeczywistości w Nowym Korczynie”                                

w ramach EDD 2020,  

- zaprezentowano również  online z okazji Święta Niepodległości wystawę IPN z Krakowa 

„Ojcowie Niepodległości”, 

- stacjonarnie (jak również online) udało się zorganizować w MGOK wystawę malarstwa 

Stefanii Wójcik. Prace malarki z Janowa Lubelskiego (pejzaże i bukiety ) - przez miesiąc można 

było oglądać w sali ośrodka kultury oraz online. 

 

Działania Promocyjne 

 

- sierpień- przygotowanie i koordynacja filmu promocyjnego przy molo w Nowym Korczynie 

dla LOT Ponidzie. Nagranie stworzone do wykorzystania w Multimedialnej Kapsule Wrażeń 

promującej atrakcje turystyczne Ponidzia w tym produktu regionalnego Nowego Korczyna -

fasoli Piękny Jaś, 

- przygotowanie przez MGOK materiału do reportażu i wywiad dla TVP 3 . Materiał promujący 

walory miasta oraz nawiązujący do turystyki i historii, 

-październik-organizacja i koordynacja wywiadu dla Telewizji Świętokrzyskiej do programu 

Świętokrzyskie EkoCuda. Celem była realizacja materiału na temat fasoli korczyńskiej. 

W ciągu całego roku MGOK opracował szereg artykułów m.in. do gazetki gminnej:                          

,, Głos z Gminy Nowy Korczyn”, ”Tygodnika Ponidzia”, „Echo Dnia”, na strony internetowe:  

naszej gminy, busko.com, Informacje zawarte w tych artykułach wykorzystywane były również 

do prasy regionalnej i mediów internetowych. 

Wykonano nowe foldery promujące turystykę kajakową. Opracowano nową, dwujęzyczną 

informację na temat Synagogi i historii Żydów w Nowym Korczynie. 

Na bieżąco, przy okazji  organizacji wszelkiego rodzaju imprez wykonujemy dokumentację 

fotograficzną, która jest potem wykorzystywana do zadań promujących gminę Nowy Korczyn. 

 

 W roku 2020 w codziennych działaniach w MGOK uczestniczyło. ok. 1000 osób. Były 

to przede wszystkim dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach codziennych dostępnych                  

w MGOK, zajęciach fitness, warsztatach, zajęciach plastycznych. Ale również pozostałe grupy 

wiekowe - dorośli, seniorzy, członkowie TMZK mający swoją siedzibę w MGOK. 

Liczba ta w porównaniu do lat poprzednich  niższa, (rok 2019 - 4000) wynika z faktu odgórnych 



restrykcji jakim poddana została działalność kulturalna w 2020 roku. Przez większość czasu 

ośrodki kultury były zamknięte dla odbiorców z zewnątrz. Wszystkie działania, które udało się 

zrealizować prowadzone były w reżimie sanitarnym, mając na uwadze bezpieczeństwo                         

i ochronę zdrowia a także zminimalizowania ryzyka zarażenia koronawirusem odbiorców               

i pracowników MGOK. Przestrzegany był również limit uczestników mogących uczestniczyć                     

w wydarzeniach.   

 

 

Ze względu na ogólnie panującą pandemię nie było możliwości zorganizowania założonych       

w planie rocznym wydarzeń: 

- Sobótki, 

- Kingonalia, 

- Dożynki Gminne, 

- Kinolub- Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży, 

- Mikołajki, 

- Konkursy: literacki, recytatorski, plastyczny, 

- Wieczór Wspomnień, 

- Konkurs potraw bożonarodzeniowych, 

- spotkanie opłatkowo noworoczne. 

 

 

 

Biblioteka  

Na terenie Gminy Nowy Korczyn działa  jedna biblioteka publiczna. 

Liczba woluminów ogółem – 12657. 

Liczba czytelników – 356. 

W 2020r . zakupiono ogółem 236 książek na łączną wartość 6002 zł. 

ze środków własnych zakupiona 141 książek na kwotę 4002 zł. 

z MKiDN  zakupiono 95 książek na kwotę 2000 zł. 

Bibliotekę odwiedziło 2267 osób. 

Wypożyczono ogółem książek i czasopism – 5776 wol. 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

Bezpieczeństwo publiczne 

        Za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego odpowiada Policja. Najbliższą 

jednostka Policji, która swym zasięgiem obejmuje teren Gminy Nowy Korczyn jest Komisariat 

Policji w Solcu-Zdroju znajdujący się w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Busku-

Zdroju. W celu zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji 

informacji o zdarzeniach i sytuacjach mogących mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi                

i mienia albo porządek publiczny w 2020 r. w Nowym Korczynie przy ul. Tarnowskiej                             

5 funkcjonował Punkt Przyjęć Policji. Obok pełnionych służb patrolowo-interwencyjnych 

funkcjonariusze Policji prowadzili również działania profilaktyczno-prewencyjne. W zakresie 

ograniczania zjawisk patologicznych i przestępczych policjanci zabezpieczali imprezy                             

i uroczystości organizowane na terenie gminy.  



Bezpieczeństwo pożarowe  

       Duży wkład w zapewnienie pomocy mieszkańcom Gminy Nowy Korczyn oraz osób 

czasowo przebywającym na terenie Gminy znajdującym się w sytuacjach kryzysowych itp. 

miała działalność poszczególnych jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2020 r. na 

terenie Gminy Nowy Korczyn funkcjonowało 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych                   

w następujących miejscowościach: Błotnowola, Brzostków, Parchocin, Stary Korczyn, 

Czarkowy, Sępichów, Strożyska, Nowy Korczyn oraz Piasek Wielki. Ze wskazanych jednostek 

trzy tj. Nowy Korczyn, Błotnowola, Stary Korczyn funkcjonują w Krajowym Systemie 

Ratowniczo-Gaśniczym.  

       Na wyposażeniu jednostek było 11 samochodów bojowych: Do ważniejszego sprzętu 

będącego na wyposażeniu jednostek OSP zaliczyć należy m.in: agregaty prądotwórcze, agregaty 

oświetleniowe, łodzie, pontony, pompy szlamowe, przyczepki lekkie, piły spalinowe, sprzęt 

hydrauliczny  itp. W 2020 r. burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn złożył wniosek do 

Ministra Sprawiedliwości o dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP 

Nowy Korczyn i OSP Błotnowola oraz na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

dla OSP w Błotnowoli.  

       Celem doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu i oceny stanu wyszkolenia pożarniczego 

jednostka OSP Błotnowola brała udział w  ćwiczeniu na zbiorniku wodnym w Radzanowie.  

        W zakresie swoich kompetencji jednostki OSP podejmowały działania ratowniczo-gaśnicze 

w następujące liczbie: 

1. OSP Stary Korczyn – 13,  

2. OSP Błotnowola – 32,  

3. OSP Nowy Korczyn – 43. 

      Strażacy ochotnicy aktywnie uczestniczyli również w uroczystościach o charakterze 

państwowym i patriotycznym.  

 

 

STATYSTYCZNE PODSUMOWANIE ROKU  2020 

 

Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich za rok 2020 wyglądały 

następująco: 

 

1. W ubiegłym roku kalendarzowym zmarło 114 mieszkańców gminy Nowy Korczyn ; w tym           

50 mężczyzn , 64 kobiety. 

2. Urodziło się 37 dzieci, w tym 24 dziewczynki i 13 chłopców. 

3. Na terenie gminy Nowy Korczyn zostało zawartych 15 związków małżeńskich. 

4. Ilość mieszkańców zameldowanych na terenie gminy na koniec roku 2020 -  5760 osób w tym 

2906 kobiet i 2854 mężczyzn. Zameldowanych na pobyt czasowy 95 osób. 

 

 

 

 


