
 

 

 
 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 



Gmina Kazanów –  gmina wiejska, województwo mazowieckie, powiat zwoleński.  

Zajmuje powierzchnię 94,76 km2 , którą zamieszkuje 4 631 osób. 

Położona w dolinie rzeki Iłżanka co stanowi atrakcyjny teren do rekreacji i wypoczynku.  

W pobliżu rzeki znajduje się dużo terenów leśnych. Obejmuje 24 sołectwa: 

Borów, Dębniak, Dębnica, Kazanów, Kopiec, Kowalków, Kowalków – Kolonia, Kroczów 

Mniejszy, Kroczów Większy, Miechów, Miechów – Kolonia, Niedarczów Dolny – Kolonia,  

Niedarczów Dolny – Wieś, Niedarczów Górny – Kolonia, Niedarczów Górny – Wieś, Ostrownica, 

Ostrownica – Kolonia, Ostrówka, Osuchów, Ranachów – Wieś, Ruda, Wólka Gonciarska, 

Zakrzówek – Kolonia, Zakrzówek – Wieś. 

 

 

    
 

 



RAPORT 

O  STANIE  GMINY   KAZANÓW 

 

I Wstęp 

Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wójt  wykonuje uchwały Rady 

Gminy i zadania określone przepisami prawa.  

Do zadań Wójta należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, 

gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu.  

Raport o stanie gminy przygotowany został  przez organ wykonawczy, czyli Wójta Gminy 

Kazanów za rok 2018. Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, 

jednostek organizacyjnych,  są źródłem informacji o stanie naszej gminy. Opisują sytuację gminy pod 

względem gospodarki, środowiska, przestrzeni, społeczeństwa oraz zarządzania gminą.  

Co roku  przedstawialiśmy szczegółowe dane o budżecie gminy i dochodach i wydatkach, 

funkcjonowaniu Gminy przy zrealizowanych i planowanych zadaniach do wykonania. Myślę, że 

zmiany, jakie zachodzą na przestrzeni ostatnich czterech lat są efektem wytężonej pracy, które są 

zauważone i docenione przez naszych mieszkańców. To również zasługa pozyskanych środków 

zewnętrznych. Dzięki tym środkom udało nam się zrealizować kilka znaczących inwestycji. 

Wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne, społeczne, oświatowe jakie zamierzałam zrealizować 

w 2018  roku zostały wykonane w pełnym zakresie. Osobiście uważam, że tak wiele udało się zrobić, 

ponieważ w centrum moich starań było dobro mieszkańca naszej gminy.  

Zachęcam Państwa do zapoznania się z opracowanym raportem. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności  w roku  poprzednim  tj. 2018 i zawiera informację dotyczące realizacji 

zadań, polityki, programów i strategii realizowanych przez gminę Kazanów. W Raporcie  

uwzględnione są informacje, w szczególności niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego 

obrazu ogólnej sytuacji gminy Kazanów, przedstawione  są  dane o wszystkich ważnych aspektach 

funkcjonowania Gminy, a także uwzględnione kierunki jej rozwoju. Raport zawiera analizę 

działalności Wójta Gminy Kazanów w  następujących obszarach. 

 

II Informacje ogólne 

Gospodarka Gminy ma charakter rolniczy. W użytkowaniu gruntów dominują grunty orne oraz 

pastwiska, stosunkowo dużo jest natomiast lasów. Gleby na obszarze Gminy są  słabe przeważające 

klasy V i VI grunty osób fizycznych  w podziale na klasy i rodzaje przedstawiają się następująco:  

 

▪ w klasie III jest 29,9295 ha fizycznych co stanowi 33,9103 ha przeliczeniowych,  

▪ w klasie IIIa jest 2,7898 ha fizycznych co stanowi 3,5797 ha przeliczeniowego,  

▪ w klasie IIIb  jest  323,4694 fizycznych co stanowi 401,1566 ha przeliczeniowego,  

▪ w klasie IV jest  628,7683 ha co stanowi 431,6016 ha przeliczeniowych,  

▪ w klasie IVa jest 1,209,5134 ha fizycznych co stanowi 1207,2398 ha przeliczeniowych, 

▪ w klasie VIb jest 782,7318 ha fizycznych co stanowi 585,8223 ha przeliczeniowych,  

▪ w klasie V jest 1,943m5363 ha fizycznych co stanowi  579,1410 ha przeliczeniowych, 

▪  w klasie VI jest 2052,5621 ha fizycznych co stanowi 392,2745 ha przeliczeniowego,  

▪ w klasie VIz jest 85,8173 ha fizycznych co stanowi 1,4360 ha przeliczeniowego.  

 

 

 

 



 
 

Ogółem powierzchnia hektarów fizycznych wynosi 7059,1269 co stanowi 3636,1797 ha 

przeliczeniowego, a grunty przeliczeniowe do podatku wynoszą 2662,41 ha.  

Lasy stanowią 948,68 ha a nieużytki 75,89 ha.  

Na terenie Gminy znajduje  się ogółem  2572 indywidualnych gospodarstw rolnych w podziale do 1 

ha – 1000 gospodarstw, od 1 ha do 3 ha – 723 gospodarstwa, od 3 ha do 5 ha – 316 gospodarstw, od 

5 ha do 8 ha – 263 gospodarstwa, od 8 ha do 50 ha – 269 gospodarstw, od 50 ha i więcej  - 2 

gospodarstwa. Grunty osób prawnych  stanowią ogółem 247,1613 ha , lasy stanowią 808,6114 ha.  

W hodowli przeważa bydło mleczne oraz trzoda chlewna. 



Liczba i struktura ludności 

Na terenie gminy Kazanów zamieszkiwało 4.631 osób (stan na 31 grudnia 2018 roku), w tym 2.277 

kobiet i 2.354 mężczyzn. W 2018 roku ubyło (zmarło) 56 mieszkańców gminy, a przybyło (urodziło 

się) 45  osób.  

Analizując liczbę ludności, daje się zaobserwować utrzymywanie się jej na zbliżonym poziomie w 

ostatnich latach. Prognozy demograficzne przewidują proces niewielkiego, ale systematycznego 

zmniejszania się liczby ludności na terenie Gminy. 

Struktura ludności gminy jeśli chodzi o przedziały wiekowe przedstawia się w następujący sposób: 

▪ osoby w wieku przedprodukcyjnym do 18 roku życia – 877 osób, 

▪ osoby w wieku produkcyjnym – dla kobiet do 59 roku życia – 1.235 osoby, dla mężczyzn do 

64 roku życia 1.557 w sumie 2.792 osoby, 

▪ osoby w wieku poprodukcyjnym tj. dla kobiet po 60 rokiem życia – 620 osoby, a dla 

mężczyzn 342 osoby, w sumie 962 osoby. 

Gęstość zaludnienia jest zbliżona do średniej krajowej, natomiast na uwagę zasługuje, nietypowa dla 

naszej gminy, większa liczba mężczyzn w populacji Gminy. Biorąc pod uwagę strukturę wieku 

ludności okazuje się, że zdecydowanie więcej mężczyzn niż kobiet jest w przedziale do 16 lat, 

podczas gdy dla osób w wieku powyżej 16 lat proporcje te są bardzo zbliżone. 

III Stan Finansów Gminy 

Dochody Gmina zrealizowała w wysokości  23.906.750,90 zł, przy zakładanym planie 24.183.595,00zł 

co stanowi  98,86%, z  tego: 

 

1. dochody bieżące   wykonano w kwocie    22.420.612,71 zł w tym: 

-  dochody  własne  gminy  zrealizowane w kwocie  4.523.473,64 zł  stanowią  18,92% dochodów ogółem  

Do dochodów własnych gminy zaliczamy: 

podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych  ,podatek od nieruchomości, podatek rolny podatek 

leśny, podatek od środków transportowych,  dochody w formie karty podatkowej, opłaty od spadków i 

darowizn, opłata skarbowa, opłata targowa, od czynności cywilnoprawnych za  sprzedaż alkoholu, odpady 

komunalne, dochody z czynszu, za wodę odsetki. 

 

- dotacje  celowe wykonano w  kwocie  8.354.160,07 zł co stanowi 34,94% 

- subwencje ogółem wyniosły  39,92 %, jest to kwota 9.542.979,00 zł .      

  

2  Dochody  majątkowe  stanowią   0,36% dochodów wykonanych ogółem na plan 1.772.000,00 

zł wykonano 1.486.138,19 zł. w tym: 

-  dochody z wpłat ludności za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 109.103,74.zł 

-  dotacja z samorządu województwa  kwotę 120.000,00zł 

-  sprzedaż działek wykonano 86.332,84 zł 

-  odnawialnych Źródeł Energii (OZE  1.170.701,61zł 

 

Wydatki  zrealizowano w wysokości  24.387.977,44  zł  na zakładany plan 25.783.595,00 zł i 

stanowi 94,59% z tego   przypada na : 

I   wydatki bieżące –       19.905.854,85 zł w tym: 

 

    -  wynagrodzenia            8.043.054,90 zł  

    -  dotacje                            265.294,10 zł 

    -  obsługa długu                   99.155,63 zł 

    -  pozostałe wydatki       11.498.350,22 zł 

 



II.      Wydatki inwestycyjne majątkowe  –   4.482.122,59 zł  na: 

1. budowa sieci wodociągowej  1.149.702,67 zł 

2 dotacja do powiatu na budowę dróg 370.000,00 zł 

3. przebudowa dróg gminnych 1.274.330,84 

4.utworzenie placu zabaw i wykonanie węzłów sanitarnych  50.000,00 zł 

5.dotacja do powiatu na Internet dla mieszkańców 5.650,00 zł 

6.wykonanie odnawialnych źródeł energii (solarny, fotowoltaika, piece) 1.504.027,08 zł 

 

Na koniec 2018 rok Gmina osiągnęła deficyt  budżetowy w kwocie 481.226,54 zł, który został 

sfinansowany wolnymi środkami  w kwocie 481.226,54 zł.                            

Rozchody budżetu  w kwocie  408.740,00zł  w całości przeznaczono na spłatę  pożyczki . 

 

Zobowiązania  na dzień 31.12.2018 roku  wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu: 
- wyemitowania obligacji      3.000.000,00 zł 

- pożyczka                                  352.000,00zł 

- dostaw towarów i usług            32.680,19 zł  

- wynagrodzenia z tytułu „13”  442.313,67 zł 

- ZUS od wynagrodzeń „13”      82.587,69 zł 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć 

obejmująca  lata 2018-2025 

Poziom zadłużenia gminy na koniec roku 2018 wynosi  3.352.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają  się 

zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 352.000,00.zł /WFOŚiGW/ oraz emisji  obligacji 

w kwocie  3.000.000,00 zł co stanowi 14,02 % dochodów wykonanych. 

Przy wykonaniu budżetu za 2018 rok wskaźnik obciążenia budżetu spłatami o której mowa   w art. 243 

kształtuje się na poziomie 2,23%, a dopuszczalny 10,85,% i kształtuje się na bezpiecznym poziomie. 

Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia w kolejnych latach 

przedstawia się następująco: 

 

 

Lata 

 

% 

Prognozowany indywidualny 

wskaźnik zadłużenia  

Dopuszczalny maksymalny wskaźnik 

zadłużenia wyliczony wg art.243 

obliczony w oparciu o wykonanie 

roku poprzedzającego rok budżetowy 

2019 % 1,89 10,26 

2020 % 2,56 9,71 

2021 % 2,47 6,56 

2022 % 2,42 5,48 

2023 % 2,30 3,18 

2024 % 2,28 4,21 

2025 % 2,08 4,80 

 

Jak wynika z powyższych danych prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 

2018-2025 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Infrastruktura  techniczna  plan gospodarki  niskoemisyjnej 

Drogownictwo  

 

➢ Przebudowa drogi gminnej w msc. Kowalków-Kolonia na długości 772 m.b. Koszt zadania 

384. 941,35 zł. pozyskano dofinansowanie 100.000 zł brutto. 

➢ Przebudowa drogi gminnej w msc. Ruda na długości 590 m.b.  

Wykonawca ,,BUDROMOST – STARACHOWICE,,. Koszt zadania 269.733, 61 zł brutto.  

➢ Przebudowa drogi gminnej w msc. Ostrówka na długości 369 m.b.  

Wykonawca ,,ZAKŁAD Transportowo Budowlany Krzysztof Wach,, Pionki. Koszt zadania         

130.691, 01 zł brutto. 

➢ Przebudowa drogi gminnej w msc. Ostrownica Kolonia na długości 970 m.b.  

Wykonawca ,,Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.” Zwoleń. Koszt zadania  

330.742,94 zł brutto. 

Wodociągi  

 

W miesiącu sierpień w ramach IV etapu realizacji odebrano wybudowaną sieć wodociągową z 

przyłączami dla msc. Kowalków Kolonia, Dębniak w ramach zadania ,,WODOCIĄG- WÓLKA 

GONCIARSKA,, główny wykonawca sieci Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef 

Piwnicki. Zakres robót wykonanych to sieć wodociągowa o długości 9624,00 m.b., przyłącza 

wodociągowe w ilości 78 sztuk. Koszt zadania 1.126.242,67 zł. Odbioru dokonano w dniu 17 sierpnia 

2018 roku. Etap IV był ostatnim etapem wodociągowania sołectw w ramach wyżej wymienionego 

zadania. Na dzień odbioru zadania pozostało do zwodociągowania pięć miejscowości na terenie 

Gminy Kazanów. 

W miesiącu listopadzie 2018 roku zrealizowano remont sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie 

msc. Kroczów Mniejszy od działki nr ew. 102/4 do działki nr ew. 228 o łącznej długości 1271 m.b. 

Wykonawca przełożenia sieci  Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki. Koszt 

zadania 150.699,99 zł. 

Opracowano kompleksową dokumentację  projektowo- kosztorysową dla zadania inwestycyjnego 

pn. ,,WODOCIĄG – NIEDARCZÓW,, , ,,WODOCIĄG – ZAKRZÓWEK,, dla planowanej budowy 

sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla miejscowości: Niedarczów Dolny- Kolonia, 

Niedarczów Górny-Kolonia, Niedarczów Górny-Wieś, Zakrzówek-Kolonia, Zakrzówek-Wieś. 

Wykonawca dokumentacji USŁUGI PROJEKTOWE Hanna Szustecka – Sochaczew. 

Zaprojektowana długość sieci 21902,5 m.b. 

 

Budowa placu zabaw w miejscowości Wólka Gonciarska za kwotę 34.469,68 zł z czego środki 

własne gminy stanowiły kwotę 24.469,68 zł, a pozostała część tj. 10 000,00 zł zostały pozyskane w 

ramach dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 2018” 

 

Wykonanie węzłów sanitarnych w budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w 

miejscowości Dębnica za kwotę 20 000,00 zł z czego środki własne gminy stanowiły kwotę 



10 000,00 zł, a pozostała część tj. 10 000,00 zł zostały pozyskane w ramach dotacji z Budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE – 2018”. 

 

Ekoenergia w gminie Kazanów 

 

Gmina Kazanów w 2018 roku w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 

Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii,, w miesiącach sierpień - listopad  montowała u 

uczestników projektu instalacje kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na 

biomasę oraz pomp ciepła.     Celem projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Kazanów poprzez montaż w 

127 obiektach mieszkalnych do końca 2018 roku nowoczesnych instalacji OZE.                                                                                             

Zakres rzeczowy projektu na terenie Gminy Kazanów obejmował montaż w budynkach 

mieszkalnych : 121 instalacji kolektorów słonecznych, 21 instalacji fotowoltaicznych, 3 pompy 

ciepła, 14 sztuk kotłów na biomasę.                                                                                                                                                

Całkowita wartość projektu wynosi 7.564.125,96 zł z czego z unijnego dofinansowania to 

5.583.881,60 zł. U niektórych uczestników projektu montaż obejmował zarówno instalację 

kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i kotłów na biomasę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Oświata i wychowania 

Oświata zawsze zajmowała poczesne miejsce w bieżącej pracy władz Gminy, jak i w wydatkach 

budżetowych. W związku z powyższym przedstawiam niektóre elementy funkcjonowania oświaty 

w Gminie Kazanów: 

1. W ramach Narodowego Programu Stypendialnego w roku 2018 Wójt Gminy Kazanów przyznał 

stypendia  szkolne dla dzieci. Na program ten przeznaczono 118.382,80 zł, z czego Ministerstwo 

Edukacji Narodowej przeznaczyło 101.752,32 zł, natomiast z budżetu Gminy Kazanów 

przeznaczono na ten cel 16.630,48 zł. 

 

2.Realizowany jest projekt pt. „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w gminie 

Kazanów” wartość ogółem projektu opiewa na kwotę 887.391,17zł. W roku 2018 były realizowane 

zajęcia we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Kazanów wydatki wyniosły 

409.466,92 zł. W ramach projektu nie tylko uczniowie mieli zajęcia, ale także odbyły się szkolenia 

dla nauczycieli m.in. metody pracy z uczniem, tworzenie stron internetowych, metody sprzyjające 

kształtowaniu uczniów itp. Do realizacji tego projektu został także wniesiony wkład własny Gminy 

w formie wynajęcia sal lekcyjnych celem przeprowadzenia zajęć. W ramach projektu zostały 

wyposażone sale pracowni przyrodniczych i matematycznych. Zostały zrealizowane zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka 

angielskiego, zajęcia rozwijające z języka niemieckiego, zajęcia z kreatywności, zajęcia 

informatyczne, chemiczne, zajęcia geograficzne oraz biologiczno-fizyczne. Dodatkowo został 

zakupiony sprzęt komputerowy i multimedialny (projektory), tablice interaktywne, odtwarzacze 

DVD, magnetofony oraz drukarka 3D dla PSP Kowalków. Zakończenie projektu planuje się na 

czerwiec 2019 roku. 

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 roku zagwarantowało uczniom 

szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zmiany wprowadzane były sukcesywnie, począwszy 

od klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015. W związku z przyjętym 

harmonogramem wprowadzenia bezpłatnego dostępu do podręczników corocznie Gmina Kazanów 

składa wniosek o udzielenie dotacji celowej  na w/w cel. Wysokość  wydatków poniesionych w 2018r. 

na zakup podręczników dla dzieci wyniosła ogółem 65.084,50 zł co w rozbiciu na poszczególne 

placówki oświatowe przedstawia się następująco: PSP Kazanów – 21.601,31zł, Gimnazjum – 

15.642,86zł, PSP Kowalków  - 11.637,12 zł, PSP Zakrzówek  - 16.203,21zł. Na chwilę obecną, 

wszystkie dzieci w szkołach Gminy Kazanów, są wyposażone w darmowe podręczniki. 

 

4. W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 13.08.2013r. dotyczącym wychowania 

przedszkolnego, Gmina Kazanów corocznie składa wniosek o udzielenie dotacji celowej w celu 

poszerzenia oferty edukacyjnej Publicznego Przedszkola w Kazanowie oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach. W 2018r. w zakresie wychowania przedszkolnego pozyskano 33.345,80 

zł dla Publicznego Przedszkola oraz 75.350,00 zł dla oddziałów przedszkolnych w szkołach. 

 

5. W ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów  i nauczycieli 

w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Aktywna Tablica”, Gmina Kazanów po 

pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku otrzymała 28.000,00 zł dofinansowania i przy 

7.000,00 wkładu własnego pozyskała pomoce dydaktyczne dla PSP Kowalków tj. interaktywny 

monitor dotykowy o przekątnej ekranu 55 cali za kwotę 17.500,00 zł oraz pomoce dydaktyczne dla 

PSP Zakrzówek tj. tablicę interaktywną z projektorem ultraogniskowym za kwotę 15.000,00 zł oraz 

projektor ultraogniskowy za kwotę 2.500,00 zł. 

6. Gmina Kazanów prowadzi także program „dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia  

młodocianych pracowników”, dzięki któremu, pracodawca przyuczający młodzież z terenu Gminy 

Kazanów do wykonywania określonej pracy w danym zawodzie, może uzyskać zwrot kosztów 



kształcenia za przyuczenie do zawodu takiego młodocianego pracownika. W latach 2015-2018 

Gmina Kazanów pozyskała na ten cel kwotę 61.759,19 zł, co pozwoliło wykształcić młodzież z 

naszego terenu w następujących zawodach: piekarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, 

fryzjer oraz sprzedawca. 

 

7. Po dokonanej analizie wynagrodzeń nauczycieli zostały wypłacone jednorazowe dodatki 

uzupełniające dla nauczycieli zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela. Na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kazanów wypłacono dodatki 

uzupełniające dla nauczycieli stażystów na kwotę 2.246,44 zł oraz dla nauczycieli kontraktowych w 

wysokości 479,12 zł. 

8. Na terenie ZPO Kazanów odbywają się dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi i 

młodzieżą z sekcji piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Zajęcia te prowadzone są przez trzech trenerów 

sportowych finansowanych z budżetu gminy. Wydatki w 2018r. wyniosły 38.450,00zł. 

9. Na terenie gminy działają dwa kluby sportowe tj. Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy w 

Kazanowie (sekcja tenisa stołowego) oraz Gminny Klub Sportowy w Kazanowie (sekcja piłki 

nożnej). Dotacja przekazana na funkcjonowanie klubów sportowych w roku 2018 wyniosła 80.000,00 

zł. 

10. W placówkach oświatowych na terenie Gminy Kazanów są realizowane programy rządowe 

„Owoce w szkole” oraz „Mleko w szkole”, które zapewniają dzieciom z klas I-III owoce oraz 

szklankę mleka w szkole, celem ukształtowani wśród dzieci nawyku spożywania zdrowej żywności. 

 

 

 

 

 



VI. Kultura, sport i rekreacja 

Aktywność sportowa jest jednym z priorytetów działalności szkół, klubów sportowych i samorządu 

gminnego. Na terenie gminy Kazanów działają  dwa Kluby.  

1. Uczniowsko Ludowy Kub Sportowy w Kazanowie, 

2. Gminny Klub Sportowy „Iłżanka” Kazanów, 

Kluby systematycznie uczestniczą w rozgrywkach sportowych, nadrzędnym celem utrzymania 

drużyn piłkarskich, jaki przyświeca władzy samorządowej jest zagospodarowanie czasu wolnego 

młodzieży z terenu Gminy. Gmina corocznie  udziela dotacji na prowadzenie działalności Klubów. 

W 2018 roku dla  Gminnego Klubu Sportowego Iłżanka udzielono dotacji w wysokości 75 tys. zł 

oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kazanowie w wysokości  5 tys. zł. 

Rozwój funkcji turystycznych Gminy powinien się opierać o istniejące zabytki, należy także 

wykorzystać możliwość rozwoju agroturystyki i turystyki rowerowej. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



VII. Ochrony środowiska naturalnego, rolnictwa, gospodarki komunalnej 

Gmina rozpoczęła procedurę związaną z komunalizacją mienia gminnego działek położonych na 

terenie Gminy Kazanów w związku z uznaniem Decyzjami Starosty Zwoleńskiego za mienie 

gromadzkie w następujących miejscowościach. 

➢ nr 40  o pow. 0,28 ha położonej w miejscowości Kazanów 

➢ nr 657 o pow. 0,22ha położonej w miejscowości  Miechów 

➢ nr 131/3 o pow. 0.11 ha  położonej w miejscowości Kroczów Mniejszy   

➢ nr 234 o pow. 0,55 ha  położonej w miejscowości Kroczów Mniejszy o łącznej pow. 0,66 ha 

➢ nr 421 o pow.2.52 ha  położonej w miejscowości Ranachów 

➢ nr 1485 o pow. 0,06 ha  położonej w miejscowości Zakrzówek Kolonia 

➢ nr 105 o pow. 0.05 ha  położonej  w miejscowości   Zakrzówek Wieś   

➢ nr 388 o pow. 2,81  ha  położonej w miejscowości  Zakrzówek Wieś o łącznej powierzchni  

2,86 ha. 

➢ nr 310 o pow. 1,0447 ha  położonej w miejscowości Niedarczów Dolny Wieś 

➢ nr 310 o pow. 2,11ha  położonej   w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia 

➢ nr 311 o pow. 0,15 ha położonej  w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia 

➢ nr 312 o pow. 0,65ha -położonej  w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia 

o łącznej  powierzchni  2.91 ha  położonych  w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia. 

Działka stanowiąca własność Skarbu Państwa o nr  35 o pow. 0,13 ha – położonej w miejscowości 

Dębniak  stanowiącej grunty rolne zabudowane.  

Ogólnie skomunalizowane zostanie 13 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 13,59 ha. 

 

Gospodarowanie odpadami : 

                                                                                                                             

W ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zapewniono odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Kazanów na rok 2019.  Odbiór odpadów 

realizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ,,RADKOM,, Sp. z o. o. ul. Witosa 76, 

26 -600 Radom. Koszt zadania 440.639,00 zł brutto. 

 

VIII. Gospodarki mieszkaniowej, działalność gospodarcza, ład przestrzenny, drogownictwo. 

Gospodarka mieszkaniowa: 

W zasobie gminy w 2018 roku było 24 mieszkania komunalne w Kowalkowie, Kroczowie 

Mniejszym oraz w Ostrownicy. 

 

Podmioty gospodarcze: 

Według stanu na koniec grudnia 2018 roku, w rejestrze działalności gospodarczej, prowadzonej 

przez Urząd Gminy  zarejestrowanych było 178  podmiotów gospodarczych (osoby fizyczne, 

prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Kazanów). 

Głównym kierunkiem działalności gospodarczej w Gminie jest handel. Uwagę zwraca duży udział 

podmiotów w budownictwie. W ostatnich latach na terenie Gminy rozwija się przemysł spożywczy. 

 

 

 

 

 

 



Drogownictwo: 

Sieć drogowa o nawierzchni ulepszonej i dobrych parametrach daje szansę szybkiego i 

bezpośredniego dotarcia do każdej miejscowości, a zatem zwiększa atrakcyjność gospodarczą gminy, 

a także pozwala na rozwój szerokiej gamy usług dla osób, przemieszczających się przez teren gminy. 

 

W układzie drogowym Gminy funkcjonuje 3-stopniowa hierarchia dróg: drogi wojewódzkie, 

powiatowe i gminne. W granicach gminy Kazanów znajduje się 4,2 km dróg wojewódzkich, 46,336 

km dróg powiatowych oraz 76 km dróg gminnych. Drogi wojewódzkie i powiatowe są utwardzone 

w 100%, jednak wymagają przeprowadzenia ich remontu,  natomiast spośród dróg gminnych tylko 

około 33,5 km  tj. około  45 %  stanowią drogi  posiadające nawierzchnię twardą ulepszoną. 

Skala nakładów na utrzymanie oraz inwestycje drogowe w poszczególnych latach była różna i 

zależała od aktualnych możliwości finansowych Gminy. W ostatnich latach obserwuje się  wzrost  

nakładów na drogi w stosunku do całkowitych wydatków Gminy. W roku 2018 na inwestycje 

drogowe wydatkowano z budżetu Gminy łącznie  1353,226 zł. 

 



 

 

Transport autobusowy: 

Komunikacja autobusowa na terenie Gminy jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Transport ten jest 

realizowany przez PKS .W ostatnich kilku latach coraz większym problemem staje się zmniejszanie 

przez przewoźników liczby połączeń, co bardzo utrudnia poruszanie się przede wszystkim poza  teren 

Gminy, zwłaszcza w okresie nauki szkolnej oraz w weekendy i święta. W 2018 roku Gmina 

dofinansowała kurs autobusu PKS na wniosek Starostwa na trasie Zakrzówek-Kazanów-Zwoleń w 

celu zapewnienia dojazdu młodzieży do szkół średnich. 

 

 

 

 

 

 



Usługi dla ludności: 

Sieć usług podstawowych w Gminie jest wystarczająca. Mieszkańcy gminy Kazanów mają 

zapewnioną podstawową opiekę medyczną, natomiast dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej 

wciąż pozostaje niewystarczający.     

Na terenie gminy Kazanów znajduje się 1 placówka pocztowa – w Kazanowie. 

Główną instytucją finansową są  Filie dwóch  Banków Spółdzielczych, które świadczą szeroki zakres 

usług bankowych, Urząd Gminy w Kazanowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Kazanowie i Kowalkowie, Komisariat Policji, Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Kowalkowie, Zakrzówku oraz Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie, Gminna 

Biblioteka Publiczna w Kazanowie z Filią w Kowalkowie. 

 

 
 

 

 



IX.  Polityka Społeczna 

 

W 2018r. w ramach pomocy społecznej świadczone były przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kazanowie świadczenia: 

• świadczenia pieniężne:  

-  zasiłki stałe - liczba osób korzystających 35, liczba wypłaconych świadczeń -376; kwota 

wypłaconych świadczeń – 198.526 zł. (z dotacji) 

- zasiłki okresowe – liczba osób i rodzin korzystających – 26, liczba wypłaconych świadczeń – 122; 

kwota wypłaconych świadczeń 40.499 zł. ( dotacja – 39.500 zł., środki własne – 999 zł.) 

- zasiłki celowe – liczba osób i rodzin korzystających – 48, kwota wypłaconych świadczeń – 23.848 

zł. (środki własne) 

- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014 – 2020, przyznano 78 świadczeń na kwotę 14.350 zł (dotacja – 8.800 zł., środki własne- 

5.550 zł.) 

• świadczenia niepieniężne:  

- usługi opiekuńcze – 4 osoby korzystały z tej formy pomocy, kwota wydatków na usługi 25.168 zł. 

- posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole – dożywianych było 247 uczniów. Kwota wydatkowana na 

posiłki w szkołach wyniosła 77.352 zł. ( w tym dotacja w kwocie 62.050 zł., środki własne 15.302 

zł.) 

• domy pomocy społecznej - wydatki w 2018r. za pobyt w domu pomocy społecznej trzech 

mieszkańców z gminy Kazanów wyniosły 68.897 zł.  

 

• składka zdrowotna – odprowadzona była od osób pobierających zasiłek stały, które nie podlegają 

obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W 2018r. składka zdrowotna została 

odprowadzona w kwocie 17.036 zł., liczba osób ubezpieczonych – 31, ilość świadczeń -  334. Kwota 

wydatkowana  17.036 zł (dotacja). 

 

•  praca socjalna 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Kazanów na lata 2019 – 2023 został uchwalony Uchwałą nr III/24/2018 Rady Gminy w 

Kazanowie z dnia 28 grudnia 2018r. 

Za obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie.  

Pracownicy GOPS biorą udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. 

W 2018r. odbyło się 9 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Zostało powołanych 9 Grup 

Roboczych. 

Liczba spotkań Grup Roboczych – 47. 

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart w 2018r. - 9.  

 

Wspieranie rodziny 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 został uchwalony Uchwałą nr 

XXIV/135/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 marca 2017 roku. 

Program zawiera między innymi diagnozę, cele programu, źródło finansowania, monitoring i 

ewaluację programu, sposób kontroli realizacji programu. 

W 2018r. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewody o przyznanie dotacji na zatrudnienie asystenta 

rodziny. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i gmina otrzymała dotację w kwocie 11.849 zł, która 

została wykorzystana w kwocie 10.065,88 zł. 

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta rodziny wynosi – 7 rodzin, w tym 30 dzieci. 

 

 



Karta Dużej Rodziny 

W 2018r. zostało wydanych 86 kart. Liczba rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej 

Rodziny – 15, kwota wykorzystanej dotacji – 215 zł. 

 

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

Program zakłada, że to ośrodki pomocy społecznej kwalifikują osoby do pomocy żywnościowej, 

wydając w tym celu skierowania do odpowiednich organizacji. 

W 2018 roku GOPS wydał –  635 skierowań, dla 1.729 osób w gospodarstwach domowych. 

 

Świadczenia rodzinne 

Wydatki na świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów finansowane z dotacji celowej z 

budżetu państwa w 2018r . 

 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki w 2018 r. w zł 

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 1.379.949 

2. Zasiłki pielęgnacyjne 199.280 

3. Świadczenia pielęgnacyjne 324.869 

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy 97.134 

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka „Becikowe” 

41.000 

6.  Świadczenie rodzicielskie 175.808 

7. Zasiłek dla opiekuna 93.080 

 

RAZEM 

2.311.120 

 

 

Fundusz alimentacyjny  

W 2018 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone w kwocie 122.290 zł, 

ilość świadczeń 307. 

 

Świadczenie „Dobry start” 

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł jednorazowo, przysługuje na każde dziecko – bez 

względu na dochody rodziców. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny 

dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują 

świadczenie do ukończenia 24 roku życia. 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. 

Wydatki poniesione na realizację Programu w 2018r. wynosiły 191.890 zł. Wypłacono 619 

świadczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Świadczenie wychowawcze (500+) 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł. miesięcznie na dziecko w rodzinie. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę nie przekroczy kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne , 

świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę nie przekracza kwoty 1.200 zł. 

Pierwsze dziecko – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 

roku życia. 

Liczba wniosków złożonych w 2018r. – 465. 

Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na koniec grudnia 2018r. 

wynosi  - 392. 

Poniesione wydatki na realizację Programu w 2018r. – 4.278.153 zł. 

 

 
 

 

Profilaktyka 

Na terenie gminy w 2018r. obowiązywał Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla gminy Kazanów. Podmiotem 

inicjującym realizację zadań z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień jest Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kazanowie.  

Gmina znaczną część środków finansowych przeznaczonych na realizację programu kieruje na 

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

 

       

 

 

 



X.  Rada Gminy 

 

Rada  Gminy  w Kazanowie  liczy 15 radnych. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym 

wybieranym na pięcioletnią kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy. Są to min.:  

- uchwalanie statutu gminy,  

- uchwalanie budżetu gminy,  

- uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

- podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych 

ustawach. 

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji jej miejsce i 

porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez zamieszczanie na stronie BIP 

Urzędu. 

W skład Rady wchodzą radni: 

1. Woliński Szymon – Przewodniczący Rady Gminy 

2. Kaca Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

3. Baran Edyta 

4. Barszcz Waldemar 

5. Dolega Bernard 

6. Dziuba Mariusz 

7. Głowacki Waldemar 

8. Hernik Maria 

9. Jamka Michał 

10. Jamka Paweł 

11. Jaśkiewicz Ewa 

12. Mularczyk Stanisław 

13. Pawelczyk Marian 

14. Szczepanowski Jan 

15. Wojtyniak Wiesław Adam 

 

 



 

Przy Radzie działają następujące stałe komisje: 

1. Komisja Rewizyjna, 

2. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i 

Przeciwpożarowa, 

3. Komisja  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Socjalnej, 

4. Komisja  Skarg Wniosków i  Petycji. 

 

W okresie od 1 stycznia 2018 do dnia 21 października 2018 roku  podjęto 27 uchwal.  

W dniu 21 października 2018 roku odbyły się Wybory Samorządowe w okresie od 19 listopada 2018 

do 31 grudnia 2018  podjęto 25 uchwał. Ogółem w 2018 roku Rada Gminy podjęła 52 uchwały 

wszystkie podjęte uchwały zostały wykonane. 

 

 

XI. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

Gmina Kazanów  wchodzi w skład związku międzygminnego pod nazwą „ZWIĄZEK GMIN nad 

IŁŻANKĄ” z siedzibą w Iłży. W skład Związku wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin 

uczestniczących w Związku oraz dwóch przedstawicieli wytypowanych przez Rady Gmin. 

Związek prowadzi działania w zakresie ochrony środowiska, turystyki i rekreacji. Na terenie związku 

wyznaczone jest ponad 260 kilometrów szlaków rowerowych. W celu zachęcenia wszystkich do 

aktywnego spędzania czasu oraz podróżowania, zwiedzania zakątków położonych na terenie gminy. 

W ramach związku wydawane są przewodniki przedstawiające szlaki i zabytki z sąsiednich gmin 

należących do Związku Gmin nad Iłżanką. 

Gmina Kazanów  wchodzi w skład Lokalnej Grupy działania „Stowarzyszenie Dziedzictwo i 

Rozwój”. Lokalna Grupa” powstała w 2006 roku i za sobą ma już kilka zrealizowanych i 

zakończonych pełnym sukcesem projektów z wykorzystaniem środków unijnych. 

Obecnie realizowany jest Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a dokładniej jego oś 4      

LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność . W związku z tym dla naszego regionu został opracowany 

dokument o nazwie Lokalna Strategia Rozwoju. Swoim oddziaływaniem  obejmuje ona 11 gmin, 

współpracujących ze Stowarzyszeniem. W ramach tego działania  Gmina Kazanów w 2018 roku oraz 

w latach poprzednich ma sobą już kilka zrealizowanych i  zakończonych pełnym sukcesem 

projektów z wykorzystaniem środków unijnych. W roku   2017 - budowa boiska wielofunkcyjnego 

w Kazanowie, oraz  budowa Placu zabaw w Kazanowie a otrzymanie dofinansowania w m-c- 

kwietniu 2018 roku. oraz złożony został  wniosek w m-c listopadzie 2018 roku na budowę boiska 

wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalkowie, który uzyskał pozytywną 

ocenę i będzie realizowany w bieżącym roku.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziękujemy zapraszamy do kontaktu: 

 

Urząd Gminy w Kazanowie 

ul. Plac Partyzantów 28, 

26-713 Kazanów 
   

 

Imię i nazwisko Referat/Stanowisko 
pracy 

Numer kontaktowy Numer 
pokoju 

Teresa Pancerz-Pyrka Wójt Gminy 48 38 64 911 8 

Marianna Sulima Sekretarz Gminy 48 38 64 916     8 

Jadwiga Gąbka Skarbnik Gminy 48 38 64 921 12 

Katarzyna Zdrzalik Urząd Stanu Cywilnego 48 38 64 915 14 

Sylwia Cieślik 
 
Mirosław Drela 

Referat finansowy 
 
Oświata 

48 38 64 917 15 

Jadwiga Marsula 
Hanna Jamka 

Podatki 48 38 64 920 3 

Przemysław Bębenek Referat Rolnictwa i 
Gospodarki 
Przestrzennej 

48 38 64 924 5 

Jarosław Adamiec Referat Rolnictwa i 
Gospodarki 
Przestrzennej  

48 38 64 918 4 

Maria Chalot Obsługa kasy 48 38 64 919 13 

Anna Malec Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej 

48 38 64 912 9 

Anna Siadaczka 
Anna Gąbka 

Świadczenia rodzinne, 
500+, 300+/GOPS 

48 38 64 923 11 

Agnieszka Brożek 
Halina Antkowiak 
Rafał Wierzbicki 

Pracownicy 
socjalni/GOPS 

48 38 64 922 10 

Renata Wolszczak Referat finansowy 
 

48 38 64 914 7 

Sekretariat tel: 
 

 48 38 64 910 8 

Fax Urząd Gminy  48 38 64 925  

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawca:  

Wójt Gminy Kazanów 

Teresa Pancerz – Pyrka 

Urząd Gminy w Kazanowie  

ul. Plac Partyzantów 28, 

26-713 Kazanów 

 


