Raport o stanie gminy

to sprawozdanie z działalności
wójta. Na jego podstawie
Rada Gminy decyduje
o udzieleniu mu wotum
zaufania.

gmina w liczbach
8 mln inwestycji
5 mln dofinansowania
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dezynfekcja obiektów

1 liceum sportowe
3 kluby piłkarskie
90 uczniów
360 zawodników

przedsiębiorców

COVID-19 nie wywarł dużego
wpływu na finanse gminy na wszelki wypadek
ograniczyliśmy wydatki,
co dało nam oszczędności.

zakupy "pod drzwi"
akcja "Lepiej dalej"

5,7 mln
nadwyżki

skąd mamy pieniądze?
dotacje
17.2%

pozostałe
35.4%

Co z tym zadłużaniem?
Wydajemy na inwestycje!
10 000 000 000

podatek od nieruchomości
23.5%
dochody majątkowe
4,7%

opłata eksploatacyjna
podatek dochodowy
5.6%
13.6%

Aby budować drogi, remontować szkoły czy tworzyć ścieżki
rowerowe potrzebne są pieniądze, a tych nie zawsze mamy
wystarczająco dużo. To tak jak z domem - większość ludzi
bierze kredyt, by go wybudować. Poza kredytem gmina ma
jednak możliwość uzyskania dotacji na swoje inwestycje dlatego warto z tego korzystać, by móc szybciej je wykonać.

88,5 MLN ZŁ

5 000 000 000

2 500 000 000

19,2 MLN ZŁ

23 MLN ZŁ

INWESTYCJE
inwestycje 2014-2021

to roczny plan dochodów
i wydatków. Taki plan na kilka
lat to wieloletnia prognoza
finansowa.

łz nlm 7,86 :ydohcod

ciągła praca Urzędu Gminy
ulgi i zwolnienia
dla przedsiębiorców

0

To
decydowanie
przez
lokalne
społeczności
o własnych sprawach. Działania opierają się
na
budżecie
oraz
przyjętych
strategiach
i programach i są wykonywane przez wójta
i radę gminy.

budżet

maseczki dla mieszkańców

7 500 000 000

Czym jest samorząd?

łz nlm 36 :iktadyw
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gmina Nowiny, powiat kielecki, woj. świętokrzyski

49 km dróg

24. miejsce w rankingu zamożności
według czasopisma Wspólnota

487 Ś
Ś
27 tys.

9
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IDlaptopy dla uczniów

mieszkańców
890 uczniów
343 przedszkolaków
45 żłobkowiczów

dotacje 2014-2021

Spójrz obok - kredyt, jaki zaciągnęliśmy w ostatnich latach
jest niemal taki sam, jak dotacje, jakie pozyskaliśmy, a dzięki
temu wykonaliśmy inwestycje za niemal 90 milionów złotych!

na co wydajemy?
pozostałe
24.6%

oświata
33.9%

administracja
6.5%

inwestycje
12.7%

pomoc społeczna
22.3%
30 000 000

20 000 000

10 000 000

aktualna kwota długu

To właśnie inwestycje są najbardziej "widoczne" w działaniach gminy.
Wśród gmin wiejskich zajmujemy 13. miejsce w całej Polsce - wydając
w przeliczeniu na mieszkańca 2.717 zł na ten cel.

Każdego dnia zarządzamy niemal 50 km dróg odśnieżając je, remontując,
uzupełniając ubytki i budując. 80% z nich jest doskonałej jakości, a jednak to
właśnie na inwestycje drogowe przeznaczamy znaczną część budżetu. Należy
pamiętać, że drogami zajmuje się nie tylko gmina - mają one różną rangę, w naszej
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Inwestycje 2014-2020

Ta inwestycja jest jedną z najważniejszych w ciągu ostatnich lat w gminie. W 2020 r.
wymieniliśmy oświetlenie na ledowe na osiedlu w Nowinach, a do końca 2022 r.
zamierzamy całe oświetlenie uliczne w gminie zostanie wymienić na ekologiczne
i energooszczędne.

gminie są też drogi powiatowe i wojewódzkie, którymi zajmują się inne służby.

Wymiana 1430
żarówek

Place zabaw, boiska wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne wiaty rekreacyjne
znajdują się w naszej gminie w każdej miejscowości po to, by mieszkańcy mieli je
"na wyciągniecie ręki". Każdego roku dokupujemy nowe urządzenia.
W 2020 r. zakończyliśmy budowę ścieżki rowerowej - od granicy z Kielcami
do granicy z Chęcinami i od drogi wojewódzkiej w kierunku Szewc.

pozwoli zaoszczędzić

Dzięki finansowemu wsparciu gminy udało się rozbudować i wyposażyć
Gminny Ośrodek Kultury, z którego możecie korzystać na co dzień.
Dofinansowaliśmy też Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz
Przychodnię Nowiny. Wszystkie one są jednostkami organizacyjnymi gminy
- czyli takimi instytucjami, za pomocą których gmina realizuje zadania
własne.

Na realizację inwestycji gmina dostaje pieniądze w ramach programów, do których
przystępuje w drodze konkursu. Pieniądze otrzymujemy m.in. z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Są to fundusze Unii Europejskiej
podzielone pomiędzy województwa do samodzielnego dysponowania. Są też fundusze,
o przeznaczeniu których decyduje administracja centralna, czyli rząd – to m.in. Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Fundusz Dróg Samorządowych.

Pomagamy także powiatowi kieleckiemu w budowie i modernizacji dróg powiatowych
znajdujących się na terenie gminy. W ostatnim czasie przekazaliśmy powiatowi
pieniądze na budowę drogi w Kowali.

Staramy się pozyskiwać pieniądze zawsze, gdy jest to możliwe. W 2020 r. było to
5 mln zł na drogi, docieplenie szkół, budowę ścieżki rowerowej oraz montaż
odnawialnych źródeł energii na domach mieszkańców.

Zadania zlecone to takie, które zostały jej przekazane do wykonania na podstawie
ustawy albo porozumienia. To przede wszystkim zadania z zakresu pomocy społecznej.

Zadania własne gminy służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zakres ich
realizacji określają ustawy.

ile zużywa jej
160 rodzin
w tym czasie

art. 7 ustawy
o samorządzie gminnym

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

rocznie tyle energii,

przestrzeń, drogi, wodociągi i kanalizacja, przemieszczanie się,
targowiska, zieleń, cmentarze
zdrowie, pomoc społeczna, rodzina, szkoły i przedszkola,
kultura, zabytki, sport i turystyka, bezpieczeństwo,
aktywizacja
promocja.

obywateli,

współpraca

ze

stowarzyszeniami,

środowisko

W ciągu trzech lat zmniejszyła się liczba dni
z przekroczeniem dobowego poziomu
dopuszczalnego pyłu PM10. W 2018 r. było ich 88,
a w 2020 r. - 50.

w tym: odpady
niesegregowane
2019

wszystkie odpady komunalne
wytworzone na terenie gminy

wymień piec na ekologiczny

2020

W 2020 r. dofinansowaliśmy wymianę 60 pieców,
a w ramach całego programu - 143 pieców, w tym
136 na gazowe - czyli niemal połowę wszystkich
pieców gazowych w domach w gminie.

w tym: odpady niesegregowane
0

Odnawialne Źródła Energii stają się coraz
popularniejsze. W naszej gminie w ciągu roku
,mieszkańcy zainstalowali 88 instalacji
fotowoltaicznych i 19 kolektorów - przy finansowym
wsparciu gminy.
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paliwa - o 40%
energii elektrycznej - ok ok. 67%
pracy - o 25%
odbioru śmieci (wymagania proceduralne) 2x
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Produkujemy coraz więcej odpadów: w 2020 r.
wytworzyliśmy o 54,3% odpadów więcej, niż
w 2018 r. i o ok. 30% odpadów więcej, niż w roku
2019.
Koszty odbioru odpadów wzrosły o ok. 213%
w stosunku do roku 2018 i o ok. 118% w stosunku
do roku 2019.

zainstaluj OZE

WOD-KAN

odpady komunalne wytworzone
w gospodarstwach domowych

2018

roku

2017

WZROST WYMAGANYCH
POZIOMÓW ODZYSKU PAPIERU,
TWORZYW SZTUCZNYCH,
METALI I SZKŁA

lokalnej

2020

24,15 zł/tona

270 zł/tona

jak się
przemieszczamy?

1436

Bezpłatny bus gminny jest dotowany ze środków Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych, dzięki czemu jego koszt dla gminy wynosi
zaledwie kilkaset złotych miesięcznie. Można dojechać nim z Zawady,
Szewc, Zgórska czy Kowali do Nowin, a tu przesiąść się do autobusu
do Kielc lub załatwić swoje sprawy na miejscu.
Na terenie gminy kursują też linie autobusowe.
Jesteśmy na drugim miejscu wśród gmin wiejskich w województwie, jeżeli
chodzi o wysokość dopłat do transportu publicznego.

NIERUCHOMOŚCI

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje cała
gminę. Co to oznacza? że inwestorzy wiedzą, co mogą budować
w określonym miejscu, dzięki czemu ich decyzje inwestycyjne są
pewne.
sprzedaliśmy
40
działek
w
Zgórsku
i
zagospodarowaliśmy
w
całości
tereny
inwestycyjne w Nowinach. W przyszłości zaowocuje
to nowymi mieszkańcami, wpływami podatków
dochodowych

2013 – 12%
2020 – 50%

budujemy kolejne sieci wod-kan

mieszkańcy mają głos
Bez względu na wszystko, choćby najbardziej wzniosłe idee,
władza nie znaczy nic bez mieszkańców. To ich głos się liczy, ich
potrzeby są najważniejsze. Ale jak sprawić, by przemówili?

system zgłaszania,
obywatelskich
potrzeb to aplikacja, za pomocą której
mieszkańcy
mogą
przekazywać
informacje o awariach czy usterkach.

KONSULTUJEMY

w sprawach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

DEBATUJEMY

o ważnych sprawach: gminnych busach, samorządzie i wszystkim,
o czym chcą rozmawiać mieszkańcy

POZWALAMY ZDECYDOWA

Ć

o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego
i budżetu obywatelskiego

FUNDUSZ SOŁECKI TO ŚRODKI FINANSOWE WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE GMINY, KTÓRE SĄ
ZAGWARANTOWANE DLA SOŁECTW NA WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH
POPRAWIE WARUNKÓW ICH ŻYCIA. TAK SAMO DZIIAŁA BUDŻET OBYWATELSKI
W ODNIESIENIU DO MIEJSCOWOŚCI NIEBĘDĄCYCH SOŁECTWAMI.
WSPÓ

280

ŁPRACUJEMY
EKOLOGIA

SENIORZY

7.174 zł

3.176 zł
DZIECI I MŁODZIEŻ

RODZINA

6.600 zł

20.000 zł

SPORT

353.716,00 zł

tys. zł
przeznaczyliśmy na fundusz
sołecki i budżet obywatelski

W 2014 WSPIERALIŚMY ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE KWOTĄ 140 TYS. ROCZNIE,
OBECNIE JEST TO 390 TYS. ZŁ ROCZNIE.
WSPÓŁNIE ORGANIZUJEMY WYDARZENIA
SPORTOWE I KULTURALNE, UDOSTĘPNIAMY
BEZPŁATNIE POMIESZCZENIA I WSPIERAMY
MERYTORYCZNIE.

Rada Gminy obraduje co najmniej raz w miesiącu. Liczy 15 radnych, a w 2020 r.
podjęła 152 uchwał.

Pod opieką lekarzy rodzinnych, położnych
i
pielęgniarek
środowiskowych
w Przychodni Nowiny jest niemal 7 tys.
osób. Zapewnienie podstawowej opieki
zdrowotnej finansuje Narodowy Fundusz
Zdrowia,
natomiast
gmina
opłaca
programy
profilaktyczne,
zapewniając
mieszkańcom
bezpłatne
szczepienia
przeciw grypie, ospie wietrznej i HPV.

SZKOŁY
76 uczniów
otrzymało
stypendia
wójta gminy

Czy wiesz, że to właśnie na oświatę
gmina wydaje najwięcej pieniędzy
każdego roku? Około połowa tej
kwoty to tzw. subwencja oświatowa
- pieniądze, które przekazuje nam
państwo,

drugą

część

pokrywa

gmina z własnych środków.

3882 czytelników
wypożyczyło
9834 książki,
zakupiono 1283 książki
78% księgozbioru jest
w systemie MAK

WYNIKI EGZAMINÓW
ÓSMOKLASISTY WSKAZUJĄ,
ŻE POZIOM NAUCZANIA
W NOWIŃSKICH SZKOŁACH
JEST WYŻSZY, NIŻ ŚREDNIA
KRAJOWA CZY WOJEWÓDZKA.
NAJLEPSZE WYNIKI OSIĄGA
SZKOŁA PODSTAWOWA
W NOWINACH.

osób skorzystało w listopadzie i grudniu
z bezpłatnego busa gminnego.

zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty
podatków i opłat to pomoc dla
przedsiębiorców podczas epidemii
koronawirusa.
na okres od 1 do 3 lat zwolnione od podatku
od nieruchomości są nowo wybudowane
budynki i budowle, które będą
wykorzystywane
do
prowadzenia
działalności - to tzw. pomoc de minimis.

OPIEKA SPOŁECZNA

Około 6% mieszkańców jest zagrożonych ubóstwem.
To przede wszystkim oni korzystają z pomocy i wsparcia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek wspiera
osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
potrzebują pomocy w życiowym usamodzielnieniu się.
NA POMOC SPO Ł ECZN Ą GMINA PRZEZNACZA 14 MLN Z Ł ROCZNIE. CZ ĘŚĆ TYCH PIENI Ę DZY TO
Ś RODKI PRZEKAZANE W RAMACH ZADA Ń ZLECONYCH, NP. WYP Ł ATA 500+.

W ramach zadań własnych GOPS przyznał 487 świadczeń
oraz w formie rzeczowej, 109 zasiłków celowych
i specjalnych. GOPS przyznał 490 świadczeń rodzinnych
i realizował usługi opiekuńcze dla czterech osób.
To tylko wycinek działalności Ośrodka. Realizuje on szereg
programów i inicjatyw wspierających mieszkańców, pomaga
osobom znajdującym się na kwarantannie czy osobom
z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu.

251 wykroczeń i 941 interwencji - nasza gmina jest całkiem
bezpieczna. O mieszkańców dbają policjanci z komisariatu
w Chęcinach.
Na terenie gminy działają trzy jednostki ochotniczych straży
pożarnych, które uczestniczyły w 100 działaniach ratowniczych
i 33 wyjazdach gospodarczych. Najpoważniejszym był,
oczywiście, pożar składowiska w Nowinach, który objął swym
zasięgiem ponad 1 ha terenów zielonych. Akcja ratownicza
trwała ponad 30 godzin.

sport

Nie da się ukryć, że to właśnie sport
w ostatnich latach stał się wizytówką gminy.
Na
naszych
boiskach
grają
polskie
i zagraniczne drużyny, każdego roku pływalnię
Perła odwiedza 200 tys. osób, pomimo
pandemii z siłowni skorzystało niemal 10 tys.
osób.
Wspieramy
kluby
sportowe
i inwestujemy w sportową infrastrukturę.
Wszystko po to, by dzieci i młodzież rozwijały
się aktywnie i miały gdzie spędzać wolny czas.

Dzięki rozbudowie i wyposażeniu ośrodka kultury macie
do dyspozycji jeden z najpiękniejszych takich obiektów
w regionie. Możecie skorzystać z oferty zajęć:
plastycznych, teatralnych, gitarowych, wokalnych czy
modelarskich oraz uczestniczenia w wydarzeniach
kulturalnych i sportowych.

Czy łatwo jest zarządzać najbogatszą gminą w regionie? Z pewnością nie mamy takich problemów, jak mniej zasobne gminy, ale i nasze nie są najłatwiejsze. Zarządzanie
gminą to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność – należy rozważnie gospodarować zasobami i podejmować długofalowe decyzje. Bycie wójtem to przywilej, ale przede
wszystkim zobowiązanie do wykonania niezwykle odpowiedzialnego zadania, jakim jest stworzenie warunków zrównoważonego rozwoju gminy w oparciu o potrzeby
i oczekiwania mieszkańców, turystów i przedsiębiorców.
Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania gminy lub macie jakieś pytania – zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Znajdziecie mnie na Facebooku.
Sebastian Nowaczkiewicz
Nowiny, 31 maja 2021 r.

