Miasto i Gmina Pilica w latach 2010-2014

Szanowni państwo,
Wkrótce mija czteroletni okres kadencji władz gminy Pilica. Niniejszym wydawnictwo
przedstawia, oczywiście w olbrzymim skrócie, to co przez ten czas wydarzyło się w życiu naszej gminy,
zwłaszcza w zakresie inwestycji. Zrobione zostało wiele, co nie znaczy, że zrealizowane zostały
wszystkie planowane tematy.
W gospodarce gminy, podobnie jak w gospodarce każdej rodziny, plany są weryfikowane przez
finansowe realia. Rządzenie gminą to trudna sztuka kompromisów, które zazwyczaj dzielą
społeczeństwo na zadowolonych i niezadowolonych, bo nie sposób jest równocześnie zaspokoić
wszelkie potrzeby wszystkich mieszkańców gminy. Nie sposób jest nawet realizować zadania według
harmonogramu, który dyktuje skala lokalnych problemów.
Szybki rozwój naszej gminy uzależniony jest w dużej mierze od wykorzystania środków
unijnych, a te dostępne są w różnych dziedzinach według harmonogramów, na który władze lokalne nie
mają wpływu. Są tematy, takie jak uporządkowanie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, które
pod rygorem wysokich kar, muszą zostać zrealizowane w teminie, do którego Polska zobowiązała się
w Traktacie Akcesyjnym.
Te bardzo kosztowne inwestycje rzutują na możliwości działania w innych obszarach jednak
nam, mieszkańcom gminy Pilica nie pozostaje nic innego jak pogodzić się z ekonomicznymi realiami
i ciesząc się z dotychczasowych dokonań, realizację mniej istotnych tematów odłożyć na później.
Życzę mieszkańcom naszej gminy aby za cztery lata mogli cieszyć się z co najmniej takiej listy
dokonań jak przedstawiona w niniejszej publikacji.
Burmistrz Miasta i Gminy Pilica
Michał Otrębski
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Rada Miasta i Gminy w Pilicy kadencji 2010-2014 liczy 15 radnych.
Dla wykonania swoich zadań Rada utworzyła 5 stałych Komisji, a były to:
Komisja Rewizyjna, której przewodniczy radny Marek Ziętek;
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego – przewodniczący radny Jan Goncerz;
Komisja Oświaty, Zdrowia i Kultury – przewodniczący radny Tomasz Karpała;
Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług – przewodniczący radny Jan Jastrząb;
Komisja Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku – przewodniczący radny Mieczysław Bendkowski;
W/w Komisje opracowały projekty uchwał i rozpatrywały sprawy przekazywane im według
właściwości i kompetencji, co pozwoliło Radzie podejmować uchwały, dzięki którym Burmistrz Miasta
i Gminy Pilica Pan Michał Otrębski wraz z podległymi mu pracownikami mógł sprawować swój urząd
i wypełniać swoje obowiązki wobec Państwa i mieszkańców Gminy, rozwiązywać ich problemy ku
obopólenemu zadowoleniu.
W mijającej kadencji Rada odbyła do tej pory 53 sesje na których podjęto wiele bardzo ważnych
uchwał mających znaczny wpływ na standard życia mieszkańców. Do takich uchwał zaliczyłbym
uchwałę o zwolnieniu gospodarstw rolnych od podatku od budynków mieszkalnych. Takie zwolnienie
obowiązuje tylko w dwóch gminach województwa śląskiego. Rada podjęła uchwałę o obniżeniu ceny
kwintala żyta do wymiaru podatku rolnego, uchwałę o dopłacie do ceny m³ wody i ścieków. Przy
podejmowaniu w każdym roku tej kadencji uchwały budżetowej zwracano szczególną uwagę, aby to
był budżet rozwoju przejawiający się przede wszystkim nowymi inwestycjami w postaci budowy dróg,
chodników, przystanków, placów zabaw, rewitalizacji rynku w miejscowości Pilica, modernizacji remiz
strażackich, termomodernizacji szkół, przedszkoli, budowy boisk sportowych, zakupu nowych
samochodów strażackich i wyposażenia do nich w celu poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców
Gminy. Nie zapomniano również o kulturze fizycznej przeznaczając środki na utrzymanie trzech klubów
sportowych oraz podtrzymaniu tradycji lokalnych przeznaczając środki na zakup strojów dla KGW.
Takimi problemami zajmowała się Rada Miasta i Gminu w Pilicy, której miałem przyjemność
przewodniczyć.
Pragnę przedstawić skład osobowy Rady oraz obwody z których radni sprawowali mandat:
1. Lech Brożek - Wierzbica;
2. Mieczysław Bendkowski - Szyce, Sierbowice;
3. Janusz Gajda - Kocikowa;
4. Jan Goncerz - Kleszczowa, Cisowa;
5. Bartosz Goncerz - Pilica;
6. Grzegorz Bomba - Dzwonowice, Dzwono-Sierbowice;
7. Andrzej Grabowski - Wiceprzewodniczący Rady – Zarzecze;
8. Tomasz Karpała - Pilica;
9. Marek Koniec - Pilica;
10. Andrzej Kyć - Sławniów, Dobra Kolonia;
11. Tomasz Kwiecień - Sławniów, Dobra;
12. Jan Jastrząb - Dobraków;
13. Halina Kowalik - Smoleń, Złożeniec;
14. Jan Pająk - Kidów, Siadcza, Solca, Jasieniec, Przychody;
15. Marek Ziętek - Wierbka;
Są to radni odpowiedzialni, sprawdzeni w podejmowaniu ważnych decyzji, potrafiący
rozwiązywać problemy mieszkańców Gminy Pilica.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Pilicy
Jan Pajak
Opracowanie graficzne, DTP, zdjęcia: Biuro Techniczne - Szymon Kot
Opracowanie tekstów: Na podstawie źródeł udostępnionych przez UMiG Pilica
N AKŁAD: 2700 egz.
Druk: GrafPress; 32-300 Olkusz; ul. 29 Listopada (pawilon); tel: 32 754 32 32, 608 025 747; e-mail: biuro@grafpress.com.pl
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INFRASTRUKTURA
201 0

WCZEŚNIEJSZE INWESTYCJE ROZLICZANE W LATACH 201 0-201 4
Inwestycje zrealizowane w gminie Pilica
w okresie poprzedzającym obecną kadencję
władz gminy nie pozostały bez wpływu na
możliwości finansowania kolejnych zadań
w następnych latach.
Sieć wodociągowa w Wierbce (1 50 000 zł)
i w Solcy (270 000 zł), drogi gminne (Pustkowie,
Wiesławów, Dobraków, Wierzbica, Solca, Kidów,
Nad zalewem w Pilicy - 208 000 zł) zrealizowane
zostały w roku 2009 ze środków własnych gminy,
generując obciążenia finansowe budżetu gminy
w następnej kadencji. W 2009 r. zostały
zrealizowane termomodernizacje budynków
Urzędu Miasta i Gminy (453 000 zł) oraz Szkoły
Podstawowej w Dzwono-Sierbowicach (409 000 zł). Pożyczki uzyskane na te zadania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zostały umorzone w 50%.

DROGA GMINNA SŁAWNIÓW-ZARZECZE
Droga gminna na odcinku SławniówZarzecze została zmodernizowana w roku 201 0
w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg
Lokalnych.
W ramach inwestycji wykonano
podbudowę wraz z nawierzchnią asfaltową,
odwodnienie jezdni, oznakowanie drogi, zjazd na
osiedle i parking, dojazdy do posesji, przejście dla
pieszych wraz z sygnalizacją oraz pobocze
z kostki betonowej.
Koszt modernizacji wyniósł 2 823 000 zł.

BUDOWA UZUPEŁNIEJĄCEJ SIECI DROGOWEJ W GMINIE PILICA
ETAP I UL. ZAMKOWA, KSIĘŻNA, SENATORSKA
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W Ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa śląskiego na lata
2007-201 3 wykonane zostało zadanie "Budowa
uzupełniejącej sieci drogowej w gminie Pilica etap I - ul. Zamkowa, Księżna, Senatorska"
polegające na wykonaniu nowych jezdni z kostki
granitowej, chodników z płyt granitowych,
oświetlenia
ulicznego
oraz
kanalizacji
deszczowej.
Całkowity koszt wniósł 3 51 6 300 zł
z czego 2 806 204 zł pokryło dofinansowanie,
a 1 004 800 zł wyniósł udział Urzędu Miasta
i Gminy Pilica.
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2011

REMONT ZAMKU W SMOLENIU 2011 -201 4

Smoleń to kolejna, obok remontu rynku,
sztandarowa inwestycja w zakresie wzrostu
turystycznej atrakcyjności naszej miejscowości.
Jest to jednak zdecydowanie trudniejsze zadanie
zarówno w zakresie finansowym jak
i organizacyjnym. Skorzystanie z dotacii
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz środków unijnych wymagało wcześniejszego
uporządkowania spraw gruntowych obiektu
położonego w środku rezerwatu bedącego
w zarzadzie Lasów Państwowych. Trudniejsze jest
również znalezienie
wykonawcy robót
wymagających doświadczenia w remontach
obiektów
zabytkowych.
Rynek
takich
wykonawców nie jest zbyt obszerny, a ilość
obiektów wymagających remontów jest w Polsce pokaźna.

W roku 2011 zrealizowany został
pierwszy etap praz remontowych –
zabezpieczenie ścian domu zamkowego na
podzamczu zachodnim. Urząd Miasta i Gminy
poniósł koszty prac projektowych - 21 000 zł.
Prace budowlano – konserwatorskie o wartości
1 004 000 zł zostały sfinansowane ze środków
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. W 201 3 roku zrealizowany został etap
II A polegający na zabezpieczeniu ścian na
podzamczu zachodnim oraz na zamku górnym
wraz z infrastrukturą turystyczną. Koszt prac
pokryty został ze środków konserwatora
zabytków (356 1 58 zł) oraz ze środków własnych
gminy (688 786 zł). W roku 201 4 realizowany jest etap II B - zabezpieczenie ścian na podzamczu
wschodnim wraz z budową pomostu strażniczego. Środki na ten cel pochodzą z kilku źródeł:
- dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 250 000 zł,
- dofinansowanie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w kwocie 350 000
zł,
- wkład własny Urzędu Miasta i Gminy Pilica w kwocie 260 000 zł.
Na rok 201 5 przewidziane są prace
w zakresie udostępnienia obiektu dla ruchu
turystycznego:
- urządzenie trasy widokowej oraz przyrodniczej
wokół wzgórza zamkowego.
- odtworzenie schodów terenowych oraz
wykonanie nowych schodów zewnętrznych
prowadzących do zamku,
- mała architektura – ławki, kosze na śmieci,
tablice informacyjne i ubikacje typu TOI-TOI,
- modernizacja parkingu o nawierzchni
przepuszczalnej.
Szacunkowy
koszt
tych
prac
finansowanych z RPO wyniesie 735 000 zł
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2011

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLESZCZOWA
Inwestycja " Przebudowa drogi gminnej
nr ewidencyjny 641401S wraz z wykonaniem
chodnika
i
utwardzonego
pobocza
w
miejscowości
Kleszczowa"
została

zrealizowana w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 . Koszt
inwestycji wyniósł 1 345 720 zł i pokryty został ze
środków własnych gminy (672 920 zł) oraz
z dotacji Skarbu Państwa (672 800 zł). Zakres
inwestycji obejmował nawierzchnię drogi,
wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz ze
zjazdami na posesje, wykonanie utwardzonego
pobocza.

201 2

HYDROFORNIE KOCIKOWA I WILCZE DOŁY
W ramach inwestycji zainstalowano
w Kocikowej kontenerowy zespół hydroforowy
oraz wykonano międzyobiektową sieci
wodociągową, zasilającą i sterowniczą.
Hydrofornia poprawiła jakość zaopatrzenia wsi
w wodę. Koszt inwestycji wyniósł 1 99 000 zł.
Hydrofornia Wilcze Doły zapewniła
dostawę wody o odpowiednim ciśnieniu do
domów położonych na wzgórzu. Została również
zrealizowana w postaci budynku kontenerowego
zawierającego zestaw hydroforowy oraz
pomieszczenie chlorowni działającej wyłącznie
w sytuacjach awaryjnych.
Koszt inwestycji to 1 82 000 zł. Oba
zadania zostały zrealizowane ze środków
własnych gminy.

201 3

PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY ŹRÓDLANEJ W SIADCZY
Zadanie
„ Wzrost
atrakcyjności
turystycznej Gminy Pilica poprzez przebudowę
ujęcia wody źródlanej w miejscowości
Siadcza” realizowane było w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 201 3, w zakresie małych projektów, w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju”.
Koszt dofinansowania wyniósł 20 000 zł,
a udział własny gminy 1 9 000 zł. W ramach
inwestycji wykonano kompleksową przebudową
ujęcia wody źródlanej wraz z infrasturukturą
towarzyszącą.
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SIEĆ WODOCIĄGOWA

Trwa porządkowanie sieci wodociągowej
w gminie. Realizowane jest to w ramach
samodzielnych zadań oraz przy okazji
modernizacji sieci drogowej. W roku 201 3
uzyskano dotację 32 500 zł dla ZUWiK w Pilicy na
renowację studni głębinowej w Złożeńcu oraz
29 000 zł na budowe wodociągu w Cisowej.
W 201 3 r. kosztem 30 000 zł zmodernizowany
został wodociąg na ul. Mickiewicza. Na 201 4 r.
przewidziane są remonty wodociągów na ul.
1 7 Stycznia (1 50 00 zł) oraz wykonanie
dokumentacji
przebudowy
wodociągów
w Biskupicach (5 535 zł) i 3 Maja (23 000 zł).

201 4

REWITALIZACJA RYNKU W PILICY
W kwietniu 201 3 roku pilicki rynek w
plebiscycie "Dziennika Zachodniego" został
uznany za najpiękniejszy w powiecie
zawierciańskim. Wydawać by się mogło, że nie
ma potrzeby dokonywania na nim żadnych
zmian. Rzeczywistość była inna. Istniejące
sanitariaty nie spełniały jednak obecnie
obowiązujących standardów i Sanepid nakazał
ich przebudowę. Betonowa kostka brukowa,
niegdyś "szczyt miejskiej elegancji", kłóciła się z
historycznym charakterem placu objętego
ochroną konserwatorską. Pilica podpisała
umowę w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa śląskiego kiedy
pojawiły się wolne środki po rezygnacji innego
miasta. Dzięki budowie ratusza możliwa będzie
poprawa jakości infrastruktury turystycznej, w tym zwiększenie dostępu do informacji turystycznej co
jest jednym z celów przyjętych w "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pilica". Przy okazji wymienione
zostały instalacje pod płytą rynku. Koszt rewitalizacji rynku wyniósł 1 434 507 zł (dotacja) i 253 1 48
(udział własny).

PAWILON WĘDKARSKI

Pilickie stawy to jeden z niewielu akwenów
na terenie Jury umożliwiających wypoczynek nad
wodą. Budowa tak zwanej "Rybaczówki" jest
pierwszym etapem zagospodarowania tych
zbiorników wodnych i przystosowania ich do
szeroko pojętej rekreacji podnoszącej turystyczną
atrakcyjność naszej gminy.
Inwestycja jest finansowana z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (500 000 zł) oraz ze
środków własnych gminy (350 000 zł). W dalszych
etapach przewidywane jest zagospodarowanie
obszaru plaży oraz stworzenie warunków do
uprawiania sportów plażowych.
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PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. KLASZTORNA, REFORMACKA, TARGOWA
Zadanie obejmuje modernizację układu
ulic o długości ok. 1 ,3 km, na którą składa się
przebudowa chodników, zjazdów, kanału
sanitarnego i opadowego, odwodnień i przyłączy,
oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, sieci
teletechnicznych oraz elektroenergetycznej sieci
naziemnej. Przebudowa ma na celu poprawę
warunków bezpieczenstwa ruchu pojazdów,
pieszych i rowerzystów oraz podwyższenie
parametrów ulic, których podbudowa nie spełnia
obecnie kryteriów technicznych. W ramach prac
ma również zostać uporządkowana kwestia
miejsc parkingowych przy klasztorze.
Koszt modernizacji - 5 470 000 zł zostanie
pokryty z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych.

INFRASTRUKTURA KULTURALNA
2011

PRZEBUDOWA REMIZY OSP NA DOM KULTURY W DOBRAKOWIE
Inwestycja
została
sfinansowana
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Koszty inwestycji zostały pokryte
z dotacji unijnej (230 000 zł) oraz ze środków
własnych Urzędu Miasta i Gminy Pilica (220 000
zł).
Obiekt został przekazany do użytku w roku
201 2. " Mamy prężnie działające Koło Gospodyn

Wiejskich i OSP , więc budynek żyje i jest bardzo
potrzebny na różne spotkania, szkolenia i kursy
specjalistyczne dla rolników. " - Sołtys Dobrakowa

Tomasz Czech.

PRZEBUDOWA REMIZY OSP NA DOM KULTURY W ZŁOŻEŃCU
Modernizacja budynku remizy OSP
w Złożeńcu została sfinansowana ze środków
unijnych (21 9 300 zł) oraz ze środków własnych
Urzędu Miasta i Gminy Pilica (297 700 zł). Prace
zakończono w 201 0 r.
Jest to miejsce, gdzie integruje się
społeczność lokalna. Oczywiście jeszcze mamy
sporo braków, w najbliższej przyszłości
chcielibysmy zakupić nowe krzesła. Liczymy na
przychylność władz, oraz wsparcie Lokalnej
Grupy Działania „Perła Jury" - Sołtys Złożeńca,

Danuta Kowal
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201 2

PRZEBUDOWA REMIZY OSP W KOCIKOWEJ
Zakończyły się
prace budowlanoremontowe realizowane w ramach zadania pn.
„ Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu
użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”.

Inwestycja została dofinansowywana
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (326 000 zł). Pozostały koszt (464 000
zł) sfinansowany został ze środków własnych
Urzędu Miasta i Gminy Pilica.
Remiza ma za zadanie spełniać również
rolę lokalnego ośrodka kultury.

PRZEBUDOWA REMIZY OSP W DZWONO-SIERBOWICACH
Przebudowa budynku remizy została
dofinansowywana w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w wysokości 299 000 zł.
Pozostały koszt inwestycji - 352 000 zł - został
pokryty ze środków własnych Urzędu Miasta
i Gminy Pilica. Modernizację obiektu została
zakończona w roku 201 3.
W roku 201 3 w ramach PROW
sfinansowane zostało wyposażenie świetlic
w Dzwono-Sierbowicach i Kocikowej. Koszt
dofinansowania wyposażenia wyniósł 53 600 zł,
a wkład własny Urzędu Miasta i Gminy Pilica
29 800 zł.

201 4

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA REMIZY OSP W MIEJSCOWŚCI
DZWONOWICE
W dniu 25.06.201 4 r. Urząd Miasta i Gminy
w Pilicy przekazał wykonawcy plac budowy
zadania „ Przebudowa i zmiana użytkowania
remizy OSP w miejscowości Dzwonowice
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz
z przyłączem wodociągowym, zbiornikiem
ścieków i zagospodarowaniem otoczenia”.

Inwestycja jest finansowana ze środków
własnych Urzędu Miasta i Gminy Pilica (230 000
zł) oraz z dofinansowania w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (1 70 000 zł).
Zakres inwestycji obejmuje wymianę
więźby wraz z pokryciem, termomodernizację,
remont i aranżację wnętrza, zagospodarowanie
terenu przed remizą OSP.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W SOLCY NA POTRZEBY ŚWIETLICY
W dniu 25 czerwca 201 4 r. Urząd Miasta
i Gminy w Pilicy przekazał plac budowy zadania
"Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku
OSP wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń
na potrzeby świetlicy wiejskiej w Solcy".
Inwestycja jest finansowana ze środków
własnych Gminy (400 000 zł) oraz
z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (400 000 zł).
Zakończenie prac winno nastąpić do dnia
30 kwietnia 201 5r..

BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA
2011

SIEĆ TRAS ROWEROWYCH GMINY PILICA

"Sieć tras rowerowych dla centralnej
części Jury Krakowsko – Częstochowskiej
w Gminie Pilica" zrealizowana została w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Śląskiego.
W zakresie tego zadania, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego Subregionu Centralnego
wykonywany został w parku miejskim Lipie tor
rowerowy MTB i kolarstwa przełajowego.
Koszt inwestycji to 273 200 zł ze środków
własnych oraz 582 400 zł z Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego.

201 2

BUDOWA BOISKA ORLIK W WIERBCE
W 2011 roku oddany został do użytku
zespół boisk "Orlik" przy Zespole Szkół nr 2
w Wierbce wybudowane w ramach programu
"Moje boisko - Orlik 201 2".
W skład zespołu weszły boisko do piłki
nożnej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki
i siatkówki, wszystkie ze sztuczna nawierzchnią
oraz budynek kontenerowy sanitarno-szatniowy.
W ramach inwestycji wykonano też
ogrodzenie oraz oświetlenie boisk umożliwiające
korzystanie z nich również po zmroku.
Koszt inwestycji wyniósł 1 226 000 zł.
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BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOSCI KOCIKOWA
Zakończono realizację zadania „Wzrost
atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej w Gminie
Pilica poprzez budowę placu zabaw
w miejscowości Kocikowa”.
Inwestycje (place w Szycach i Kocikowej),
która współfinansowane była z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
kosztowały
w sumie 40 000 zł. Na nowym placu zabaw
stanęły zjeżdżalnie, huśtawki oraz "bujaki". Place
zabaw powstał z myślą o społeczeństwie
lokalnym. Po zlikwidowaniu miejscowych szkół
brak było miejsca gdzie najmłodsi, mieszkańcy
wsi mogli by spędzać czas na zabawie. Place
zostały oddany do użytku w 201 2 r.

BUDOWA PLACU ZABAW W SZYCACH
Zakończono realizację zadania „Wzrost
atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej w Gminie
Pilica poprzez budowę placu zabaw
w miejscowości Szyce”.
Inwestycje (place w Szycach i Kocikowej),
która współfinansowane była z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
kosztowały
w sumie 40 000 zł. Na nowym placu zabaw
stanęły zjeżdżalnie, huśtawki oraz "bujaki". Place
zabaw powstał z myślą o społeczeństwie
lokalnym. Po zlikwidowaniu miejscowych szkół
brak było miejsca gdzie najmłodsi mieszkańcy wsi
mogli by spędzać czas na zabawie. Plac zostały
oddany do użytku w 201 2 r.

BUDOWA PLACU ZABAW W WIERBCE
W ramach rządowego programu "Radosna
Szkoła" powstał plac zabaw przy Zespole Szkół
nr 2 w Wierbce.
Oprócz nawierzchni
komunikacyjnej
i trawiastej plac wyposażony jest w bezpieczną
nawierzchnię wokół urządzeń. Jego wyposażenie
stanowią:
- huśtawki - podwójna i równoważnia,
- zestaw wspinaczkowy sprawnościowy,
- drabinka zręcznościowa,
- ścianka wspinaczkowa,
- kratownica linowa,
- belka równoważnia,
- piramida drewniana,
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201 3

OTWARTE BOISKO SPORTOWE W PILICY
Miasto i Gmina Pilica w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Śląskiego otrzymało środki
finansowe 546 000 zł na wykonanie zadania
„Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy”.
Pozostały koszt inwestycji (326 000 zł) został
pokryty ze środków własnych Gminy. Zadanie
objęło budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach
30m x 60m z nawierzchnią ze sztucznej trawy
wraz z trybunami na około 1 48 osób, wykonanie
piłkochwytów, ogrodzenia terenu z bramą
wjazdową i furtkami, wykonanie ciągów
komunikacyjnych wraz z schodami terenowymi
oraz muru oporowego.

OCHRONA ŚRODOWISKA
201 0

REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W ZARZECZU
Zakończono realizację zadania „Zamknięcie
i rekultywacja składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne w miejscowości Pilica” realizowanego
w ramach działania „Gospodarka odpadami” objętego
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Śląskiego na lata 2007-201 3.
Na sfinansowanie zamknięcia składowiska złożyły
się kwoty 592 400 zł dofinansowania i 263 200 zł wkładu
własnego Miasta i Gminy Pilica.

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE PILICA
Zakres zadania "Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej w gminie Pilica poprzez budowę
zbiorników wodociągowych w Kocikowej,
Maleszynie-Jastrzębiu, Sierbowicach, Smoleniu
i Złożeńcu oraz kanalizacji sanitarnej
w Sławniowie i Zarzeczu" objął przebudowę

zbiorników wodociągowych w Smoleniu,
Sierbowicach,
Kocikowej,
Złożeńcu
i Maleszynach-Jastrzębiu oraz budowę kanalizacji
sanitarnej
we
fragmencie
Sławniowa
z przepompownią ścieków i kanalizacją długości 1
1 56 m, budowę kanalizacji sanitarnej długości
341 ,5 m we fragmencie Zarzecza.
Inwestycja była współfinansowana przez
Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 201 3. Dotacja Unii
Europejskiej wyniosła 3 371 1 00 zł. Udział Gminy Pilica wyniósł 2 778 900 zł.
Liczba mieszkańców miejscowości w których powstają zbiorniki to 3348 osób, lecz
oddziaływanie jest znacznie większe z uwagi na połączenie wodociągów w sieć.
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2011

UTYLIZACJA AZBESTU
W 2011 r. UMiG zawarł umowę na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest z nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego stanowiących własność
prywatną na terenie Gminy Pilica.
Zadania zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
(72 000 zł)

AKCJA "POSADŹ SWOJE DRZEWKO"

W ramach akcji „Posadz swoje drzewko"
Fundacja Ekologiczna „Silesia" przyznała środki
(7 280 zł) na zakup roślin, które ozdobiły obiekty
w Dobrakowie, Złożencu i Przychodach.
Warunkiem otrzymania dotacji był wkład
własny. W zakresie wspomnianego wkładu
własnego mieszkancy zakupili agrowłókninę,
palisadę, korę, nawóz, sadzili oraz pielęgnowali
rośliny.
Mieszkancy również wykonali aranżację
i przygotowanie terenu pod sadzenie drzewek
oraz krzewów wg własnego pomysłu.

201 3-201 4
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Priorytetowym zadaniem w gminie jest
modernizacja oczyszczalni ścieków.
Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym Unia
Europejska wyznaczyła Polsce obwarowane
wysokimi karami ramy czasowe na
zmodernizowanie gospodarki ściekami. Każda
oczyszczalnia obsługująca aglomerację musi
zostać przystosowana do usuwania 1 00%
ładunku
powstających
zanieczyszczeń
zapewniając właściwą redukcję związków azotu
i fosforu.
Gmina, ze względów ekonomicznych,
odstąpiła od budowy zbiorczej oczyszczalni dla
całego swojego obszaru. Oczyszczanie ścieków dla aglomeracji miejskiej realizowane będzie przez
dotychczasową oczyszczalnię co wymaga jej gruntownej modernizacji. Zakres robót obejmuje
modernizację stacji zlewczej, rowów biologicznych, rowu cyrkulacyjnego, osadnika wtórnego,
pompowni osadu, studni pomiarowej ścieków oczyszczonych, komory stabilizacji osadu - instalacji
powietrza, instalacji odcieków i przelewowej, instalacja osadu, instalacja PIX, sieci zewnętrznych,
studni pomiarowej na osadzie, instalacji elektrycznych i AKPiA, wewnętrznej linii zasilającej,
zasilania rezerwowego, rozdzielni głównej, instalacji monitoringu. Jest to pierwszy etap inwestycji.
Przewidywana wartość robót dla obecnego etapu modernizacji wynosi 2 500 000 zł. Gmina
uzyskała na realizację tego zadania niskooprocentowana pożyczkę w wysokości 1 1 06 000 zł
z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakład Usług Wodnych
i Komunalnych pozyskał na ten cel 650 000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 201 4 R.
Oprócz opisanych wcześniej sztandarowych inwestycji prowadzone są inne prace
związane z modernizacją gminnej infrastruktury:
• Modernizacja oczyszczalni ścieków (koszt: 1 200 000 zł);
• Kontynuacja modernizacji drogi powiatowej Pilica-Żarnowiec (koszt: 500 000 zł);
• Remont drogi na osiedlu Wilcze Doły - koszt: 400 000 zł (sfinansowany ze środków otrzymanych na
usuwanie skutków powodzi);
• Remont drogi w Cisowie (koszt: 30 000 zł);
• Przebudowa schodów i ciągu komunikacyjnego przy szkole w Wierbce (koszt: 20 000 zł);
• Instalacja schodołaza dla niepełnosprawnych w SP w Dzwono-Sierbowicach (koszt: 40 000 zł);
• Zagospodarowanie placu przed budynkiem szkoły w Pilicy (koszt: 66 000 zł);
• Budowa oznaczenia toru MTB (koszt: 70 000 zł);
• Budowa placów zabaw w Kidowie i Przychodach;
• Stroje dla KGW w Solcy. (koszt: 30 000 zł);
• Budowa placu zabaw w Pilicy (koszt: 1 3 500 zł);
• Ogrodzenie placu zabaw w Kocikowej (koszt: 7500 zł);
• Ogrodzenie boiska w Szycach (koszt: 1 2 000 zł);
• Monitoring rynku w Pilicy (koszt: 50 700 zł);

Równocześnie, w ramach przygotowania kolejnych zadań inwestycyjnych, powstają:

• Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach (koszt dokumentacji projektowej: 5 535 zł);
• Przebudowa sieci wodociągowej na ul. 3 Maja w Pilicy (koszt dokumentacji projektowej: 23 370 zł);
• Przebudowa sieci wodociągowej na ul.1 7 Stycznia w Pilicy (koszt: 1 50 000 zł);
• Przebudowa oświetlenia ul.Krakowskiej i Ogrodowej (koszt dokumentacji projektowej: 1 0 000 zł);
• Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790
w m. Smoleń do granicy wojewodztwa (koszt dokumentacji: 58 425 zł);
• Projekt termomodernizacji budynku MGBP w Pilicy (koszt dokumentacji: 1 8 000 zł);
• Projekt kanalizacji w Pilicy (koszt dokumentacji: 51 095 zł);
• Projekt termomodernizacji budynku Domu Sportowca w Wierbce (koszt dokumentacji: 40 000 zł);
• Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1 772S (koszt dokumentacji: 1 5 000 zł);
• 50 000 zł wyniosły nakłady na wykup gruntów pod przyszłe inwestycje;

Gmina poniosła wydatki związane z:

• Zakupem autobusu dla dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły;
• Dotacją na zakup samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji (22 000 zł);
• Dotacją na sfinansowanie lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej (20 000 zł);
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BEZPIECZEŃSTWO

Bieżące
wydatki
na
ochronę
przeciwpożarową wynosiły:
• 201 0 r. - 1 65 000 zł
• 2011 r. - 1 91 000 zł
• 201 2 r. - 21 9 000 zl
• 201 3 r. - 234 000 zł
Dotacje przekazane jednostkom OSP
przez Urząd Miasta i Gminy przeznaczone były na
wynagrodzenia, ekwiwalenty za udział w akcjach,
paliwo i cześci zamienne do sprzętu, badania
okresowe strażaków, ubezpieczenia, remonty
i badania techniczne pojazdów, zakup sprzętu
i umundurowanie oraz na zadania z zakresu
Obrony Cywilnej.
Oprócz finansowania bieżacych kosztów utrzymania jednostek OSP z funduszy własnych
gminy dofinansowanie zostały zakupy samochodu pożarniczego GCBA 4/24 dla OSP Kleszczowa
(2011 r. - 369 000 zł) oraz GBA 3/1 6/4 dla OSP Szyce (201 3 r. - 1 50 000 zł)

OŚWIATA

Wydatki na oświatę wynoszą ok.
11 000 000 zł rocznie z czego ok. 9 000 000
pokrywa subwencja państwowa. Pozostała kwota
pochodzi ze środków własnych gminy. Na koszty
te składają się wydatki na wynagrodzenia
nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów,
wychowawców w przedszkolach, pracowników
obsługi
oraz
Zespołu
EkonomicznoAdministracyjnego
Szkół,
dokształcania
nauczycieli, koszty dowozu dzieci do szkół,
remontów, ogrzewania i utrzymania stołówek.
W ramach remontów szkół oprócz
termomodernizacji finansowanych z dotacji
wykonano zmianę źródeł ciepła na ekologiczne.
W 201 3 r. finansowany w ramach "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 –
201 3" projekt "Wyrównywanie szans dla dzieci" objął uczniów klas I-III. Przeprowadzono zajęcia dla
dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
z zaburzeniami rozwoju mowy oraz gimnastykę
korekcyjną dla dzieci z wadami postawy.
Doposażone zostały bazy dydaktyczne szkół
podstawowych w materiały dydaktyczne oraz
specjalistyczny sprzęt niezbędne do realizacji
zaplanowanych zajęć dodatkowych. Wartość
projektu, w całości sfinansowanego ze środków
unijnych wyniosła 1 41 11 4 tys. zł.
Na egzaminie gimnazjalnym wyniki
uzyskane w gminie Pilica w roku 201 4 były
wyższe od średnich wyników w skali województwa
w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych,
historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka
angielskiego.
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ADMINISTRACJA

E-URZĄD W GMINIE PILICA
Urząd Miasta i Gminy w Pilicy zrealizował projekt „Nowoczesna E-Administracja w Gminie
Pilica”, w wyniku którego uruchomił tzw. e-Urząd.
Projekt był współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-201 3
(363 700 zł). Wkład własny gminy 1 03 200 zł.
Realizacja projektu ma za zadanie
umożliwić obywatelom między innymi załatwienie
spraw w urzędzie droga elektroniczną bez
konieczności osobistego stawienia się
w urzędzie. W efekcie doprowadzi do obniżenia
kosztów, podniesienia jakości i poszerzenie oferty
usług świadczonych drogą elektroniczną.

MAPA INTERAKTYWNA
Lokalna Grupa Działania ”Perła Jury”
w ramach działania „Małe Projekty” przyznała dotację
na stworzenie Interaktywnej Mapy Miasta i Gminy
Pilica. Realizacja tego zadania jest spójna
z założonymi w "Programie Rozwoju Miasta i Gminy
Pilica": rozwojem sieci elektronicznej informacji
turystycznej i kulturalnej, zwiększeniem dostępu do
informacji kulturalnej, stworzeniem i promocja oferty
kulturalnej gminy oraz zwiększenie dostępu do
informacji turystycznej. Koszt został pokryty z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (1 9 000 zł) i
z wkładu własnego gminy (1 6 000 zł).

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY
W budżecie gminy przewidziano
przeciętnie 400 000 zł rocznie na działalność
instytucji kulturalnych. Z dotacji ministerialnych
przeznaczonych na zakup książek dla biblioteki
otrzymano:
• 2011 r. - 5 600 zł
• 201 2 r. - 6 300 zł
• 201 3 r. - 4 200 zł
• 201 4 r. - 4 300 zł
Lista cyklicznych imprez organizowanych
w MGBP w Pilicy jest długa. Tradycyjnie z okazji
Dnia Kobiet odbywaja się tam imprezy
przybliżające mieszkankom gminy rolę kobiet
w dziejach. W roku 201 3 impreza nosiła tytuł
"Kobieta przez dzieje", a jej ozdobą była prezentacja ubiorów kobiecych od średniowiecza po XIX wiek.
W roku 201 4 spotkanie nosiło tytuł "Kobiecy świat Pilicy" a przedstawione zostały na nim słynne

16

Miasto i Gmina Pilica w latach 2010-2014

piliczanki. Na trwałe zagościły w kalendarzu
kulturalnym "Spotkania z historią" organizowane
wspólnie przez bibliotekę i Towarzystwo Jurajskie.
Oprócz imprez cyklicznych dużą frekwencja
cieszyły się koncerty muzyczne takie jak: "Santo
Subito", "Bella Italia" czy "Wieczór z muzyką
klasyczną". W 201 4 roku MGBP zainaugurowała
organizację konkursów na najpiękniejsza palmę
wielkanocną oraz działalność Dysksyjnego Klubu
Książki. Jedną z najstarszych imprez kulturalnych
jest Gminny Przegląd Jasełek Szkolnych, który
odbył się po raz dwunasty. Na trwałe zagościł
w kalendarzu kulturalnym Festyn Rodzinny
organizowany przez Zespół Szkół nr 1 .

Zainaugurowane w tym roku Święto Szkoły,
organizowane przez Zespół Szkół nr 2 w Wierbce,
które powinno również na trwałe wpisać się
w gminny kalendarz imprez kulturalnych. Po kilku
latach przerwy powróciło letnie święto gminy
organizowane pod hasłem "Lato w Pilicy".
W 201 3 r. gwiazdą imprezy był zespół "Big Cyc"
a w tym roku "Elektryczne Gitary". "Lato w Pilicy"
jest okazją do rodzinnego wypoczynku oraz do
zaprezentowania miejscowych wykonawców.
Tradycją stały się ostatkowe Biesiady Kół
Gospodyń Wiejskich. W 201 2r. dziesięć
Kół Gospodyń Wiejskich spotkało się w MiejskoGminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy na
imprezie, której gwoździem programu był
przegląd potraw regionalnych, w których głównym składnikiem jest miód. W 201 3 roku biesiada odbyła
sie w Wiejskim Domu Kultury w Złożeńcu i była połaczona z obchodami 50-lecia miejscowego KGW.
Uczestniczyły w niej delegacje 1 0 Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Pilica. W 201 4 roku gospodarzem
biesiady, która odbyła się w sali Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy, było Koło Gospodyń
Wiejskich w Smoleniu. Uczestniczyły w niej panie z Kół Gospodyń Wiejskich: Pilica, Sierbowice, Szyce,
Siadcza, Solca, Dobraków, Wierzbica, Kidów, Sławniów, Smoleń, Złożeniec, Dzwonowice, Kleszczowa.
W gminie działają trzy chóry oraz trzy orkiestry dęte. Na stroje dla Kół Gospodyń Wiejskich
w Sławniowie, Kidowie, Przychodach, Siadczy, Kleszczowej, Szycach, Złożeńcu oraz na mundury
i instrumenty dla orkiestr wydano 89 800 zł z dotacji oraz 68 1 00 zł wkładu własnego. Od niedawna
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej prowadzona jest nauka gry na instrumentach.

SPORT I WYPOCZYNEK

Dotacje dla klubów sportowych wynosiły:
• 201 0 r. - 90 000 zł
• 2011 r. - 1 00 000 zł
• 201 2 r. - 1 00 000 zł
• 201 3 r. - 1 00 000 zł
• 201 4 r. - 55 000 zł
Koszty utrzymanie kąpieliska w Pilicy
wynosiły:
• 201 0 r. - 30 000 zł
• 2011 r. - 1 7 000 zł
• 201 2 r. - 1 7 000 zł
• 201 3 r. - 23 000 zł
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Ważnym elementem życia gminy są wspierające działaność instytucji i wpływającym na
realizacje wielu zadań stowarzysznia i organizacje społeczne.

STOWARZYSZENIA
Lista stowarzyszeń zarejestrownych w Gminie Pilica wg daty rejestracji.
1 . Stowarzyszenie Chorych Z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową Rzeczypospolitej Polskiej
Oddział W Katowicach (rej. 20 września 2001 r. KRS 0000045426)
2. Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Ogrodzienieckiej (rej. 1 2 października 2001 . KRS
0000051 808)
3. Ludowe Towarzystwo Sportowe Ospel (zał. 1 7 września 2001 . KRS 0000042398)
4. OSP Kocikowa (rej. 8 maja 2002.KRS 000011 0458)
5. OSP Dobra (rej. 7 maja 2002 000011 0774)
6. OSP Wierzbica (rej. 5 kwietna 2002. KRS 00001 03964)
7. OSP Szyce (rej. 22 stycznia 2002. KRS 0000083947)
8. Stowarzyszenie Sportow Wodnych i Wędkarstwa (1 0 września 2002 r. KRS 00001 29657)
9. Związek Emerytów i Rencistów w Zawierciu o/Pilica. (zał. 30 września 2002)
1 0. OSP Kleszczowa (rej. 29 grudnia 2003. KRS 00001 84369)
11 . OSP Przychody (rej. 11 grudnia 2003. KRS 00001 82979)
1 2. OSP Siadcza (rej. 1 2 listopada 2003. KRS 00001 7911 3)
1 3. OSP Sierbowice (rej. 5 sierpnia 2003. KRS 00001 69627)
1 4. OSP Dzwono-Sierbowice (rej. 23 lipca 2003. KRS 00001 67367)
1 5. OSP Dobraków (rej. 30 maja 2003. KRS 000011 5398)
1 6. OSP Solca (rej. 27 lipca 2004 r. KRS 000021 2376)
1 7. OSP Kidów (rej. 27 lipca 2004 r. KRS 00001 96356)
1 8. GMLKS Piliczanka (rej. 1 7 grudnia 2004. KRS 00002241 60)
1 9. OSP Dzwonowice (rej. 25 sierpnia 2004 r. KRS 000021 4040)
20. OSP Pilica (rej. 1 0 listopada 2004 r. KRS 00002211 37)
21 . OSP Złożeniec (rej. 21 czerwca 2007 r. KRS 0000283075)
22. OSP Cisowa (rej. 8 lipca 201 0 r. KRS 0000359531 )
23. Towarzystwo Jurajskie (rej. 21 czerwca 201 0 r. KRS 0000359208)
24. OSP Sławniów (rej. 6 marca 201 2 r. KRS 000041 3239)
25. Wierzbica-Historia-Pamięć (rej. 4 grudnia 201 3 r.)
25. Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej (rej. 1 3 maja 201 4 r. KRS 0000507854)
26. Stowarzyszenie im. o. Feliksa Wójcika (w trakcie rejestracji)

INNE ORGANIZACJE
1 . Koła Gospodyń Wiejskich:
KGW Dobra
KGW Dobraków
KGW Kidów
KGW Kleszczowa
KGW Pilica
KGW Przychody
KGW Siadcza
KGW Smolen
KGW Solca
KGW Szyce
KGW Sławniów
KGW Wierzbica
KGW Złożeniec
2. Koło Pszczelarzy
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DOTACJE DLA ZABYTKÓW

Finansowanie z budżetu Miasta i Gminy
Pilica remontów lub rekonstrukcji zabytków,
których Urząd Miasta i Gminy nie jest
właścicielem, uwarunkowane jest możliwościam
określonymi w przepisach i każdorazowo wymaga
szczegółowej analizy prawnej.
Dotacje do zabytków wynosiły:
• Rok 201 0 r.:
- 70 000 zł - wymiana pokrycia dachowego
wraz z uszkodzonymi elementami więźby
dachowej
budynku
klasztoru
o.o. franciszkanów w Biskupicach
• Rok 2011 r.:
- 80 000 zł dla kościoła pw.św.Jana
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pilicy
- 80 000 zł dla kościoła pw. św. Mikołaja
w Kidowie
Pozostały koszt remontów został pokryty
z dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

PROMOCJA GMINY
Promocja gminy jest pojęciem szerokim.
Swoim zakresem obejmuje ona zadania szersze
niż promocja w ujęciu turystycznym. Budowanie
wizerunku gminy obejmuje również działania
tworzące przychylność instytucji oraz zachęcające
potencjalnych inwestorów poprzez stworzenie
pozytywnego obrazu gminy.
Wydatki na promocję gminy wynosiły:
• 201 0 r. - 43 000 zł
• 2011 r. - 27 000 zł
• 201 2 r. - 42 000 zł
• 201 3 r. - 1 59 000 zł
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