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I�FORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI ZADAŃ
I�WESTYCYJ�YCH PROWADZO�YCH W 2006 ROKU

Realizacja zadań rzeczowych przyjętych Uchwałą
Nr 319/XXXIII/06 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13.01.2006 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy i Miasta w Chęcinach na rok 2006 przedstawia się następująco:

  Dział 10 Rolnictwo

1. Projekt  uzdatniania wody Gościniec  - nie wykonano
2. Wodociąg Podzamcze  przepom. wykup gruntu  -  trwają rokowania
3. Oczyszczalnia  ścieków  Radkowice – opracowano projekt
4. Kan. Radkowice –opłata  elektr.   -  zrealizowano
5. Kanalizacja Lipowica – Przymiarki – przeprowadzono przetarg ,
- kontynuowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Procedura uzyskania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego została wydłużona ze względu na złożone
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

6. Tranzyt  Tokarnia – wykonanie zadania  jest uzależnione od pozyskania
    środków unijnych
7. Projekt wodociągu Radkowice-Wola Mur.  – wykonano.
8. Rów odwadniający Radkowice –  dokonano wykupu gruntu.
9. Projekt wodociągu  Siedlce - Murowaniec      -     nie wykonano.
10. Projekt kanalizacji Podzamcze Starochęciny -     nie wykonano.
11. Projekt kanalizacji Siedlce  Łukowa              -   nie wykonano.
12. Projekt kanalizacji Korzecko,Gościniec Polichno -  nie wykonano.
13. Projekt kanalizacji  Wolica                             -  nie wykonano.
14. Projekt kanalizacji Bolmin                              - nie wykonano.
15. Projekt kanalizacji Miedzianka ,Wojkowiec ,Ostrów - nie wykonano.
16. Projekt kanalizacji Bolmin - Wymysłów        -   nie wykonano.
17. Czyszczenie rowów Siedlce     - wykonano.
Poz. 10,11,12,13,14,15i 16 - nie wykonano  ze względu na  zmiany dokonane
w zakresie kryteriów finansowania przez Ministrów :  Rozwoju Regionalnego
i Środowiska pierwotnie przewidzianych  do dofinansowania z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W
RAMACH PROGRAMU INFRASTRUKTURA I  SRODOWISKO

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną
                            gaz  i wodę

1. Modernizacja  sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na osiedlu
Czerwona Góra do bud. Nr: 2,3,4,5,6 i 7 w Chęcinach   - wykonano

2. Analiza tech. ekon. ujęcia wody w  Gościńcu  i Górze Zamkowej – wykonano
 

Dział 600 – Transport

I . Remonty dróg gminnych
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Przeprowadzono przetargi i wykonano  remonty n/w. dróg gminnych. Wykonawcą remontów
n/w dróg był Zakład Drogowo – Budowlany „DUKT”:
1. Siedlce „Murowaniec”        450  mb
2. Siedlce „do szkoły”             180  mb
3. Siedlce „Podgórze”              325 mb
4. Wolica, ul. Leśna                 300 mb
5. Chęciny, ul. Zelejowa          300 mb
6. Siedlce ,,Górki”                    270 mb               

Wykonawcą wykonanych remontów dróg w miejscowości:
1. Ostrów „Gaj”                          220 mb
2. Ostrów – Wymysłów              360 mb
3. Ostrów „do rzeki”,                  136 mb
4. Ostrów „do  szkoły” Zbrza      180 mb
5. Łukowa – „Klin”,                    250 mb
6. Charężów,                                250 mb
7. Bolmin – Nowiny,                    450 mb
8. Podzamcze – Gaj                      270 mb
było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” - Kielce. Remonty dróg gminnych
wykonano terminach umownych. 

II. Remont dróg powiatowych

Podpisano  porozumienie z Powiatowym Zarządzie Dróg w Kielcach na współfinansowanie
remontów dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta
w Chęcinach.
Wykonano remonty niżej wymienionych dróg:
1. Bolmin – Milechowy                -   500 mb
2. Miedzianka                               -    500 mb
3. Korzecko „ przez las”               -    500 mb
4. Wojkowiec                                -    400 mb
5. Ostrów Golęciny                        -   780 mb

Roboty dodatkowe na drogach  powiatowych ze środków własnych gminy
1. Wrzosy       -    300 mb
2. Łukowa      -     200 mb
3.  Mosty         -     200 mb

 
III. Remonty cząstkowe dróg gminnych

1. Wykonano remonty  cząstkowych dróg. Wykonawca był Zakład Robót Drogowo –
Mostowych w Kielcach. Remonty cząstkowe wykonano metodą powierzchniowego
utwardzenia emulsją i grysami w ilości - 691 m2 .

2. Wykonano chodnik wraz z odwodnieniem drogi w Polichnie obok Szkoły, prace zostały
wykonane przez  ZGK w Chęcinach                         - 94 mb.

3. Wykonano ciąg pieszy  w Chęcinach łączący  ul. Armii Krajowej.
z oś. Północ – wykonawcą był ZGK w Chęcinach        -      150mb szer. 3m.

4. Wykonano  ciąg  pieszy  w Chęcinach od ul. Łokietka do ul. Spokojnej -340m².
5. Wykonano przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach  utwardzenie gruntu przy
ołtarzu polowym w Chęcinach ul. Radkowska  -     620 m².

6. Chodnik  ul. Małogoska przy oś. Sosnówce  -  wykonano
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7.Wykonano remont przepustu drogowego w miejscowości Wolica ul. Kolejowa
                                                                                             -      L = 11m  ø 600.

8. Projekt chodnika Tokarnia                              - nie wykonano. 
9. Projekt  chodnika  Korzecko,  Radkowice      - nie  wykonano.
10. Projekt przepust Łukowa w kierunku szkoły - wykonano.
11. Projekt drogi Skiby Gaj    - w trakcie  negocjacji wykupu gruntu.
12. Koncepcja  zagospodarowania Starego i Nowego  Rynku – nie    wykonano.
13. Projekt odwodnienia drogi Poczta Polska – wykonano.
14. Projekt droga ul. Partyzantów do ul. Sosnówka – trwają negocjacje dot. wykupu   gruntu.
15. Projekt odwodnienia Mała Tokarnia – nie wykonano.
16. Projekt drogi Wolica do cmentarza – nie wykonano.
17. Droga Bolmin –Jednica - nie wykonano brak dofinansowani ze środków UNIJNYCH.
18. Droga w Tokarni przy szkole - nie zrealizowano ze względu na małe środki finansowe
19. Zakup kruszywa na remont dróg gminnych - na wnioski mieszkańców dostarczono
      kruszywo na remont dróg na terenie gminny w miejscowościach: Bolmin, Polichno,
      Skiby, Chęciny, Wolica, Ostrów, Łukowa.
20. Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania:
    „Budowa ulic, ciągów pieszych z oświetleniem ulicznym osiedla Północ w
      Chęcinach”.
Przygotowano materiały przetargowe i przekazano do zaakceptowania przez Urząd
Wojewódzki w Kielcach.
Przeprowadzono postępowanie  przetargowe i podpisano umowę z Wykonawca  firmą
,,FART” w Kielcach

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy ze sprzedaży:

1. W dniu 29.06.2006 roku po przygotowaniu pełnej dokumentacji i protokołu rokowań
został zawarty akt notarialny rep. A 1298/2006, którym Gmina Chęciny sprzedała lokal
garażu nr 1g o powierzchni użytkowej 18,6 m2 położony w Chęcinach przy ulicy
Czerwona Góra 1 wraz z udziałem w działce gruntu nr 238/21 oraz w lokalu kotłowni o
wartości 9591,64 zł. Nabywcą omawianego lokalu została Pani Urszula Nadybska-
Stefaniak będąca dotychczasowym najemcą omawianego lokalu.

2. Również w dniu 29.06.2006 roku został zawarty akt notarialny rep. A 1291/2006 na
sprzedaż lokalu garażu nr 1g o powierzchni 14,4 m2 położonego w budynku nr 2 przy
ulicy Czerwona Góra na rzecz najemcy za kwotę 7490,80 zł. Nabywcą omawianego lokalu
garażu został Pan Stanisław Resztak.

3. Przygotowano dokumentację do sprzedaży działki nr 2053 położonej w Chęcinach przy
ulicy Staszica dla Pana Piotra Malickiego. Sprzedaż gruntu nastąpiła w formie
bezprzetargowej właścicielowi nakładów na budynek mieszkalny. Po dokonaniu wpłaty
należnej kwoty w wysokości 1268,75 zł plus podatek VAT przez Pana Malickiego akt
notarialny rep.  1396/2006 został zawarty w dniu 14.07.2006 roku.

4. Zgodnie z Uchwałą Nr 310/XXXIII/06 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13.01.2006
roku w dniu 28.07.2006 roku aktem notarialnym rep. A 1469/2006 sprzedano najemcy,
Pani Elżbiecie Tomaszewskiej-Przystupie lokal garażu nr 2g o powierzchni 20,3 m2  wraz
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z udziałem w działce nr 238/21 oraz w lokalu kotłowni o łącznej wartości 10443,20 zł
położony w Chęcinach przy ulicy Czerwona Góra 1.

5. Po przygotowaniu pełnej dokumentacji w dniu 28.07.2006 roku został zawarty akt
notarialny rep. A 1455/2006 na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Pana
Jakuba Perdeusa lokalu garażu nr 1g o powierzchni 18,1 m2 wraz z udziałem w  działce nr
238/23 oraz w lokalu kotłowni położonego w Chęcinach przy ulicy Czerwona Góra 3.
Zrealizowano tym samym Uchwałę Nr 312/XXXIII/06 Rady Miejskiej z dnia 13.01.2006
roku. Wartość sprzedanego lokalu garażu wynosiła 8881,60 zł.

Wpływy z dzierżaw:

Wydzierżawiony jest Zamek w Chęcinach za kwotę około 35 000,00 zł rocznie plus
podatek VAT 22%, parking przy Zamku na kwotę 17 000,00 zł plus podatek VAT 22%
rocznie oraz 2 stoiska handlowe w alei prowadzącej na Zamek łącznie na kwotę 1600,00 zł
plus podatek VAT 22% rocznie.
Dużą kwotę w dochodach stanowi zawarta umowa na dzierżawę gruntu dla spółki Nordkalk.
Rocznie jest to wartość około 20 000,00 zł plus podatek VAT 22%.

Pozostałe wpłaty to zawarte umowy dzierżawy z osobami fizycznymi oraz prawnymi
zarówno na cele rolne, a także prowadzoną działalność gospodarczą.  

Wykup gruntów:

1. Na działce nr 151/4 o powierzchni 0,0453 ha położonej w Starochęcinach
projektowana jest budowa przepompowni ścieków. Sporządzono mapę podziału,
wydano decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, przeprowadzono
rokowania.Akt notarialny, którym wykupiono od Państwa Krystyny Woś i Sławomira
Woś działkę nr 151/4 za kwotę 14 043,00 zł tj. po 31,00 zł za 1 m2 zgodnie z Uchwałą
Nr 362/XLIII/06 Rady Miejskiej w Chęcinach został zawarty w dniu 23 listopada
2006 roku.

2. Wykupiono również działkę nr 204/7 o powierzchni 0,1262 ha położoną w Radkowicach
od Państwa Ewy i Grzegorza małż. Majchrzyk. Cena zakupu została ustalona na kwotę
21454,00 zł  tj. po 17,00 zł za 1m2. Działka została przeznaczona pod budowę rowu
odwadniającego.Akt notarialny rep. 2065/2006 przenoszący własność został zawarty w
dniu 28.12.2006 roku.

3. Realizując Uchwałę Nr 367/XLIII/06 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27.10.2006
roku przeprowadzono rokowania z Państwem Zdzisławą i Zdzisławem małż. Madej
odnośnie wykupu działki nr  1760/10 o powierzchni 0,0146 ha. Omawiana działka
została przeznaczona pod budowę nowo projektowanej ulicy, równoległej do ulicy
spacerowej w Chęcinach. Ustalono cenę do wykupu po 24,00 zł za 1m2 co ogółem
stanowi kwotę 3504,00 zł. W dniu  28.12.2006 roku został zawarty akt notarialny rep.
2059/2006.

Ponadto w 2006 roku zostało nadanych 40 nowych numerów porządkowych
nieruchomości na terenie Gminy Chęciny w związku z nowo wybudowanymi  i odebranymi
budynkami mieszkalnymi.
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Poniesione wydatki to:

- ogłoszenia w prasie,
- wykonanie operatów szacunkowych i opracowań geodezyjnych,
- zakładanie i zmiany w księgach wieczystych dotyczących nieruchomości Gminy

   Chęciny,

Dział 710 – Działalność usługowa

1. W dniu 21 lutego wybrana została oferta na opracowanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

2. Za 2006 r wydano zostało 92 decyzje o warunkach zabudowy i lokalizację  inwestycji celu
publicznego.

3. Wydano 85 zaświadczenia w sprawie przeznaczenia działek.
4. Kontynuowanych jest pięć zmian w planie zagospodarowania.

Dział 750 – Administracja Publiczna

1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach
Opracowano przedmiary robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczną wykonania
i odbioru robót na wymianę okien,
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano Wykonawcę  firmę ,,WOMA”
Kielce i wykonano wymianę okien w całym budynku .  

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
  
1. Wykonano wodociąg w Chęcinach ul. Zelejowa     -  ø 110 PVC  133  mb   Zadanie
zostało wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Chęcinach.

2. Uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w Chęcinach ul. Sitkówka.

3. Wykonano przez ZGK sieć wodociągową  w Chęcinach ul. Dobrzączka z rur PE ø 125  L
= 1311 mb

4. Prowadzono prace uzgodnieniowe związane z przebiegiem sieci kanalizacyjnej w
Chęcinach ul. Radkowska, wydaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego,

5. Projekt  kanalizacji Zelejowa Sitkówka, Panek -  nie wykonano ze względu na zmiany
dokonane w zakresie kryteriów finansowania przez Ministerstwa:Rozwoju Regionalnego i
Środowiska , pierwotnie przewidzianych do dofinansowania z Funduszu Spójności w
ramach Programu  Infrastruktura i Środowisko

6. Przeprowadzono akcję sprzątania na terenie Miasta i Gminy Chęciny w
 ramach przedsięwzięcia „DNI ZIEMI 2006” od 24.04.2006 do 26.04.2006r.
 W akcji uczestniczyło  2093  uczniów z 14 szkół.
Wydatkowano:
992,00 zł – wydatki na materiały (worki, rękawiczki)
4186,00 zł – kwota przeznaczona dla szkół
4325,68 zł -  za zebranie odpadów z akcji.

7. Wykonano remont oświetlenia ulicznego w miejscowości:
- Starochęciny,
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- Ostrów Gaj
 - Siedlce Górki
 - Starochęciny
 - Korzecko
- Sitkówka
- Wolica ul. Senatorska i przyległe - wykonano częściowo przy ul Świerkowej do
wysokości posiadanych środków

8 Oświetlenie oś. Północ ,,ZPORR”  - przeprowadzono postępowanie i  podpisano umowę z
wykonawcą
Wykonano projekty na oświetlenie uliczne :
- Podzamcze  Dolne  wykonano projekt  oraz zrealizowano  zadanie
- Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji na wykonanie oświetlenia   ulicznego w
miejscowości  , Łukowa - Kamionki, Chęciny ul. Spacerowa,    Wolica ul.  Siedlecka ,
Ostrowska   ,    

10. Kanalizacja  ul. Staszica  w Chęcinach         - wykonano
11. Proj. Budowa hali gimnastycznej w Chęcinach – nie wykonano, brak zgody
właścicieli  gruntów na których zgodnie ze ,,Studium  Uwarunkowań i Zagospodarowania
Przestrzennego” planowana jest lokalizacja w/w obiektów,

Z zakresu komunalizacji, rolnictwa i wieczystego użytkowania

 Komunalizacja

1.   Na podstawie art.73 ust 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną uwłaszczonych zostało

50 działek o łącznej powierzchni 22,3585 ha zajęte pod drogi publiczne i oznaczone w
ewidencji gruntów miasta i gminy Chęciny jako działki: 
- nr 171/1, nr 171/2, nr 200/1, nr 325/1, nr 325/4 o łącznej powierzchni 1,0292 ha zajęte
pod ul. Sitkówka,

- nr 5044/1 o powierzchni 2, 3323 ha zajęta pod ul. Zelejowa
- nr 7. 2494 o powierzchni 0,4082 ha zajęta pod ul. Panek
- nr 1757/8 o powierzchni 0,3624 ha zajęta pod ul. Spacerową
- nr 1834 o powierzchni 0,2342 ha zajęta pod ul. Franciszkańską
- nr 1835/2 o powierzchni 0,1751 ha zajęta pod ul. Floriańską
- nr 1836 i nr 1884 o łącznej powierzchni 0,0865 ha zajęte pod ul. Strażacką
- nr 1886/1 o powierzchni 0,0670 ha zajęta pod ul. St. Staszica
- nr 1976 i nr 1977o łącznej pow. 0,2367 ha zajęte pod ul. Ogrodową
- nr 1986 o powierzchni 0,0324 ha zajęta pod ul. Kacpra Fodygi
- nr 2206 i nr 2207 o łącznej powierzchni 0,1035 ha zajęte pod ul. Spokojną
- nr 1854 o powierzchni 0,1643 ha zajęta pod ul. Przedborską
- nr 120 o powierzchni 1,2800 ha zajętą pod drogę publicznąNr 1506010 p/n „Łukowa –
Gajówka – Wierzbica” 

- nr 404 o powierzchni 1,1000 ha zajętą pod drogę publiczną Nr 1506013 p/n „Wolica”
- nr 1369, nr 1375 o łącznej powierzchni 2,4500 ha zajęte pod drogę publiczną Nr
1506009 p/n „Bolmin – Kresy”

- nr 41, nr 112 o łącznej powierzchni 0,6700 ha zajęte pod drogę publiczną Nr 1506011
p/n  „Wojkowiec – Lelusin”

- nr 236, nr 298, nr 336 o łącznej powierzchni 1,2500 ha zajęte pod drogę publiczną
- Nr 1506012 p/n „Ostrów – Wymysłów”
- nr 696, nr 759, nr 758 o łącznej powierzchni 1,2200 ha zajęte pod drogę publiczną
- Nr 1506015 p/n „Polichno – Gałęzice”
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- nr 501 o powierzchni 1,3529 ha zajętą pod drogę publiczną Nr 1506021p/n „Chęciny –
Zelejowa”

- nr 131, nr 428 o łącznej powierzchni 0,3670 ha zajęte pod drogę publiczną Nr 1506022
p/n „Zelejowa – Szewce – Łaziska”

- nr 761/2 o powierzchni 0,3500 ha zajętą pod drogę publiczną Nr 1506008 p/n „Bolmin –
Kresy”

- nr 1355 o powierzchni 0,9860 ha zajętą pod drogę publiczną Nr 1506004 p/n „Sitkówka
– Jaźwica”

- nr 1489/2 o powierzchni 0,2900 ha zajętą pod drogę publiczną Nr 1506002 p/n „Jedlnica
– Bolmin”

- nr 343 o powierzchni 1,2700 ha zajętą pod drogę publiczną Nr 1506018 p/n „Chęciny –
Korzecko”

- nr 669/2, nr 670/1, nr704, nr 706,nr 707/2 o łącznej powierzchni 2,2600 ha zajęte pod
drogę publiczną nr 1506016 p/n „Podpolichno- Charężów”

- nr 892/2, nr 837, nr 838,1, nr 1007 o łącznej powierzchni 1,3606 ha zajęte pod drogę
gpubliczną nr 1506005 p/n „Dębska Wola- Zbrza- Ostrów”

nr 124, nr 146/2, nr 180 o łącznej powierzchni 0,9202 ha zajęte pod drogę publiczną nr
1506006 p/n „Zbrza- Łukowa”

2. Uwłaszczone zostało 76 działek o łącznej powierzchni 21,3500 ha zajęte pod drogi
     położone we wsi Tokarnia, Wolica i m. Chęciny.

3. Na podstawie art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  nabyto  przez Gminę  Chęciny działkę 1522/4
o powierzchni 0,5600 ha położoną w Bolminie.

    Rolnictwo

1. Udzielona została pomoc w wypełnianiu wniosków:
- o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych – wypełniono 621 wniosków,
- o wpis do ewidencji producentów - 16 wniosków,
- o pomoc finansową na wspieranie gospodarstw niskotowarowych - 8 wniosków,
- o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych.

2 Komisja Gminna dokonała oceny strat poniesionych przez rolników w miesiącu lipcu na
terenie gminy i miasta Chęciny. W dniu 26 lipca 2006 roku rozpoczęto szacowanie strat w
poszkodowanych gospodarstwach rolnych, a zakończono 10 sierpnia 2006 roku.
Szacunek strat wynosił:

     - liczba poszkodowanych sołectw - 18 + miasto
     - liczba poszkodowanych gospodarstw - 742
     - powierzchnia użytków rolnych - 2 967,8 ha straty 61%
   w tym użytki zielone - 927,42 ha     straty 52 %
Po zakończeniu prac przez Komisję Gminną ds. Szacowania skutków klęsk żywiołowych
sporządzono i przesłano do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- zbiorczy protokół z oszacowania strat w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęską suszy
     - imienny wykaz wszystkich rolników dotkniętych klęską suszy

     - imienny wykaz rolników mających zamiar ubiegać się o kredyt klęskowy wraz z
        indywidualnymi protokółami tych rolników.
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3 Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Izby Rolniczej w
Kielcach wspólnie ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
zorganizowano XIII edycję konkursu pn. „ PIĘKNA I BEZPIECZNA ZAGRODA -
PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”.Gminna komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr
38/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Chęcinach z dnia 12 czerwca 2006 roku dokonała oceny
zgłoszonych gospodarstw przez sołtysów i wytypowała jednego uczestnika do wzięcia
udziału w eliminacjach powiatowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w
Kielcach.Zgłoszone zagrody zostały uhonorowane nagrodami przez Urząd Gminy i Miasta
Chęciny.
Odbyły się „Dożynki Gminne 2006”- dokonano ich rozliczenia finansowego. Płatne z Działu
010 Rozdział 01095 i § 4210, § 4300, § 4170 – 7.500,00 zł.

 Wieczyste użytkowanie

1 Wydano 6 decyzji na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości
zabudowanych za łączną opłatą 5.216,00 zł.

2 Wydano 6 postanowień ustalające koszty postępowania o przekształcenie prawo użytkowania
wieczystego na łączną kwotę 1.628,00 zł.

3 Na podstawie art. 11 ust.1, art. 77 i art. 78  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm.),wypowiedziano na
skutek zmiany wartości gruntu, dotychczasowe opłaty roczne w kwocie łącznej 199,73 zł (
dla 18 użytkowników wieczystych) z tytułu użytkowania wieczystego stanowiącego własność
gminy Chęciny. Dokonano aktualizacji opłat rocznych na podstawie wartości tych
nieruchomości określonych przez rzeczoznawcę majątkowego. Aktualna wartość
przedmiotowych nieruchomości majątkowych została określona na łączną kwotę 2.119,06 zł. 

Współpraca z zagranicą i promocja Gminy

1 Uzyskanie ekspertyzy w sprawie zbiornika wodnego Chęciny na rzece Biała Nida z
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

2 Wyrażenie zgody na wykorzystanie zdjęć z własnych zbiorów gminy Chęciny przez SIR
w Kielcach w celu przedstawienia ich w folderze promocyjnym Lokalnej Grupy
Działania Leader+ „Partnerstwo Chęciny”.

3 Rozliczenie dotacji na Konferencję Ekologiczną PN „Ochrona wód podziemnych
GZWP i wód powierzchniowych w obrębie Chęcińsko - Kieleckiego Parku
Krajobrazowego”, udzielonej przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej           z
siedzibą w Warszawie.

4 Odstąpienie przez Urząd Gminy Chęciny od umowy nr 07/06/2003 na utrzymanie BIP z
dniem 01.01.2006r.

5 Zawarcie umowy pomiędzy Urzędem Gminy Chęciny i EPRD w Kielcach na wynajęcie
lokalu w celu przeprowadzenia zajęć doradczych dla osób pracujących zainteresowanych
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w ramach Działania 2.1 ZPORR – Program
Aktywizacji Intelektualnej i Rozwoju Zawodowego Osób Pracujących w Regionie
Świętokrzyskim.

6 Przesłanie dokumentów dot. projektu „Budowa dróg gminnych wraz                         z
oświetleniem na osiedlu Północ w Chęcinach” do Urzędu Marszałkowskiego         w
Kielcach.

7 Zawarcie umowy z Panem Bogdanem Pękalskim zam. ul. Zelejowa 137                  w
Chęcinach w sprawie dowozu wody mieszkańcom zamieszkałym w Chęcinach przy ul.
Dobrzączka.
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8 Zawarcie umowy do dnia 31.03.06r. pomiędzy Urzędem Gminy Chęciny                    i
Zakładem Małej Poligrafii w Kielcach na wykonanie prac związanych z drukiem         i
składem miesięcznika „Wiadomości Chęcińskie”.

9 Przygotowanie i wydanie trzech numerów „Wiadomości Chęcińskie”.
10 Zawarcie umowy  z Panem Ryszardem Kasprzykiem na przewóz dzieci                 i
młodzieży szkolnej z terenu gminy Chęciny na zawody sportowe zgodnie              z
kalendarzem imprez sportowych  Szkolnego Związku Sportowego.

11 Uregulowanie składki rocznej  umowy ubezpieczeniowej członków LZS, uczniowskich
klubów sportowych, trenerów, instruktorów.

12 Zawarcie umowy z Panem Andrzejem Więckiem na wykonywanie obowiązków
instruktora ds. sportu.

13 Zawarcie umowy na świadczenie obsługi medycznej w czasie zawodów sportowych
organizowanych w ramach SZS.

14 Uregulowanie składki rocznej za członkostwo gminy Chęciny w Regionalnej Organizacji
Turystycznej w Kielcach.

15 Współpraca z Sekretarzem SZS w zakresie  realizacji planu imprez sportowych dla szkół
podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2006.

16 Udział zastępcy Burmistrza w spotkaniu z Ministrem Sportu Tomaszem Lipcem      w
Kielcach w Urzędzie Wojewódzkim.

17 Udział zastępcy Burmistrza w spotkaniu poświęconemu statusowi samorządowych
instytucji kultury w świetle obowiązujących przepisów prawnych w Domu Kultury w
Kielcach.

18 Ustalenie harmonogramu treningów w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę drużyn LZS
Naszej Gminy  z dyrektorami szkół w Wolicy i Podzamczu.

19 Opracowanie merytorycznie materiału do publikacji w folderze promocyjnym
wydawanym przez Regionalną Organizację Turystyczną.

20 W ramach propagowania  sportów zimowych  przekazano opiekunowi Szkolnego Klubu
Narciarskiego „Górka” działającemu przy Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach materiały
promocyjne, dofinansowanie oraz puchar na zawody narciarskie organizowane w
Bukowinie Tatrzańskiej. Impreza ta miała za zadanie promowanie walorów Ziemi
Chęcińskiej wśród mieszkańców Podhala. W Chęcinach zorganizowano I Mistrzostwa w
narciarstwie w snowboardzie o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny.
Organizatorem był Urząd Gminy w Chęcinach wraz ze Szkolnym Klubem Narciarskim
„Górka” z Chęcin. Zwycięzcom ufundowano puchary i gadżety promocyjne.

21 Udział w seminarium i warsztatach pt. „Perspektywy rozwoju województwa
świętokrzyskiego w oparciu o fundusze strukturalne w latach 2007-2013”.

22 Zgłoszenie do udziału w targach Voyager 2006 oraz zamówienie powierzchni
wystawienniczej. Przesłanie tekstu do katalogu targowego przygotowywanego na Targi
Voyager 2006.

23 Zawarcie umowy pomiędzy Urzędem Gminy Chęciny i EPRD w Kielcach na wynajęcie
lokalu(USC) na prowadzenie szkoleń z zakresu języka angielskiego        w ramach
Działania 2.1 ZPORR – Program Aktywizacji Intelektualnej i Rozwoju Zawodowego
Osób Pracującychw Regionie Świętokrzyskim.W szkoleniu udział wzięli pracownicy
Urzędu.

24 Wykonanie projektu uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych.
25 Udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków ROT
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

26 Zawarcie umowy na opracowanie scenariusza do filmu promującego Gminę Chęciny pn.
„Gmina-Portrety”.

27 Wykonanie filmu o gminie Chęciny przez TVP Odzział Regionalny w Kielcach
w ramach „Gmina-Portrety” Leksykon gmin świętokrzyskich.
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28 Udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Rolniczych w Piekoszowie.
29 Udział w spotkaniu w Kielcach dot. Zintegrowanego Systemu Katastralnego.
30 Zorganizowanie przy udziale Zespołu Szkół Ogólnokształcących i M-GOK               w
Chęcinach Dnia Kobiet. W spotkaniu wzięła udział Olga Selska koordynator ds.
Międzynarodowej Integracji Młodzieży i Roman Ilkieł kierownik Centrum Współpracy
Ukraińsko-Polskiej. Dorobek artystyczny prezentowały nieodpłatnie dwa zespoły
taneczne z miasta Wołoczysk i Buczacz na Ukrainie.

31 Na prośbę producentów rolnych z Węgier biorących udział w XII Międzynarodowych
Targach Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach zorganizowano w Podzamczu
spotkanie z grupą rolników z terenu naszej Gminy  i przedstawicieli władz
samorządowych. Spotkanie miało charakter wymiany doświadczeń zawodowych. Węgrzy
zwiedzili Zamek Królewski, Muzeum Wsi Kieleckiej i Jaskinię Raj, a następnie zwiedzili
gospodarstwa rolne Państwa Domańskich w Korzecku i Jędrzejowskich w Wolicy oraz
gospodarstwa agroturystyczne Haliny Łebek i Doroty Rączki.

32 Uchwałą nr 191/21/06 Zarządu Powiatu w Kielcach 25 stycznia Pani mgr Grażyna
Podsiadło została powołana do Powiatowej Rady Sportu.

33 Dokonanie korekty wniosku na dofinansowanie pn. „Budowa dróg gminnych wraz
z oświetleniem na osiedlu Północ w Chęcinach” i przesłanie do Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego.

34 Dokonanie opłaty startowej za udział szkół z Naszej Gminy w zawodach sportowych za
rok 2006r.

35 Wykonanie gadżetów promocyjnych.
36 Zgłoszenie udziału w konferencji wojewódzkiej „Turystyka – wspólna sprawa”.
37 Przesłanie ankiety nt. „Monitoring współpracy Urzędów Gminnych oraz jednostek
podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym”.

38 Podpisanie aneksu do umowy pomiędzy Urzędem Gminy Chęciny i Panem Bogdanem
Pękalskim dot. dowozu wody mieszkańcom zamieszkałym w Chęcinach przy ul.
Dobrzączka.

39 Zawarcie umowy pomiędzy Urzędem Gminy Chęciny i Świętokrzyskim
Stowarzyszeniem Muzyka z siedzibą w Kielcach dot. organizacji koncertu kameralnego
w wykonaniu Zespołu Smyczkowego Filharmonii Świętokrzyskiej-”Zamkowe spotkania
z muzyką”.

40 Zorganizowanie uroczystości patriotyczno-religijnych upamiętniających wydarzenia 62
rocznicy bestialskiego mordu na mieszkańcach Chęcin i pacyfikacji mieszkańców wsi
Wolica.

41 Publikacja materiału prasowego promującego walory turystyczno-krajoznawcze gminy
Chęciny w wydaniu specjalnym dodatku „Echa dnia” pt. „Wakacje marzeń”.

42 Zorganizowanie z Kieleckim Towarzystwem Cyklistów, Świętokrzyskim Regionalnym
Związkiem Kolarskim Wyścig Kolarski o Puchar Polski .

43 Wykonanie sprawozdania z realizacji projektu w ramach umowy pn. „Budowa dróg
gminnych wraz z oświetleniem na osiedlu Północ” za II okres sprawozdawczy.

44 Opracowanie i przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach analizy stanu
współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego z terenu
woj. Świętokrzyskiego.

45 Przekazanie Akademii Świętokrzyskiej w formie ankiety danych dot. instrumentów
wspierania rozwoju regionu świętokrzyskiego w celu poprawy jego konkurencyjności.

46 Zorganizowanie uroczystości powitalnych uczestników Marszu Szlakiem I Kampanii
Kadrowej.

47 Zorganizowanie wspólnie z Klubem Seniora Aeroklubu Kieleckiego, sołtysem wsi
Gościniec i dyrekcją Szkoły Podstawowej w Polichnie  uroczystości patriotyczno-
religijnych przy pomniku lotników w Gościńcu.
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48 Zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój w Kielcach na organizację
Obchodów Święta Parlamentaryzmu w Chęcinach.

49 W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji z programu Phare 2003 „Wzmacnianie wdrażania strategii
Antykorupcyjnej” pod hasłem: „Korupcja? Wspólny problem: Nie narzekaj, działaj!”,
przekazano pakiety materiałów do szkół z terenu gminy i miasta Chęciny.

50 Uczestniczono w uroczystościach patriotycznych w Szewcach zorganizowanych przez
Światowy Związek Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Kielcach.

51 Złożonie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
o nadanie wyróżnienia odznaką honorową „Za Zasługi dla Turystyki” Panu Dominikowi
Kowalskiemu – przewodnikowi turystycznemu na woj. Świętokrzyskie.

52 Udział zastępcy Burmistrza w Ogólnopolskich Obchodach Światowego Dnia Turystyki w
Kielcach organizowanych przez ROTWŚ.

53 Udział w seminarium w ramach projektu UrBike pn. „Miasto dla Rowerów”.
54 Przekazanie informacji dot. obiektów noclegowych indywidualnego zakwaterowania dla
Instytutu Turystyki w Warszawie.

55 Przesłanie ankiety dot. „Badania oceny potencjału jednostek samorządu terytorialnego
przed nowym okresem programowania 2007-2013” w celu przeprowadzenia
ogólnopolskich badań ankietowych na obecnych i potencjalnych beneficjentach EFRR
przez firmę Kantor Polska we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

56 Poinformowanie wolontariuszy Drużyny Rycerskiej o odrzuceniu roszczeń w sprawie
zapłaty.

57 Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Partner Centrum Obsługi Inwestora”.
58 Przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach kalendarza imprez kulturalnych,
turystycznych i sportowych na rok 2007.

59 Przesłanie do zaopiniowania umowy z wykonawcą na realizację zadania „Budowa dróg
gminnych wraz z oświetleniem na osiedlu Północ w Chęcinach”.

60 Opracowanie wykazu teleadresowego agroturystycznej bazy noclegowej na prośbę
Starostwa Powiatowego w Kielcach

61 W dodatku  do Słowa Ludu  „Najpiękniejsze trasy rowerowe” opublikowano reklamę
gminy Chęciny.

62 W dniu 1 czerwca obchodzono  dzień święta kultury fizycznej gdzie Gmina  Chęciny
została zgłoszona do Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Zajęcia sportowo-turystyczno-
rekreacyjne przeprowadzono z udziałem uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i
stowarzyszeń kultury fizycznej.

63 Wysłanie kolekcjonerom gadżetów materiałów promujących gminę.
64 Opublikowanie w edycji specjalnego dodatku do „Echa Dnia” pt. „Wakacje marzeń”
materiału promującego walory turystyczno-krajoznawcze gminy Chęciny.

65 Wykonanie 10 kompletów strojów dla grupy tanecznej cheerleaderek ze Szkoły
Podstawowej w Chęcinach.

66 Podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków ZPORR zadania inwestycyjnego
„Budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem na osiedlu Północ  w Chęcinach”.

67 Przygotowanie pełnomocnictwa procesowego  do prezentowania interesów prawnych
gminy Chęciny jako uczestnika postępowania w sprawie o zasiedzenie przeciwko OSP z
Wolicy w Sądzie Okręgowym w Kielcach.

68 Udział zastępcy Burmistrza w konferencji konsultacyjnej rządowego projektu Narodowej
Strategii Spójności 2007-2013 oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Konferencja odbyła się w Kielcach
w ŚUW  z udziałem Ministra Rozwoju Regionalnego w porozumieniu z Marszałkiem
Województwa Świętokrzyskiego i Wojewodą Świętokrzyskim.
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69 Udział zastępcy Burmistrza w konferencji z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie
Infrastruktury organizowanej w ŚUW w Kielcach nt. inwestycji drogowych w
województwie świętokrzyskim.

70 Udział w pracach komisji przetargowej  na dzierżawę zbiornika w Bolminie.
71 71.Opracowanie i przesłanie do Biura Dyrektora Generalnego ŚUW w Kielcach
szczegółowego terminarza planowanych i organizowanych przedsięwzięć w obszarze
lokalnych świąt i uroczystości rocznicowych w okresie od lipca do 30 września na terenie
gminy Chęciny.

72 Zawarcie umów na  sędziowanie meczy piłki nożnej podczas rozgrywek Ligi Piłki nożnej
zgodnie z oznaczonymi terminami na kalendarzu rozgrywek w terminie do 30 września.

73 Przekazanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach kart kwalifikacyjnych trojga
wytypowanych uczniów w sprawie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk
ubogich i zagrożonych patologią.

74 Zakupiono materiały piśmiennicze w celu przygotowania III Ogólnopolskiej Sesji
Polonistów mającej miejsce w dniach od 6-8 października. Konferencja zorganizowana
została z okazji Tysiąclecia Klasztoru na Świętym Krzyżu w ramach cyklu:” Małe
ojczyzny, Regionalizm w praktyce szkolnej”

75 Udostępnianie studentom materiałów dotyczących rozwoju turystycznego gminy
Chęciny.

76 Zapewnienie pomocy merytorycznej Świętokrzyskiemu Związkowi Kolarskiemu
w organizacji  Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym w Chęcinach. Honorowy
Protektorat nad Mistrzostwami objął Minister Sportu.

77 Ogłoszenie i rozstrzygnięcie Otwartego Konkurs Ofert na realizację w 2006 roku
zadań  o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultura fizyczna i sport   oraz
ochrona i promocja zdrowia. Ze względu na brak ofert na upowszechnianie

sportu w zakresie piłki ręcznej ogłoszono i przeprowadzono ponownie Konkurs.
78 Na realizację zadania kultura fizyczna i sport w formie wsparcia przeznaczono kwotę
48.000,00zł natomiast na ochronę i promocję zdrowia kwotę 25.000,00zł.

79 Wydano trzy zaświadczenia o zgłoszeniu do ewidencji gminnej gospodarstw
agroturystycznych.

80 W szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy i miasta Chęciny
zrealizowano imprezy sportowe według terminarza  imprez sportowych. Zwycięzcom
ufundowano nagrody sportowe.

Oprócz realizowanych zadań nakreślonych w budżecie  Urząd  wydał szereg decyzji
administracyjnych i zaświadczeń z zakresu pomocy socjalnej dla uczniów, budownictwa,
podatków, gospodarki gruntami, zaświadczeń  o stanie majątkowych,  wpisie  do ewidencji
działalności gospodarczej, wydanych dowodów osobistych oraz wymeldowań i zameldowań
ludności.

Chęciny. kwiecień 2007 r.
Z poważaniem

Burmistrz
        Gminy i Miasta
  mgr inż. Robert Jaworski


