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I�FORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI ZADAŃ
I�WESTYCYJ�YCH PROWADZO�YCH W 2007 ROKU

Realizacja zadań rzeczowych przyjętych Uchwałą
�r 39/VII/07 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 marca 2007r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy i Miasta w Chęcinach na rok 2007 przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo
rozdział 01010 § 6050
1. Połączono dwa zadania:
� Projekt uzdatniania wody ujęcia Gościniec
� Projekt kanalizacji sanitarnej Korzecko-Gościniec-Polichno
i złożono fiszkę do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z programu RPO

2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowicach:
- złożono fiszkę do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z programu RPO

3. Tranzyt Tokarnia-Radkowice:
-  złożono fiszkę do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z programu RPO
- wykupiono grunty pod przepompownię ścieków w Tokarni i Starochęcinach

4. Projekt wodociągu Mosty:
- przeprowadzono rozmowy o udostępnienie istniejącej studni z właścicielem ZPW Mosty

– odmowa z uwagi na to, że woda ze studni może być wykorzystywana tylko do celów
technologicznych

- przeprowadzono rozmowy z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach – odmowa
lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej

5. Projekt kanalizacji Lipowica Przymiarki:
- opracowano projekt dla m. Przymiarki, natomiast dla m. Lipowica prowadzono rozmowy

uzgadniające lokalizacje rurociągu, termin zakończenia  kwiecień 2008r.
- złożono fiszkę do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z programu RPO

6. Wodociąg Radkowice w kierunku Woli Murowanej:
- przeprowadzono przetarg, podpisano umowę, termin zakończenia maj 2008r.

7. Wodociąg Siedlce Murowaniec:
- wykonano przez Zakład Gospodarki Komunalnej Chęciny, długość 215,00 mb

8. Przeprowadzono przetarg, podpisano umowę, zakończenie prac projektowych lipiec 2008r.
    na zadania:
� projekt wodociągu Korzecko
� projekt wodociągu Tokarnia
� projekt wodociągu Starochęciny
� projekt wodociągu Bolmin Wymysłów
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9. Budowa wodociągu Ostrów – wykonano, długość 84,00 mb

rozdział 01095
1. Przeprowadzenie konkursu pod nazwą „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,
2. Przeprowadzenie konkursu pod nazwą „Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna

Środowisku”.

Dział 150 -  Przetwórstwo Przemysłowe
rozdział 15095 § 6050
1. Projekt parku technologicznego Podzamcze Chęcińskie

Dział 600 – Transport
rozdział 60013
1. Projekt chodnika  w msc. Radkowice – przetarg nierozstrzygnięty

rozdział 60014 § 4270
1. Podpisano umowy z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach na współfinansowanie

remontów dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Chęciny.

2. Remont chodnika – Chęciny Pl. 2 Czerwca

3. Remont chodnika Chęciny ul. Jędrzejowska – wykonano, długość 600,00 mb,
współfinansowanie z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach.

4. Przebudowa drogi wraz z chodnikiem Tokarnia – Łukowa:
- Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach złożył fiszkę do Urzędu Marszałkowskiego na

dofinansowanie z programu RPO.
- Przekazano dotację i wykonano przebudowę drogi w msc.  Wrzosy, Bolmin Choinki ,

Chęciny ul. Długa.

rozdział 60016 § 4210
1. Zakup kruszywa  na remonty dróg gminnych w m. Bolmin, Charężów, Lelusin,

Ostrów, Radkowice,  Wolica, Gościniec, Korzecko, Zacisze, Polichno, Skiby, Tokarnia,
Łukowa, Podzamcze, Chęciny: ul. Sitkówka, ul. Zelejowa, Cz. Góra, ul. Dobrzączka -
3 086,70 t.

2. Zakup znaków drogowych – zakupiono 25 szt.

rozdział 60016 § 4270
1. Remonty cząstkowe dróg gminnych metodą powierzchniowego utrwalania emulsją i

grysem – wykonano, powierzchnia 1590,00 m2

2. Przeprowadzono przetargi i wykonano remonty dróg gminnych:
� remont drogi w m. Podzamcze Gaj   -  780,00 mb
� remont drogi w m. Charężów   -  928,00 mb
� remont drogi w m. Bolmin Kresy   -  1840,00 mb
� remont drogi w m. Chęciny ul. Zelejowa    -  810,00 mb
� remont drogi w m. Chęciny ul. Sitkówka   -  1510,00 mb
� remont drogi w m. Chęciny ul. Panek   -  725,00 mb
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� remont drogi w m. Wolica ul. Świerkowa   -  466,00 mb
� remont drogi w m. Wolica ul. Górna   -  844,00 mb
� remont drogi w m. Ostrów Wymysłów (przez wieś)   -  260,00 mb
� remont drogi w m. Ostrów Wymysłów   -  770,00 mb
� remont drogi w m. Tokarnia (przy szkole)   -  600,00 mb
� remont drogi w m. Bolmin Wymysłów -  642,00 mb
� remont drogi w m. Polichno (Gościniec)  -  330,00 mb
� remont drogi w m. Tokarnia wraz z odwodnieniem przy pos.83 - 312,00 m2

� remont drogi w m. Wolica ul. Spacerowa – 373,00 mb
� remont drogi w m. Siedlce Wolica (ul. Mała) – 373,00 mb
� remont drogi Siedlce Murowaniec – 450,00 mb
� remont drogi Lelusin – 239,00 mb
� remont drogi do ujęcia wody Chęciny – 467,00 m2 

3. Przeprowadzono przetargi i wykonano remonty dróg gminnych:
� remont drogi Skiby Gaj – 710,00 mb – wykonanie w I 2008r
� remont drogi Bolmin Miechowy – 780,00 mb – wykonanie I 2008r.
� remont drogi Tokarnia do remizy – 260,  mb –wykonano w XII 2007, płatność 2008r.
� remont drogi Tokarnia nr 507 i 564 – 449,00 mb – wykonano w XII 2007r., płatność w

2008r.
� remont drogi Ostrów Gaj – 330,00 mb – wykonano w XII 2007 płatność w 2008r.
Ze względu na przekroczenie terminów umownych zakończenia robót przez wykonawcę,
obecnie trwa rozliczenie finansowe.

4. Remont  przepustu i rowu odprowadzającego wody opadowe w m. Przymiarki - wykonano

5. Remont przepustu w Radkowicach – wykonano.

6. Wykonano remonty chodników:
� remont chodnika Chęciny, ul. Czerwona Góra – 395,00 m2

� remont chodnika Chęciny, ul. Armii Krajowej – 372,00 m2  

� zagospodarowanie terenu-rondo Chęciny koło cmentarza – 102,60 m2

� przebudowa chodnika ul. Fodygi Chęciny – 155,0 m2

6. Wykonano konserwację rowu m. Podzamcze -140,0 mb

rozdział 60016 § 4300
Zrealizowano zadania j/niżej:
� transport kruszywa
� równanie dróg gminnych
� konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe na terenie gminy
� progi zwalniające

rozdział 60016 § 6050
1. Projekt odwodnienia Mała Tokarnia:
– przeprowadzono przetarg, podpisano umowę, termin zakończenia lipiec 2008r.

2. Wykonano przebudowę dróg powiatowych:
� drogi powiatowej Miedzianka – 600,00 mb
�  drogi powiatowej Polichno – 600,00 mb
�  drogi powiatowej Skiby – 660,00 mb
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3. Wykonano modernizację dróg gminnych:
� drogi w m. Wolica ul. Kolejowa – 414,00 mb
� drogi w m. Wolica ul. Senatorska i Zagórska   -  815,00 mb

4.   Przebudowa drogi Chęciny ul. Jędrzejowska – 493,47 m2 

5.   Miejsca postojowe Chęciny, ul. Małogoska – wykonano

6. Ogrodzenie parkingu Chęciny, ul. Radkowska – wykonano.

7.  Droga Bolmin-Jedlnica:
- złożono fiszkę do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z programu RPO.

8. Projekt ciągu pieszego wraz z oświetleniem Małogoska-Jędrzejowska:
– przeprowadzono przetarg, podpisano umowę, zakończenie prac projektowych lipiec

2008r.

9. Projekt przebudowy przepustu Łukowa Wygwizdów:
- przeprowadzono przetarg, podpisano umowę, termin zakończenia marzec 2008r.

rozdział 60016 § 6058, § 6059
� ulice wraz z oświetleniem os. Północ ZPORR
� ulice wraz z oświetleniem os. Północ środki własne

W ramach inwestycji wykonano:
- drogi o długości 1,08 km
- skrzyżowania – 8 szt.
- chodniki – 2,57 km
- punkty oświetleniowe – 57 szt
- przejścia dla pieszych – 13 szt
- modernizację sieci wodociągowej – 0,05 km
- przełożenie kabla energetycznego – 0,02 km

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70001 § 4270
1. Remont ogrodzenia Łukowa (przy budynku komunalnym) – wykonano

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy ze sprzedaży
1. Przygotowano dokumentację do sprzedaży działki nr 2727/2 o powierzchni 0,0053 ha

położonej w Chęcinach przy ul. Pl.2 Czerwca dla Państwa  Rozalii Kamińskiej i
Mieczysława Maleckiego.
 Sprzedaż gruntu nastąpiła w formie bezprzetargowej właścicielowi nakładów na część
budynku mieszkalnego. Po dokonaniu wpłaty należnej kwoty w wysokości 760,52 zł. Pani
Kamińska i 507,00 zł Pan Malecki został zawarty akt notarialny rep.986/2007 w dniu
31.05.2007 roku.
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2. Przetarg ograniczony ustny na sprzedaż lokalu garażu odbył się w dniu 22 maja 2007
roku. W wyniku przeprowadzonej licytacji przetarg wygrał Andrzej Kutnik za kwotę
9100,00 zł. Akt notarialny rep.1069/2007 na sprzedaż lokalu garażu nr 2g o powierzchni
Użytkowej 20,0 m2 położonego w budynku mieszkalnym nr 3 przy ul. Czerwona Góra w
Chęcinach wraz z udziałem w działce gruntu nr 238/23 oraz lokalu kotłowni znajdującym
się w budynku na działce nr 238/24 został zawarty w dniu 14.06.2007 roku.

3. Również w dniu 22 maja 2007 roku odbył się przetarg ograniczony ustny na sprzedaż
lokalu garażu nr 2g o powierzchni użytkowej 20,8 m2 położonego w budynku
mieszkalnym nr 2 przy ul. Czerwona Góra w Chęcinach wraz  z udziałem w działce
gruntu nr 238/22 oraz lokalu kotłowni znajdującym się  w budynku na działce nr 238/24.
W wyniku przeprowadzonej licytacji przetarg wygrała Jolanta Gębska za kwotę 18
900,00 zł. Po wpłaceniu należnej kwoty akt notarialny rep.1075/2007 został zawarty w
dniu  14.06.2007 roku.

4. W dniu 16.05.2007 roku został sporządzony protokół rokowań na okoliczność sprzedaży
lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Czerwona Góra 5  w Chęcinach najemcy
Pani Marzenie Gruszczyńskiej. Warunkiem zawarcia aktu notarialnego było wpłacenie
zaległości czynszowych. Po dokonaniu wpłaty należnej kwoty 10520,60 zł akt notarialny
rep.1417/2007 został zawarty w dniu 10.08.2007 roku.

5. Protokół rokowań z Panią Renatą Gołębską został zawarty w dniu 15.05.2007 roku. Do
zapłaty wychodziła kwota 14 389,74 zł. Akt notarialny rep.1410/2007 zawarto w dniu
10.08.2007 roku.

6. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość działki nr 1503 położonej w Chęcinach na
kwotę 14 321 zł. Podano do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży w
przetargu nieograniczonym ustnym. Następnie ogłoszono przetarg. Przetarg odbył się w
dniu 31.10.2007 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach. W
wyniku przeprowadzonej licytacji przetarg wygrał Pan Jerzy Rapta za kwotę 14 800,00
zł. Protokół ze sporządzonego przetargu stanowił podstawę do zawarcia aktu notarialnego
rep. 2293/2007, który został zawarty w dniu 05.12.2007 roku.

7. W dniu 17.05.2007 roku sporządzono protokół rokowań z Panią Danutą Witecką na
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Czerwona Góra 5 w Chęcinach.
Lokal sprzedano za kwotę 12 032,00zł. Po przygotowaniu pełnej dokumentacji akt
notarialny rep. 2335/2007 został zawarty w dniu 12.12.2007 roku.

8. Po dokonaniu wyceny nieruchomości podano do publicznej wiadomości o przeznaczeniu
do sprzedaży działki nr 238/26 o powierzchni 0,1078 ha położonej w Chęcinach przy
ul. Czerwona Góra wraz z budynkiem ( dawne  przedszkole i budynek administracyjny).
Następnie ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzień 22.08.2007 roku. Cena
wywoławcza do przetargu wynosiła 170 380,00 zł. W wyniku przeprowadzonej licytacji
przetarg wygrali Barbara i Lech małż. Stefańczyk za kwotę 172.380,00 zł. Po wpłaceniu
należnej kwoty, w dniu 17.10.2007 r. został zawarty akt notarialny Rep. A Nr 4447/2007.

9. W dniu 25.05.2007 r. spisano z Panem Jerzym Mościckim protokół rokowań w sprawie
nabycia lokalu mieszkalnego na Czerwonej Górze za kwotę 16.136,59 zł. Akt notarialny
został zawarty w dniu 12.12.2007 r. Rep. A Nr 2341/2007.
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10. Sporządzono mapę podziału działki nr 949/9 z przeznaczeniem na zamianę. Zamiany
dokonano w następujący sposób:
Działkę nr 948/6 będącą własnością Gminy Chęciny przydzielić Pani Paulinie Kamińskiej
na poszerzenie placu, natomiast działkę nr 948/21 będącą własnością Pani Kamińskiej
przydzielić na rzecz Gminy Chęciny, celem poszerzenia przejścia (ulicy).
Za różnicę wynoszącą 20 m2 Pani Paulina Kamińska dopłaciła kwotę 771,00 zł na rzecz
Gminy Chęciny. Zamiany dokonano w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 1720/2007
zawartego dnia 20.09.2007 r.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla
nieruchomości zabudowanej:

1.   Nr 3600/93 o pow. 0,0433 ha położonej w Chęcinach Oś. Północ 82  za opłatę 918,80 zł,
2. Nr 29 o pow. 0,0412 ha położonej w Chęcinach Osiedle Północ 48 za opłatę 578,20 zł,
3. Nr 1556 o pow. 0,1000 ha położonej w Tokarni gm. Chęciny za opłatę 861,60 zł,
4. Nr 58/5 o pow. 0,0900 ha położonej w Łukowej 128 b gm. Chęciny za opłatą 857,20 zł,
5. Nr 2113 o pow. 0,0292 ha położonej w Chęcinach przy ul. Małogoskiej 3 za opłatą

1 724,80 zł,
6. Nr 20 o pow. 0, 0387 ha położonej w Chęcinach Osiedle Północ 64 za opłatą 559,20 zł,
7. Nr 1868/1 o pow. 0,0229 ha położonej w Chęcinach przy ulicy Przedborskiej za opłatą

1450,40 zł,
8. Nr 39/2 o pow. 0,0310 ha położonej w Chęcinach Osiedle Północ za opłatą 572,40 zł,
9. Nr 3600/57 o pow. 0,0424 ha położonej w Chęcinach Oś. Północ za opłatą 1259,20 zł,
10. Nr 2134 o pow. 0,0165 ha położonej w Chęcinach przy ulicy Jędrzejowskiej za opłatą

530,80 zł.

Wpływy z dzierżaw:

Wydzierżawiony jest Zamek w Chęcinach za kwotę 35 350,00 zł. rocznie plus
podatek VAT 22%, parking przy Zamku na kwotę 17 069,00 zł plus podatek VAT 22%
rocznie oraz 3 stoiska handlowe w alei prowadzącej na Zamek łącznie na kwotę 2616,00 zł
plus podatek VAT 22% rocznie.
Umowa zawarta na dzierżawę gruntu dla spółki Nordkalk rocznie przynosi wpływ około 20
624,20 zł plus podatek VAT 22%.
Pozostałe wpłaty to zawarte umowy dzierżawy z osobami fizycznymi oraz prawnymi
zarówno na cele rolne, a także pod prowadzoną działalność gospodarczą.

Wydatki

Wykup gruntów:

1. Wydzielone działki nr 344/6 o powierzchni 0,0410 ha i 344/8 o powierzchni 0,0151 ha
położone w Tokarni zostały przeznaczone pod budowę przepompowni ścieków, drogę i
rów. Sporządzono mapę podziału, wydano decyzję zatwierdzającą projekt podziału
nieruchomości, przeprowadzono rokowania. Aktem notarialnym rep. 994/2007 wykupiono
od Państwa Sylwii i Łukasza małż. Kaczmarczyk omawiane działki za kwotę 17 391,00 zł
tj. po 31,00 zł za 1m2 w dniu 31.05.2007 roku, realizując uchwałę Nr 56/IX/07 Rady
Miejskiej w Chęcinach.

2. Przeprowadzono rokowania z siostrami z Klasztoru Sióstr Bernardynek w Chęcinach.
Siostry wyraziły zgodę na sprzedaż działki 1095/2 o powierzchni 1,3082 ha położonej w
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Chęcinach za cenę 40,00 zł za 1 m2  co łącznie stanowiło kwotę 523280,00 zł. Akt
notarialny rep. A 1641/2007 został zawarty w dniu 11.09.2007 roku. Działka przeznaczona
jest pod budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chęcinach.

3. Działka nr 1097/4 stanowiła własność Andrzeja Pięty. Pan Andrzej Pięta wyraził zgodę na
sprzedaż omawianej działki o powierzchni 0,2289 ha położonej w Chęcinach za cenę
39,32 zł za 1 m2 co łącznie stanowiło kwotę 90003,48 zł. Akt notarialny rep. 2362/2007
został zawarty w dniu 14.12.2007 roku. Działka nr 1097/4 przeznaczona jest pod budowę
kompleksu rekreacyjno-sportowego.

4. Protokół rokowań na wykup działki nr 96/7 o powierzchni 0,0473 ha położonej w
Starochęcinach od Zakładu Tuczu królików Sp. Z o.o. w Kopaninach został sporządzony
w dniu 29 sierpnia 2007 roku. Cena wykupu została ustalona po 28,00 zł za 1 m2 co
łącznie stanowiło kwotę 13244,00 zł. Akt notarialny rep. 2146/2007 został zawarty w dniu
15.11.2007 roku.

Wydano 11 postanowień ustalających koszty postępowania o przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności na łączną kwotę 3 131,20 zł.

Wycinka drzew i krzewów:

Na obszarze Gminy i Miasta Chęciny w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia zrealizowano wycinkę drzew i krzewów
na kwotę 19 050,90 zł.

Komunalizacja
Skomunalizowano 23 działki o łącznej powierzchni 12,8400 ha.

Inne poniesione wydatki
1. Ogłoszenia w prasie
2. Wykonanie operatów szacunkowych i opracowań geodezyjnych
3. Zakładanie i zmiany w księgach wieczystych dotyczących nieruchomości Gminy Chęciny
4. Wykonanie map do zasiedzenia gruntów
5. Wykonanie mapy podziałowej nieruchomości
6.  Złożenie wniosków w Sądzie o zasiedzenie (dot. nieruchomości zabudowanej budynkiem
     szkoły w Wolicy oraz nieruchomości położonej w Chęcinach - plac wokół Synagogi).

Dział 710 – Działalność usługowa

1. W dniu 11 lutego 2007r. wybrana została oferta na opracowanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

2. Za 2007 r wydano zostało 150 decyzje o warunkach zabudowy i lokalizację  inwestycji
celu publicznego.

3. Wydano 180  zaświadczenia w sprawie przeznaczenia działek.
4. Kontynuowanych jest pięć zmian w planie zagospodarowania.

Dział 750 – Administracja Publiczna
rozdział 75023 § 6050
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1. Modernizacja budynku UG:
- przeprowadzono przetarg, podpisano umowę, zakończenie prac budowlanych listopad

2008r.,
- wystąpiono do WFOŚiGW Kielce o dofinansowanie docieplenia,
- wykonano wymianę okien w budynku UG w Chęcinach

2. Projekt rozbudowy UG (aula):
- przeprowadzono przetarg, podpisano umowę, zakończenie prac sierpień 2008r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75412 § 4300
1. Remont odwodnienia OSP Bolmin – wykonano 134,00 m2 

2. CO -  OSP Siedlce – ( zakup pieca).
3. CO – OSP Chęciny – (całość instalacji).
4. Monitoring Chęciny.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80101 § 4270
1. Remont nawierzchni i odwodnienia przy wejściu do klas I-III w ZSO Chęciny - wykonano

rozdział 80101 § 6050
1. Termomodernizacja budynku ZSO w Chęcinach -wykonano
2. Termomodernizacja budynku SP w Łukowej –wykonano

3. Projekt dachu SP Tokarnia:
- przeprowadzono przetarg, podpisano umowę, zakończenie maj 2008r.

rozdział 80104 § 6050
1.Wymiana okien Przedszkole Chęciny(częściowa) - wykonano

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85495 § 6050
1. Ogrodzenie i wykonanie placu zabaw na os. Sosnówka Chęciny - wykonano

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

rozdział 90001§ 4270
1. Remont sieci wodociągowej Oś. Północ w Chęcinach

rozdział 90001§ 6050
1. Przeprowadzono przetarg, podpisano umowy na zadania:
� projekt przebudowy wodociągu Chęciny, ul.14 Stycznia
� projekt przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej Chęciny, ul. Radkowska
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� projekt modernizacji istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej ul.
Małogoska Chęciny

� projekt budowy:
      a/  sieci wodociągowej  – przedłużenie ul. 14 Stycznia w Chęcinach,
zakończenie prac projektowych lipiec 2008r.

5. Projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego – szalet u podnóża Wzgórza
Zamkowego:

- opracowano projekt, przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę na
budowę, termin zakończenia maj 2008r.

6. Budowa kanalizacji Chęciny, ul. Sitkówka:
- przeprowadzono przetarg, podpisano umowę, termin zakończenia maj 2008r.,
- uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW Kielce

rozdział 90015 § 4270
1. Wykonano remont oświetlenia:
� remont oświetlenia Skiby przez wieś
� remont oświetlenia Podpolichno
� remont oświetlenia Starochęciny koło szkoły
� konserwacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Chęciny
� remont oświetlenia ulicznego w m. Chęciny os. Sosnówka
� remont oświetlenia ulicznego w m. Polichno
� remont oświetlenia ulicznego w m. Radkowice
� remont oświetlenia ulicznego w m. Wrzosy 
� remont oświetlenia ulicznego w m. Tokarnia
� wymiana opraw  w msc. Ostrów

rozdział 90015 § 6050
1. Zrealizowano budowę oświetlenia:
� budowa oświetlenia ulicznego w m. Wolica ul. Senatorska i przyległe
� budowa oświetlenia w m. Wolica ul. Szkolna
� budowa oświetlenia ulicznego w m. Łukowa
� budowa oświetlenia ulicznego w m. Chęciny, ul. Spacerowa
� przebudowa oświetlenia parking Chęciny ul. Armii Krajowej.

2. Wykonano projekty oświetlenia w msc. Wolica ul. Ostrowska i Podzamcze Chęcińkie.

3.  Projekt oświetlenia ulicznego Wolica ul. Górna:
- podpisano umowę na aktualizację, termin zakończenia marzec 2008r.

4.  Przeprowadzono przetarg, podpisano umowy na zadania:
� projekt oświetlenia Wolica ul. Średnia i Kolejowa
� projekt oświetlenia Polichno-Gościniec
� projekt oświetlenia Podzamcze Gaj
� projekt oświetlenia Skiby Gaj
� projekt oświetlenia Chęciny ul. Kielecka
� projekt oświetlenia Chęciny do ujęcia wody
� projekt oświetlenia  Chęciny wjazd do Zamku
zakończenie prac projektowych lipiec 2008r.
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rozdział 90095 § 4210
� zakup ławek   -  33 szt

rozdział 90095 § 4300
� zakup przystanków – 12 szt.
� montaż , malowanie przystanków, huśtawek oraz drobnych elementów metalowych

(znaki, barierki) - wykonano

Łapanie "bezpańskich" psów:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy i Miasta Chęciny prowadzona jest
akcja wyłapywania psów. Jest to działanie stałe i odbywa się na zgłoszenie mieszkańców i za
cały rok 2007 wydatkowano kwotę 15 376,11 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Dokonano likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy i Miasta Chęciny na
kwotę łączną 6 221,00 zł.

2. Zorganizowano i przeprowadzono akcję "Sprzątanie Świata", w której udział wzięły
wszystkie szkoły z terenu Gminy i Miasta Chęciny.
Wydatkowano:

- kwotę 3326,45 zł na zakup materiałów (rękawice ochronne, worki na śmieci)
- kwota 1191,90 zł na zakup poczęstunku dla dzieci biorących udział w akcji
- kwota 2923,84 zł za odbiór i wywóz zebranych śmieci.

Poniesione wydatki to:

1. Zakup koszy ulicznych – koszt 16 445,60 zł
2.  Zakup tablic „zakaz wysypywania śmieci" – koszt 658,80 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92195 § 4270
1. Odnowienie pomnika przy ul. Małogoskiej – wykonano.

rozdział 92120 § 6050
1.   Modernizacja „Niemczówki”:
- złożono fiszkę do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z programu RPO,
- uzyskano pozwolenie na przebudowę.

2.  Ławki boisko Polichno – wykonano.

Oprócz realizowanych zadań  nakreślonych w budżecie Urząd wydał szereg  decyzji
administracyjnych  realizowanych przez poszczególne referaty:

W zakresie Referatu Organizacyjnego
1. Zarejestrowano 200 Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta
3. Zarejestrowano 449 umów i porozumień.
4. Wydano 908 decyzji o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego.
5. W ramach prac interwencyjnych  było zatrudnionych  32 osób.
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6. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych było 42 osób.
7. Staż absolwencki  w Urzędzie Gminy i Miasto odbyło 13 osób
8. Przygotowanie zawodowe odbyło 7 osób.

W zakresie podatków i opłat

1. Skutki umorzeń : osoby fizyczne osoby prawne

- podatek rolny 23 osoby- 3.762,70 zł             -
- podatek leśny   9 osób -   501,00 zł -
-pod.od nieruch. 34 osób –  2.539,38 zł                       OSP Chęciny,Szpital

206.303,00 + % 5.577,00

-------------------------------
       = 212.013,00 zł  

----pod.od śr.transp. -                                    -  -  -  -

2. Skutki odroczęń : osoby fizyczne osoby prawne
- podatek rolny - -
-pod.od nieruch.  -  -
-pod.od środ.transp.              - ----

3. Rozłożenie na raty osoby fizyczne                                    osoby prawne
---- pod.od nieruch. - 4.900,60 zł – Arcadia sp. z o.o.
- pod. rolny    580,00 zł – 1 osoba -
Urząd Skarbowy- pod. od darowizny 1.034,00 zł – 1 osoba                       -----
                        -
4.Zwolnienia Uchwałą
- pod.od nieruch. - osoby prawne : OSP, Przychodnie, ZGK Chęciny -
  389.526 zł
5.Podatek od psów :-      -:-      -:-      -:-      -

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości::::
osoby fizyczne – 407.724,00 zł,
osoby prawne   - 264.015,00 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych:
- osoby fizyczne – 143.691 zł
- osoby prawne – 3.101,00 zł

Ponadto do 31.12.2007 roku wystawiono : : : :
� 1583  zaświadczeń o stanie majątkowym,
� 18 zaświadczeń o niezaleganiu  w podatkach ,
� 12 poświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
�  642 wezwań do złożenia informacji IN-1, IR-1, IL-1,
� dokonano aktualizacji informacji IN-1, IR-1, IL -1 poprzez sołtysów

na wsiach: Siedlce, Skiby, Lipowica, Wojkowiec, Podpolichno, Łukowa,
� 91 wezwań do złożenia deklaracji DT-1,
� 13 decyzji określających zaległość w podatku od środków

transportowych,
� 7 decyzji o zwrocie opłaty skarbowej,
� przeprowadzono 11  kontroli podatkowych,
� 1338 upomnień,
� 247 tytułów wykonawczych,
� 51 postanowień o zaliczeniu nadpłat na zaległości,
� zlikwidowano 57 tytułów wykonawczych,
� wydano 9 decyzji o zwrocie nadpłaty,
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� przyjęto 175 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju
napędowego, wydano decyzje w tej sprawie, przygotowano wyliczenia
i wykazy do wypłaty naliczonych kwot w decyzjach,

�  na bieżąco  załatwiano  interesantów,  udzielano  odpowiedzi
pisemnych    na   wnioski i zapytania podatników.

W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego

W roku 2007 Urząd Stanu Cywilnego realizował zadania wynikające z ustawy prawo o
aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji i dowodach osobistych.
Zadania zrealizowane zostały w sposób następujący :

1. Dokonano transkrypcji 4 aktów urodzenia sporządzonych poza granicami kraju.
2. Sporządzono 107 aktów małżeństw.
3. Sporządzono 431 aktów zgonu.
4. Przyjęto 1161 petentów w celu wydania różnego rodzaju odpisów z akt stanu

cywilnego.
5. Wydano ogółem około 3360 odpisów akt urodzenia, małżeństwa, zgonu.
  Wielkość wydanych odpisów podyktowana była  akcją wymiany dowodów osobistych
   na nowe.
6. W roku 2007 przyjęto 3955 wniosków o wydanie nowych dowodów osobistych.
7. Wydano 3671 dowodów osobistych.
8. Na dzień dzisiejszy oczekuje jeszcze na wydanie 294 dowody wyprodukowane w

ostatnich miesiącach 2007 roku.
9. Unieważniono z różnych przyczyn ogółem 286 dowodów osobistych.
10.Zgłoszono przez obywateli 79 dowodów utraconych.

W zakresie referatu Spraw Obywatelskich
- sprawy obywatelskie
- ewidencja ludności
- sprawy obronne
- ochrony ludności / obrona cywilna/

1. Sprawy obywatelski -  wydano1 decyzję  na zorganizowanie imprezy masowej.

2. Ewidencja ludności:
Sporządzono spisy wyborców  do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień
7.10.2007, aktualizując do dnia 19.10.2007 roku.
Dokonano  zmian na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia  201 roku poprzez wyłączenie 8
kart  z rejestru ze względu na  zmianę zameldowania
Wydano 1 decyzję o ubezwłasnowolnieniu na podstawie zawiadomienia z Sądu Okręgowego
w Kielcach.
Przekazano  meldunki o stanie  wyborców za  okres od 1 – IV kwartału do Krajowego Biura
Wyborczego.
Sporządzono spisy dzieci  do wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy.
Na podstawie wniosku  strony o udostępnienie danych osobowych ze zbioru meldunkowego
wydano  - 206 zaświadczeń.
Na  wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców wydano  -  51   zaświadczeń.
Na  wniosek w systemie  PESEL  dla urzędów i instytucji wydano  -  136  potwierdzeń
danych osobowych mieszkańców.
Przeprowadzono 23 postępowań wyjaśniających / zameldowania i wymeldowania / w których
wydano decyzje o :
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-  11  wymeldowaniu z pobytu stałego
- 8 umorzeniu postępowania
- 1  zameldowaniu na pobyt stały
- 2  uchyleniu „ nie jest stroną w postępowaniu”
- 1  odwołana do NSA

3. Sprawy obronne
1. Na wniosek  WKU

– wydano 2  decyzje w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń rzeczowych na rzecz obrony,
– wydano 2  wezwania do wykonania świadczenia rzeczowego na rzecz obrony,
– wydano 16 decyzji w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obrony,
– wydano 16 wezwań do wykonania świadczenia osobistego na rzecz obrony

2. Wydano 1 decyzję o  uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny.
3. Wydano 1 decyzję nie stwierdzającą konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem
    rodziny.
4. Przygotowano i uczestniczono w przeprowadzeniu poboru mężczyzn rocznik 1988 z terenu miasta i gminy.
    Wezwano 116 poborowych. Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kielcach Nr 2, ul. Karczówkowska 20
     stawiło się 108 poborowych.
5. Opracowano:

- Plan Szkolenia Obronnego  Urzędu Gminy i Miasta Chęciny na rok 2007.
- Plan Realizacji Zadań Obronnych na 2007 rok w Urzędzie Gminy i Miasta Chęciny
- Uzupełniono Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy i Miasta Chęciny w warunkach

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny  / karty realizacji
zadania operacyjnego/.

- Wysłano informacje z przeprowadzonego  szkolenia i treningu stałego dyżur

Ochrona ludności /obrona cywilna /  
Za  likwidację sprzętu obrony cywilnej  poniesiono koszty w kwocie - 3.219,14 zł.
Zakupiono kamizelki ochronne i podkoszulki  w kwocie     -  285,97 zł.
Na ćwiczenia i szkolenia związane  z ochroną ludności nie poniesiono  żadnych kosztów
finansowych.
Uaktualniono zgonie z nowymi przepisami Plan Reagowania Gminy i Miasta Chęciny
Uaktualniono skład osobowy  Grup Operacyjnych Gminnego Zespołu Reagowania
Opracowano Plan Pracy Gminnego Zespołu Reagowania
Uaktualniono Plan Obrony Gminy i Miasta  zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym
Urzędu.
Opracowano Harmonogram  Realizacji  zadań  na 2007 rok.

5. Ochrona Informacji  Niejawnych
    Wydano 3 szt. ankiet bezpieczeństwa osobowego

a. udzielono zgony na podstawie art. 49 ust.2 i 3
b. wysłano zapytania o niekaralności -  MSW – Warszawa
c. przygotowano poświadczenia bezpieczeństwa dla osób  po przeprowadzeniu

zwykłego postępowania sprawdzającego.

W zakresie referatu Funduszy Pomocowych i Promocji

1. Wykonano  folder promujący Gminę Chęciny o nakładzie 1500 egzemplarzy.
2. Wykonano ulotkę promocyjną pt. “Ścieżki rowerowe w Gminie Chęciny”  o nakładzie

2000 egzemplarzy.
3. Przygotowano i przeprowadzono Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2007 roku zadań

publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i
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promocji zdrowia do realizacji organizacjom pozarządowym  i innym podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego.Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu:
a) w zakresie piłki nożnej - KS “PIAST” Chęciny     kwota dotacji  120.000,00zł.

- LKS Bolmin                                            38.500,00zł.
- UKS “SOKÓŁ Siedlce                            11.500,00zł.
- UKS “IKAR” Polichno                            11.500,00zł.

b)w zakresie piłki ręcznej - WLKS”ŚWIT “ Wolica                            13.000,00zł.
c)zapasy                            -LKS “ZNICZ” Podzamcze                      25.000,00zł.
d)tenis stołowy                  -UKS “UŁAN” Bolmin                                6.000,00zł
e)prowadzenie działalności profilaktycznej( narkomania, alkoholizm oraz przemoc) w
   szkołach podstawowych z terenu Gminy Chęcinwarsztaty, programy-           10.000,00zł.
f) zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin
    pataogicznych z terenu gminy Chęciny-elementy profilaktyki-                   12.000,00zł.
Z wyżej wymienionymi podmiotami zawarto umowy na realizację zadań i przekazano

dotacje.
4. Zorganizowano w ramach Roku Chęcin konferencję popularno-naukową”Klara”-Zabytki

Ruchome w Chęcinach.
5. Zgłoszono udział Gminy Chęciny do XIII Edycji Sportowego Turnieju Miast i  Gmin.
6. Zarejestrowano na terenie Gminy trzy gospodarstwa agroturystyczne
7. Zrefundowano dla MGOK w Chęcinach koszty organizacji festynu rodzinnego pn.:

“Majówka Chęcińska”.
8. Przyznano dotacje ze środków Gminy Chęciny na prace przy zabytkach obejmujące

wymianę okien w Kościele przyklasztornym p.w. Świętej Magdaleny i Klasztorze
Franciszkanów w Chęcinach.

9. Zorganizowano wspólnie z Kieleckim Towarzystwem Cyklistów Ogólnopolski Wyścig
Kolarski o Puchar Burmistrza Chęcin.

10 Zorganizowano uroczystości patriotyczno -religijne w dniu 25 maja w Wolicy i 2 czerwca
w Chęcinach upamiętniające wydarzenia z 1944 roku.

11.Opracowano mapę aksonometryczną miasta Chęciny i 12 rysunków zabytków Chęcin oraz
      nabyto prawa autorskie w tym przedmiocie.
12.Zakupiono 50 egz. przewodnika turystycznego “Ponidzie”.
13.Wykonano planszę informacyjną z planem miasta i gminy przy udziele reklamodawców
      i  ustawiono na parkingu u podnóża Zamku w Chęcinach.
14.Zorganizowano w czasie Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym w Chęcinach festyn
     propagujący zdrowy styl życia pn.”W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH-
     CHĘCIŃSKIE WAKACJE NA SPORTOWO”.
15.Zorganizowano obsługę medyczną w trakcie II rundy Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
      Burmistzra Chęcin i Prezesa LGD “Partnerstwo Chęciny”.
16.Zorganizowano w kościele parafialnym w Chęcinach koncert kameralny w ramach
     corocznych Zamkowych Spotkań z muzyką.
17. 26 sierpnia 2007 roku w Polichnie zorganizowano uroczystości patriotyczno-religijne
     poświęcone lotnikom wychowankom Szkoły Szybowcowej w Polichnie, poległym na
     frontach II wojny światowej.
18.Zorganizowano w MGOK w Chęcinach obchody 89 rocznicy odzyskania przez Polskę
     Niepodległości.
19.Na cmentarzach: parafialnym w Chęcinach i wojennych w Bolminie-Papierni, Milechowy
     uporządkowano miejsca spoczynku żołnierzy I i II wojny światowej.

Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie przedłożonych materiałów przez
kierowników poszczególnych referatów i samodzielne stanowiska pracy.

Chęciny. kwiecień 2008 r.
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Z poważaniem

Burmistrz
        Gminy i Miasta
  mgr inż. Robert Jaworski

Sporządziła: G.Hajduk


