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1. Wstęp 

Szanowni Państwo, 

 Po raz kolejny pragnę zaprezentować Państwu Raport  
o stanie naszej małej ojczyzny - Gminy Chęciny.  

Na podstawie art. 28aa znowelizowanej ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym, corocznie sporządzany jest 
dokument, który odzwierciedla wewnętrzną i zewnętrzną sytuację 
jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych 
płaszczyznach ich działania. W myśl przepisu, raport przedstawiać 
ma podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim,  
w szczególności realizację polityk, przyjętych programów  
i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej. 

Przygotowanie raportu przyszło nam realizować w nowej, 
jakże odmiennej rzeczywistości. Pandemia, która opanowała świat i nasz kraj, wymusiła 
wprowadzenie wielu zmian w naszym codziennym życiu, funkcjonowaniu zakładów pracy, 
lokali usługowych, obiektów turystycznych, jak również reorganizację pracy wielu Urzędów. 
W związku z powyższym, niezbędne okazało się wprowadzenie przepisów, które wstrzymały 
bieg ustawowych terminów, a na poziomie lokalnym licznych procedur i usprawnień, 
pozwalających na zapewnienie ciągłości pracy Urzędu, przy zachowaniu odpowiedniego 
bezpieczeństwa obywateli i pracowników. Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie 
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2, przedłużono o 60 dni również termin określony na przedstawienie niniejszego 
raportu Radzie Miejskiej, który pierwotnie został określony na 31 maja. 

Raport o stanie Gminy Chęciny za 2019 rok ukazuje realizację kierunków działań 
gminy, która na przestrzeni ostatnich lat dokonała niezwykłych przemian, dokładając do 
wielu naturalnych walorów przyrodniczych, atrakcyjnego położenia i swojej bogatej historii, 
szereg istotnych inwestycji, ważne wydarzenia kulturalne i sportowe, innowacyjne 
rozwiązania w wielu aspektach funkcjonowania, a przede wszystkim liczne udogodnienia 
wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców. 

Dzięki sprawnemu zarządzaniu, opartemu na umiejętnym pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych, a także rozsądnemu planowaniu wydatków, poprzedzonemu licznymi 
spotkaniami z mieszkańcami gminy i wsłuchiwaniu się w ich potrzeby oraz współpracy  
z innymi samorządami i instytucjami, Gmina Chęciny jest dziś postrzegana jako samorząd 
silny, prężnie się rozwijający, odnoszący sukcesy w wielu płaszczyznach działania  
i niejednokrotnie stawiany za wzór prawidłowych praktyk. Gmina Chęciny, o której wiele 
przeczytamy na kartach historii i której piękne, malownicze tereny przyciągają corocznie 
coraz większą liczbę turystów, stała się jednocześnie miejscem nowoczesnym, atrakcyjnym 
gospodarczo i funkcjonalnym. Potwierdzeniem tego faktu jest duża ilość wniosków o nowe 
budynki mieszkalne, zainteresowanie i realizacja inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc 
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pracy przez inwestorów zewnętrznych, otrzymane prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a przede 
wszystkim głosy zadowolenia mieszkańców. 

W zeszłorocznym raporcie, przedstawiającym stan za 2018 rok, przedstawiono szerzej 
rozwój Gminy Chęciny na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, prezentując historię naszego 
samorządu, omawiając jego najcenniejsze walory kulturowe i przyrodnicze, a także 
najważniejsze inwestycje i wydarzenia. Wprowadzenie to ukazywać miało kierunek 
podejmowanych w gminie działań, który ukształtowany tak bogatym dorobkiem, oparty jest 
na kultywowaniu znanych tradycji i wartości, przy jednoczesnym zapewnieniu mieszkańcom  
i odwiedzającym właściwych warunków i nowoczesnych rozwiązań. Główna część raportu, 
zgodnie z zamysłem ustawodawcy, przedstawiała sytuację bieżącą gminy, na skutek realizacji 
planów, strategii oraz podjętych uchwał. 

Raport o stanie Gminy za 2019 rok jest swoistą kontynuacją zeszłorocznego 
dokumentu czyli Raportu o stanie gminy za 2018 rok, który był ustawowo obowiązkowo 
pierwszym raportem, w założeniu najbardziej szczegółowym i rozbudowanym, do którego 
rokrocznie będą odnosiły się kolejne raporty. Dlatego aby zapewnić przejrzystość i umożliwić 
Państwu porównanie tegorocznego raportu z poprzednim (bazowym) dokumentem, 
przedstawione dane zamieszczono w podobnym podziale i układzie - prezentując głównie 
wyniki działań, podjętych przez władze gminy w 2019 roku bądź kontynuację wieloletnich 
przedsięwzięć, realizowanych nadal w omawianym okresie. Znajdują się tu więc ogólne dane 
dotyczące gminy, informacje na temat demografii i aktywności społecznej mieszkańców, 
wiadomości o stanie finansowym gminy, mieniu komunalnym oraz gospodarce przestrzennej 
i gospodarce nieruchomościami. Raport obejmuje też wykaz zrealizowanych inwestycji, dane 
dotyczące infrastruktury technicznej i komunalnej, a także zagadnienia dot. ochrony 
środowiska i gospodarki odpadami. Kolejnym analizowanym obszarem jest oświata, ochrona 
zdrowia, rola pomocy społecznej i bezpieczeństwo mieszkańców oraz promocja gminy.  

Rok 2019 był kolejnym rokiem wytężonej pracy, wielu osiągnięć i zrealizowanych 
zadań. Podejmowane decyzje, przy zaangażowaniu wielu ludzi, wspólnym dialogu  
i współpracy, stanowiły o sukcesie w wielu dziedzinach. Zachęcam do analizy niniejszego 
dokumentu, wszystkim zainteresowanym życząc miłej lektury.  

 

         
      Robert Jaworski 

   Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 
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2. Ogólna charakterystyka Gminy Chęciny 
 

2.1 Rys historyczny 
 Gmina Chęciny utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 r. Uchwałą Nr XVII/79/72 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972r. Liczne zmiany 
ustrojowe, z najważniejszą, wprowadzającą z dniem 27 maja 1990r. samorząd terytorialny  
w Polsce, nadały samorządom uprawnienia do realizacji zadań publicznych. To dzięki tym 
regulacjom prawnym, na terenie Gminy Chęciny możliwe było podjęcie działań, które 
rozwijane na przestrzeni ostatnich lat, zaowocowały rozpoznawalnością chęcińskiego 
samorządu na arenie kraju.  

Bardzo cenną wartością naszej gminy, jest jej dorobek historyczny. Zwrócenie uwagi 
na kulturę i wieloletnią tradycję tego miejsca, stało się motorem rozwoju dla bazy 
turystycznej, a w połączeniu z niepodważalnymi walorami środowiskowymi  
i przyrodniczymi, okazją do rozwoju rekreacji i wypoczynku dla wielu odwiedzających. 
Pomimo, iż obecne czasy, są erą innowacyjnych rozwiązań, nowoczesności, technologii  
i postępu, z których Gmina Chęciny czerpie poprawiając warunki, jakość życia i atrakcyjność 
mieszkańców i odwiedzających, to nadal wartości historyczne stanowią w naszej małej 
ojczyźnie ważne dziedzictwo. 

Przykładem ich kultywowania jest ustanowienie Uchwałą Nr 128/XVI/19 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 29.10.2019 roku nowego herbu Gminy Chęciny. 

Herb przedstawia w polu czerwonym srebrny mur z trzema wieżami, z których 
środkowa jest wyższa, z otwartymi podwojami i złotą, podniesioną broną, a także z oknami 
pojedynczymi w wieżach i czarnymi okuciami podwoi. Taki wizerunek ma swoje silne 
podłoże historyczne, gdyż herb z trzema wieżami pojawił się na pieczęciach miasta Chęcin 
już w drugiej połowie XVI wieku. Podobny wizerunek prezentuje pieczęć radziecka z 1723 
roku, która stała się inspiracją dla pomysłu stworzenia nowego herbu. Nie jest to zatem 
projekt pozbawiony bazy źródłowej, a co więcej nawiązujący do jednej z najstarszych 
pieczęci, co tym bardziej podkreśla jego wartość. Herb w nowej odsłonie nawiązuje do herbu 
Chęcin z okresu staropolskiego, zachowanego na pieczęci miasta sprawionej najpewniej  
w II poł. XVI w., a zachowanej na dokumentach z XVII w. Przyjęcie herbu według 
powyższego wzoru zmieniło dotychczasowy wzór herbu Chęcin oparty na pieczęciach Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dwiema basztami i galerią między nimi.  

Uchwałą Nr 199/XXII/20 z dnia 30.03.2020 roku w sprawie ustanowienia symboli 
Gminy i Miasta Chęciny ustanowiono symbole Gminy i Miasta Chęciny: flagę Gminy 
i Miasta Chęciny, pieczęć Gminy i Miasta Chęciny oraz sztandar Gminy i Miasta Chęciny. 
Przyjęcie przedmiotowej uchwały jest wynikiem rozpoczętego dużo wcześniej procesu 
wprowadzania nowych symboli gminnych, czego zainicjowaniem było ustanowienie 
w drodze Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach w dniu 29 października 2019 roku herbu 
Gminy i Miasta Chęciny oraz zasad jego stosowania. Zarówno przyjęcie herbu, jak i przyjęcie 
flagi, pieczęci i sztandaru Gminy i Miasta Chęciny poprzedzone było zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa procedurą uzyskania opinii Komisji Heraldycznej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której głównym zadaniem jest 
opiniowanie i przygotowywanie wzorcowych aktów prawnych w sprawach dotyczących 
szeroko pojętych insygniów i symboli samorządowych. 
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2.2. Położenie i powierzchnia 
 

W roku 2019 nie przeprowadzono zmian administracyjnych na obszarze Gminy 
Chęciny, tym samym obszar gminy nie uległ zmianie, zajmując powierzchnię 127,30 km², co 
stanowi 5,7 % powiatu kieleckiego, na którą składają się: miasto Chęciny - ok. 14 km2 oraz 
wiejska część: ok. 113 km2.  

 
2.3. Władze gminy 
 

Władzę wykonawczą w Gminie Chęciny, nieprzerwanie od 2006 roku, sprawuje 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski.  

Burmistrz pełni swoją funkcję przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach. 
W skład najwyższego kierownictwa Gminy wchodzą poza Burmistrzem: 

● Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny - Mariusz Nowak, 
● Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny - Paweł Brola, 
● Skarbnik Gminy i Miasta Chęciny - Jadwiga Sinkiewicz.  

W Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach w 2019 roku średnie zatrudnienie wyniosło 
56,28 pracowników. W 2019 roku utworzono w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach 
Referat Gospodarki Przestrzennej. Teren Gminy Chęciny stał się atrakcyjny dla wielu 
poszukujących malowniczego, otoczonego naturą miejsca na zamieszkanie ludzi. 
Równocześnie w gminie realizowanych jest szereg ważnych inwestycji, angażujących 
pracowników Referatu Inwestycji, Budownictwa i Drogownictwa, w związku z tym 
niezbędne było rozdzielenie tych ważnych aspektów działań gminy i zapewnienie 
odpowiedniej obsługi obywateli w danym przedmiocie. 

Organem stanowiącym w Gminie Chęciny jest Rada Miejska w Chęcinach, której 
skład, na skutek niespodziewanej śmierci jednego z jej członków, uległ w 2019 roku zmianie. 
W lipcu 2019 roku odszedł Pan Cezary Mielczarz, mieszkaniec miejscowości Wolica, który 
funkcję radnego miejscowości Wolica pełnił w  latach 1998-2002, 2006-2014 oraz 2018-
2019, aktywnie uczestnicząc w życiu mieszkańców Gminy. W kadencjach 1998-2002 oraz 
2010-2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chęcinach. Od wielu lat 
pracował również jako Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.  

Obecny skład Rady Miejskiej w Chęcinach przedstawia tabela nr 1.   

Tabela 1. Rada Miejska w Chęcinach, kadencja 2018-2023. 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja w Radzie 

1. Szczepanik Tomasz Przewodniczący Rady, radny miasta Chęciny 

2. Łebek Kazimierz 
Wiceprzewodniczący Rady, radny miejscowości Ostrów, 
Wojkowiec (Lelusin) 

3. Prędota Kamil Wiceprzewodniczący Rady, radny miejscowości Radkowice 

4. Dudek Dariusz Radny miejscowości Miedzianka, Charężów, Podpolichno 

5. Habik Małgorzata Radna miejscowości Mosty, Korzecko 
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6. Idziak Jarosław Radny msc. Bolmin (Jedlnica, Milechowy, Wymysłów) 

7. Jach Waldemar Radny miejscowości Łukowa 

8. Jarząbek Edyta Radna miejscowości Tokarnia 

9. Karkocha Małgorzata Radna miejscowości Siedlce 

10. Lasa Tomasz Radny miejscowości Polichno, Skiby, Gościniec 

11. Pniewska Małgorzata Radna miasta Chęciny  

12. Stokowiec Zofia Radna miasta Chęciny 

13. Treliński Zdzisław Radny miasta Chęciny – Os. Sosnówka 

14. Woś Marian 
Radny miejscowości Lipowica, Starochęciny, Przymiarki, 
Wrzosy, Podzamcze 

15. Żurek Paweł Radny miejscowości Wolica 

Źródło: opracowanie własne. 
 
W 2019 roku w Gminie Chęciny przeprowadzono wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. 

Osoby, sprawujące funkcje Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, począwszy 
od 2019 roku przedstawia tabela nr 2. 

 
          Tabela 2.Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedlowych 2019 r. 

Nazwisko i imię Osiedle / Sołectwo 
Gołuch Marek Osiedle Chęciny                          
Pniewska Danuta Osiedle Czerwona Góra        
Ciepluch Elżbieta Osiedle Sosnówka                    
Słowiński Mirosław Osiedle Sitkówka                      
Bartkiewicz Anita  Osiedle Zelejowa                     
Włodarczyk Cezary Sołectwo Bolmin                      
Wajnberger Marianna Sołectwo Gościniec                
Wróbel Jolanta Sołectwo Korzecko               
Pięta Barbara Sołectwo Lipowica                  
Piłat Antonina Sołectwo Łukowa                    
Gogół Andżelika Sołectwo Miedzianka             
Witczyk Adrian Sołectwo Mosty                        
Plewiński Józef Sołectwo Ostrów                    
Koczywąs Jolanta Sołectwo Podpolichno         
Nartowska Halina Sołectwo Polichno                 
Jastrzębska Lidia Sołectwo Przymiarki              
Pawłowska Marianna Sołectwo Radkowice             
Szewczyk Jadwiga Sołectwo Siedlce 
Błaszczyk  Janusz Sołectwo Skiby                          
Gościniewicz Krystyna Sołectwo Starochęciny       
Orawiecki Jan Sołectwo Tokarnia                 
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Źródło: opracowanie własne. 

 
2.4. Jednostki organizacyjne 

Na mocy Uchwały Nr 350/LIV/17 z dnia 29.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolicy w Szkołę Podstawową 
w Wolicy oraz Uchwały Nr 349/LIV/17 z dnia 29.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach w Szkołę Podstawową im. 
Jana Kochanowskiego w Chęcinach, gimnazja na terenie Gminy i Miasta Chęciny, które 
funkcjonowały w ramach zespołów szkół, zostały z dniem 31 sierpnia 2019r. wygaszone. 
Przyjęto uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. Dotychczasowa sześcioletnia 
szkoła podstawowa stała się ośmioletnią szkołą podstawową, uczniowie klas I–VI 
dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stali się uczniami odpowiednich klas 
ośmioletniej szkoły podstawowej. 
 
2.5. Partnerstwo międzygminne 

W 2019 roku Gmina Chęciny w dalszym ciągu współdziałała ze Stowarzyszeniem 
Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz  ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa 
Działania „Perły Czarnej Nidy”, które obejmuje swoim zasięgiem obszar gmin: Chęciny, 
Morawica i Sitkówka Nowiny.  

3. Demografia, bezrobocie, aktywność społeczna 

3.1.  Liczba i struktura ludności 

Liczba stałych mieszkańców na terenie gminy Chęciny, według stanu na dzień 
31.12.2019 r. na podstawie Rejestru Mieszkańców wynosi 14915, z czego 7288 osób 
stanowią mężczyźni, a 7627 osób kobiety. Liczbę mieszkańców w poszczególnych 
miejscowościach przedstawia tabela nr 3. W tabeli nr 4 ujęto natomiast liczbę stałych 
mieszkańców wg wieku i płci w gminie Chęciny w 2019 r. Dane z tej tabeli przedstawiono 
również poniżej w wykresie nr 1. 

 
Tabela 3. Liczba stałych mieszkańców miejscowości. 

MIEJSCOWOŚĆ MĘŻCZYŹNI KOBIETY RAZEM 
BOLMIN 450 455 905 

CHARĘŻÓW 32 41 73 
CHĘCINY 2103 2224 4327 

GOŚCINIEC 104 93 197 
JEDLNICA 17 16 33 

KORZECKO 346 348 694 
LELUSIN 23 25 48 

LIPOWICA 190 218 408 
ŁUKOWA 387 435 822 

MIEDZIANKA 180 185 365 

Kardaś Aleksandra Sołectwo Wojkowiec             
Żurek Paweł   Sołectwo Wolica  
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MILECHOWY 85 96 181 
MOSTY 48 65 113 

OSTRÓW 291 282 573 
PODPOLICHNO 37 35 72 

PODZAMCZE 136 141 277 
POLICHNO 412 423 835 

PRZYMIARKI 102 106 208 
RADKOWICE 310 339 649 

SIEDLCE 354 386 740 
SKIBY 227 217 444 

STAROCHĘCINY 119 108 227 
TOKARNIA 677 694 1371 

WOJKOWIEC 45 40 85 
WOLICA 540 564 1104 
WRZOSY 45 54 99 

WYMYSŁÓW 24 32 56 
ZACISZE 4 5 9 

SUMA 7288 7627 14915 
Źródło: opracowanie własne. 

      
        Tabela 4. Liczba stałych mieszkańców wg wieku i płci w gminie Chęciny w 2019 r. 

Mężczyźni Kobiety 

Wiek Liczba Wiek Liczba 

0-2 139 0-2 132 

3 84 3 74 

4-5 161 4-5 146 

6 59 6 72 

7 65 7 77 

8-12 401 8-12 405 

13-15 243 13-15 231 

16-17 140 16-17 157 

18 88 18 66 

19-20 151 19-20 141 

21-40 2153 21-40 2128 

41-60 2045 41-60 1985 

61-64 543 61-64 568 

65-70 420 65-70 524 

71-81 413 71-81 525 

>81 183 >81 396 

SUMA  7288 SUMA 7627 
Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 1. Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019. 

 

3.2. Dynamika zmian 

W 2019 roku nadal obserwowany był dynamiczny rozwój budownictwa 
mieszkaniowego. Wydanych zostało 208 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz 38 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Oznacza to wzrost liczby 
wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w stosunku do roku poprzedniego.  

Choć wzrost liczby wydanych warunków zabudowy jest tendencją od kilku lat stałą, to  
nie przekłada się wprost na znaczący wzrost liczby zameldowanych mieszkańców. W Gminie 
Chęciny liczba mieszkańców pozostaje od kilku lat na zbliżonym poziomie. Wynika to  
z faktu, iż część z nowych mieszkańców nie dokonuje czynności związanych 
z zameldowaniem w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach – zamieszkując faktycznie na 
terenie Gminy Chęciny są zameldowani w miejscowościach na terenach innych gmin  
(np. w Kielcach). 

Dlatego jak co roku apelujemy do Państwa prosząc mieszkańców przede wszystkim 
o dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym i zadeklarowanie zamieszkania na terenie 
Gminy i Miasta Chęciny – dzięki temu pieniądze z podatków dochodowych (z rozliczenia 
PIT), będą trafiały do naszej gminy, co umożliwi realizację wielu inwestycji, takich jak 
budowa wodociągów, kanalizacji, dróg i chodników, oświetlenia czy przedszkola, żłobka.   
Ilość decyzji będzie się zmieniała wraz z upływem lat, ponieważ powstają kolejne miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i w takim przypadku nie są wydawane 
decyzje o warunkach zabudowy, a ustalenia wynikają z MPZP. W 2019 roku został 
uchwalony jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: MPZP na obszarze 
gminy Chęciny, w  obrębie 0003 Korzecko, przyjęty uchwałą Nr 58/VII/19 Rady Miejskiej  
w  Chęcinach   z  dnia 29 marca 2019 r. Aby uchwalić ten plan zmieniono również Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chęciny. Aktualnie 
obowiązuje Zmiana nr 2 SUiKZP Miasta Chęciny przyjęta uchwałą Nr 57/VII/19 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 marca 2019 roku. 
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 3.3. Bezrobocie 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., 458 osób (w 2018 r. było to 512 osób), 
zamieszkujących teren Gminy i Miasta Chęciny, było zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, w tym 188 osób było długotrwale bezrobotnych. 
Wśród tych osób zaledwie 105 posiadało prawo do zasiłku. Z informacji pozyskanych  
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, znajdujących się w „Informacji o poziomie  
i strukturze bezrobocia w województwie świętokrzyskim” wynika, że poziom bezrobocia na 
terenie Gminy Chęciny na tle innych gmin powiatu kieleckiego nie jest wysoki.  
Stan bezrobocia w powiecie kieleckim, w podziale na poszczególne gminy, przedstawia 
tabela nr 5. Kolejne dwie tabele przedstawiają odpowiednio bezrobotnych z terenu Gminy 
Chęciny w podziale na wykształcenie oraz w podziale na wiek. 
  
Tabela 5. Stan bezrobocia w powiecie kieleckim. 

 
Źródło: Dane dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 

Tabela 6. Bezrobotni z terenu gminy Chęciny w podziale na wykształcenie. 

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
Wyższe 151 108 168 119 191 139 137 105 127 93 127 89 109 86 108 79 86 61
Policealne i średnie 
zawodowe 262 141 304 154 301 144 224 113 188 105 152 86 138 89 133 86 130 74
Średnie ogólnokształcące 100 67 106 75 105 64 78 58 76 53 64 46 62 48 61 45 57 44
Zasadnicze zawodowe 227 87 296 108 303 116 208 72 172 64 155 58 131 54 114 48 105 32
Gimnazjalne i poniżej 175 76 210 80 237 92 148 57 152 60 113 53 96 35 96 43 80 26
Ogółem 915 479 1084 536 1137 555 795 405 715 375 611 332 536 312 512 301 458 237

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
Bezrobotni z  terenu gminy 

Chęciny w podziale na 
wykształcenie

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

 
Źródło: Dane udostępnione przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 
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Tabela 7. Bezrobotni z terenu gminy Chęciny w podziale na wiek. 

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
18-24 193 93 215 109 212 90 162 78 109 64 91 48 66 38 66 38 73 34
25-34 293 176 348 199 368 208 237 137 220 135 200 134 192 143 174 119 161 108
35-44 179 97 250 114 238 122 156 85 154 72 129 69 122 69 110 76 96 57
45-54 161 82 174 89 189 89 125 60 116 56 99 46 82 36 84 42 63 27
55-59 76 31 79 25 106 46 91 44 87 45 61 31 52 26 55 26 39 11
powyżej 60 roku życia 13 0 18 0 24 0 24 1 29 3 31 4 22 0 23 0 26 0
Ogółem 915 479 1084 536 1137 555 795 405 715 375 611 332 536 312 512 301 458 237

Bezrobotni z terenu gminy 
Chęciny w podziale na wiek

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

 
Źródło: Dane udostępnione przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 

W celu zapobiegania i zmniejszania bezrobocia w Gminie Chęciny, corocznie 
podejmowane są różne zadania, mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i ich powrót 
na rynek pracy. Są to zarówno prace interwencyjne, prace społeczno–użyteczne oraz staże 
zawodowe. Ilość osób skierowanych na poszczególne formy wsparcia, przedstawia poniższa 
tabela. 

 
Tabela 8. Liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy Chęciny skierowanych na poszczególne formy wsparcia. 

Liczba osób 
bezrobotnych z 
terenu gminy 

Chęciny 
skierowanych na 

poszczególne 
formy wsparcia  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ogółem Ogółem Ogółem Ogółem Ogółem Ogółem Ogółem Ogółem 

Prace 
interwencyjne 20 8 18 13 12 5 7 15 
Roboty 
publiczne 0 45 10 57 20 20 0 0 
Działalność 
gospodarcza 13 18 15 25 15 17 11 12 

Szkolenia 8 49 27 53 44 45 69 27 

Staże 81 112 95 166 129 120 104 61 
Prace społecznie 
użyteczne 20 25 19 10 11 19 30 17 
Refundacje 
stanowiska 
pracy x x x 13 18 20 16 11 
Refundacja 
składek osób do 
30 roku życia                     47 26 5 
Źródło: Dane udostępnione przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 

 Analiza powyższych danych prowadzi do wniosku, że na przestrzeni minionych lat 
sukcesywnie zmniejszał się poziom bezrobocia w zależności od wieku osób bezrobotnych. 
Bezrobocie rejestrowane w Gminie Chęciny w ostatnich latach przedstawiało się następująco. 
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 Wykres 2. Bezrobocie rejestrowane w Gminie Chęciny w ostatnich latach. 

 
Źródło: www.stat.gov.pl 

 
4. Gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska  

i gospodarka odpadami 

4.1. Ukształtowanie terenu 

Gmina Chęciny ma charakter typowo rolniczy. W 2019 roku użytki rolne zajmowały 
powierzchnię 7615,64 ha, a tereny zabudowane 669,93 ha. Szczegółowe dane na temat 
struktury gruntów przedstawiono w tabeli nr 9 oraz na wykresie nr 3. 

Tabela 9. Podział gruntów gminy Chęciny. 

Podział gruntów gminy Chęciny 

Powierzchnia 
ogólna gminy 

[ha] 

Grunty 
rolne 
[ha] 

Grunty leśne/ 
zadrzewione/ 
zakrzewione 

[ha] 

Grunty 
zabudowane  

[ha] 

Grunty 
pod 

wodami 
[ha] 

Drogi 
[ha] 

Pozostałe 
[ha] 

12730,53 7615,64 3323,97 669,93 137,48 514,27 469,24 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Kielcach 
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Wykres 3. Udział procentowy powierzchni gruntów gminy Chęciny. 

 
Źródło: opracowanie własne  

4.2. Warunki glebowe 

 Większość powierzchni na terenie Gminy Chęciny stanowią grunty rolne. Rolnicy na 
terenie gminy Chęciny gospodarują na powierzchni 7615,64 ha użytków rolnych, w tym 
grunty orne stanowią powierzchnię 5912,73 ha. Klasyfikacja gruntów rolnych przedstawia się 
następująco. 

Tabela 10. Bonitacyjna klasyfikacja gruntów ornych gminy. 

Bonitacyjna klasyfikacja gruntów ornych 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI 

0 ha 0 ha 7,07 ha 47,29 ha 585,95 ha 869,42 ha 1976,85 ha 2426,15 ha 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Kielcach 

W 2019 r. na wniosek rolnika w związku z suszą rolniczą, pracownicy Urzędu Gminy 
i Miasta w Chęcinach (referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa oraz pracownik ds. obywatelskich, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 
oraz obrony cywilnej), przy wsparciu przedstawicieli z Izby Rolniczej oraz Świętokrzyskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, dokonali szacowania szkód w uprawach 
w 25 gospodarstwach rolnych na łącznej pow. 222,05 ha. 

4.3. Warunki wodne 

 Informacje dotyczące ujęć wody pitnej na terenie Gminy Chęciny, ich wydajności, 
długości sieci wodociągowej oraz o liczbie zaopatrywanych z danego ujęcia osób, 
przedstawione zostały w tabeli nr 11. Rysunek nr 1 przedstawia natomiast lokalizację 
zestawionych w tabeli ujęć. 
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Tabela 11. Ujęcia wody pitnej na terenie gminy Chęciny, stan na 31.12.2019 r. 

Nazwa / lokalizacja 
ujęcia wody pitnej 

Rodzaj ujęcia 
wody pitnej 

Wydajność ujęcia 
wody pitnej [m3/d] 

Liczba osób 
zaopatrywanych 

Długość [km] sieci 
wodociągowej 

Ujęcie Góra Zamkowa   
wody głębinowe 2147,00 m³/d 7 326 74,19 

Ujęcie Gościniec 

Ujęcie Łukowa wody głębinowe 963,00 m³/d 4 743 54,91 

Ujęcie Bolmin wody głębinowe 300,00 m³/d 1 175 17,24 

Ujęcie Starochęciny wody głębinowe 479,00 m³/d 1 120 17,45 

Ujęcie Mosty wody głębinowe 56,37 m³/d 31 2,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ZGK w Chęcinach 

 

Rysunek 1. Lokalizacja ujęć wód podziemnych na terenie gminy Chęciny. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ZGK w Chęcinach 

 

4.4. Ochrona przyrody 
 

Obszar Gminy Chęciny odznacza się bardzo cennymi walorami przyrodniczo– 
krajobrazowymi i jest w większości objęty prawną ochroną przyrody. Znaczna cześć gminy 
(85% ogólnej powierzchni), położona jest w Chęcińsko–Kieleckim Parku Krajobrazowym  
i jego otulinie, który charakteryzuje się wybitnymi w skali kraju wartościami przyrodniczymi 
w zakresie przyrody nieożywionej oraz walorów geobotanicznych.  

Dużą popularnością wśród turystów cieszą się położone na terenie gminy rezerwaty 
przyrody. Ich lokalizację przedstawia mapa nr 1. 

 
 
 



Raport o stanie Gminy Chęciny 2019 

17 
 

 

 

 Mapa 1. Lokalizacja rezerwatów przyrody w gminie Chęciny. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Na terenie gminy Chęciny znajduje się również pięć pomników przyrody 
nieożywionej. W 2019 r.  w celu dostosowania aktu prawa miejscowego do obecnego stanu 
prawnego oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Rada 
Miejska w Chęcinach podjęła uchwały dotyczące aktualizacji danych i nadania nazw trzem 
pomnikom: jaskinia „Piekło”, skałki „Stokóweczka” oraz skałki i jaskinia „Czerwona”. 

Ich charakterystykę zebrano w tabeli nr 12, a lokalizację obrazuje mapa nr 2. 

Tabela 12. Pomniki przyrody występujące na terenie gminy Chęciny. 
Lp. Nazwa Data utworzenia Położenie 

1 Jaskinia „Piekło” 1952-11-02 Milechowy 

2 „Jaskinia Piekło” 1954-10-28 Skiby 

3 Skałki „Stokóweczka” 1987-10-02 Skiby 

4 Skałki i jaskinia „Czerwona” 1987-10-02 Chęciny 

5 Skałki 1987-10-02 Starochęciny - Wrzosy 

Źródło: opracowanie własne 

Mapa 2. Lokalizacja pomników przyrody w gminie Chęciny. 
 

Rys. nr 6: Lokalizacja pomników przyrody w Gminie Chęciny 
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Źródło: opracowanie własne 

Rozwój turystyki oraz dbałość o zachowanie obszarów cennych przyrodniczo, 
stawiają przed Gminą Chęciny wyzwania na najbliższe lata. Jednym z nich jest ich ochrona, 
właściwe skomunikowanie ruchu turystycznego oraz wykorzystanie atutów przyrodniczych 
Gminy Chęciny. 

4.5. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Zapewnienie  odpowiedniego stanu jakości powietrza stanowi jedno z podstawowych 
zadań w zakresie ochrony środowiska. Zadanie to realizowane jest na wielu płaszczyznach, 
przez wiele jednostek oraz podmiotów, zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktach prawa 
miejscowego.  

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na jakość powietrza jest niska emisja, określana 
jako stężenie zanieczyszczeń w postaci szkodliwych pyłów i gazów, które przedostają się do 
powietrza na skutek nieekologicznego sposobu ogrzewania w paleniskach domowych oraz 
intensywnie działającego transportu spalinowego. Niska emisja oznacza również,  
że szkodliwe związki przedostają się do atmosfery na wysokości nie większej niż 40 metrów 
nad ziemią, czyli wpływają bezpośrednio na jakość powietrza, którym oddychamy. Przy 
sprzyjających warunkach atmosferycznych w postaci braku wiatru i dużej wilgotności, może 
dojść do powstania smogu, który jest szczególnie niebezpieczny dla naszych dróg 
oddechowych a w związku z tym powoduje poważne schorzenia.   

Począwszy od 2018 roku Gmina Chęciny dofinansowuje wymianę pieców w ramach 
likwidacji niskiej emisji. W celu zwiększenia skuteczności wymaganych standardów jakości 
powietrza na obszarze Gminy Chęciny w 2019 roku podjęto Uchwałę Nr 54/VII/19 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji 
celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji i zanieczyszczeń 
powietrza na terenie Gminy i Miasta Chęciny w 2019 r. oraz Uchwałę Nr 109/XIII/19 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowej ze środków budżetu gminy Chęciny na dofinansowanie kosztów inwestycji 
związanych z zakupem paneli fotowoltaicznych celem wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii w Gminie Chęciny. 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych z pieców 
opalanych paliwem stałym, oraz ograniczenie emisji innych substancji powodujących 
przekroczenie standardów jakości powietrza na terenie gminy Chęciny realizowane jest 
poprzez: 
- udzielanie dotacji z budżetu Gminy Chęciny z przeznaczeniem na trwałą zmianę systemu 
ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:  
  * zainstalowaniu ogrzewania gazowego,  
  * zainstalowaniu ogrzewania olejowego, 
  * zainstalowaniu ogrzewania z wykorzystaniem wysokosprawnego kotła na pellet, 
- udzielenie dotacji na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. 

 
Tabela nr 13 przedstawia ilość i rodzaje instalacji grzewczych, wymienionych  

w ramach programu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Chęciny. 
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Tabela 13. Rodzaje instalacji grzewczych. 

Rok 
Rodzaje instalacji grzewczych 

Gazowe Olejowe Pellet 

2018 10 0 6 

2019 7 0 7 

Źródło: opracowanie własne  

Realizację dotacji celowej, ze środków budżetu Gminy Chęciny, na dofinansowanie 
kosztów inwestycji związanych z zakupem paneli fotowoltaicznych, celem wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w 2019 roku przedstawia tabela nr 14. 
 
Tabela 14. Realizacja dotacji na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w 2019 r. 

Lp. 

Ilość 
złożonych 
wniosków 

/szt. 

Ilość 
zrealizowanych 

wniosków 
/szt. 

Ilość 
wniosków 

wycofanych 
/szt. 

Łącznie 
przyznana 

dotacja celowa 
ze środków 

budżetu Gminy 
w 2019 r. /zł 

Wysokość 
dotacji dla 

wnioskodawcy 
/zł 

Łącznie 
wypłacona 

dotacja 
celowa 

/zł 

Łącznie 
pozostała 

niewykorzystana 
dotacja celowa 

/zł 

1 7 2 5 15 000,00 3 000,00 6 000,00 9 000,00 

Źródło: opracowanie własne 

 
Realizację dotacji celowej, ze środków budżetu Gminy Chęciny, na dofinansowanie 

kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła, w celu ograniczenia niskiej emisji 
i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy i Miasta Chęciny w bieżącym i poprzednim 
roku przedstawia tabela nr 15.  
 
Tabela 15.  Realizacja dotacji na wymianę źródeł ciepła. 

Lp. 
Rok 

Ilość 
złożonych 

wniosków 

/szt. 

Ilość 
zrealizowanych 

wniosków 

/szt. 

Ilość 
wniosków 

wycofanych 

/szt. 

Łącznie 

przyznana 
dotacja 
celowa  

z środków 
budżetu 
Gminy 

/zł 

Wysokość 
dotacji dla 

wnioskodawcy 

/zł 

Łącznie 
wypłacona 

dotacja 
celowa 

/zł 

Łącznie 
pozostała 

niewykorzystana 
dotacja celowa 

/zł 

1 2018 24 16 8 90 000,00 3 000,00 48 000,00 42 000,00 

2 2019 18 14 4 
51 000,00 

3 000,00 42 000,00 9 000,00 

Źródło: opracowanie własne 

W wyniku wymiany przestarzałych źródeł ciepła na instalacje bardziej ekologiczne  
w indywidualnych gospodarstwach na terenie gminy Chęciny, uzyskany został efekt 
ekologiczny w postaci zmniejszenia ilości pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)piernu [B(a)P], 
który zobrazowano na wykresie nr 4.  
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Wykres 4. Osiągnięty efekt ekologiczny w 2019 roku. 

 
Źródło: opracowanie własne 

4.6. Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest 

Uchwałą Nr 129/XXI/2016 Rada Miejska w Chęcinach w dniu 26 stycznia 2016 r. 
przyjęła „Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie 
Gminy i Miasta Chęciny na lata 2015 – 2032”.  

Podjęta uchwała stanowi podstawę do ubiegania się o pozyskanie środków 
finansowych, m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach na realizację zadań związanych z transportem i unieszkodliwianiem odpadów 
azbestowych z terenu Gminy i Miasta Chęciny.   

Nadrzędnym celem „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających 
azbest na terenie Gminy i Miasta Chęciny” jest bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy oraz unieszkodliwienie poprzez 
składowanie na wyznaczonych składowiskach lub unieszkodliwienie innymi metodami 
spełniającymi wymagania najlepszych dostępnych technik. Takie postępowania spowodują 
wyeliminowanie ich negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne. 
Cel ten pozostaje w ścisłej relacji z celami zdefiniowanymi w „Programie oczyszczania kraju 
z azbestu na lata 2009 – 2032”. Osiągnięcie tego celu jest możliwe w perspektywie 
długoterminowej (do 2032 roku) poprzez usunięcie z terenu gminy i miasta Chęciny 
stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest.  

W 2019 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach „Programu usuwania 
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny”, 
usunięto azbest z 83 posesji o łącznej masie 164,787 Mg. Całkowity koszt realizacji zadania 
wyniósł 58 246,13 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Chęciny pozyskała 100% 
dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 29 123,07 zł (50%) i NFOŚiGW 
w Warszawie w wysokości 29 123,06 zł (50%). 
 Realizację programu na przestrzeni ostatnich trzech lat zestawiono w tabeli nr 16. 
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Tabela 16. Realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Chęciny. 

Rok 

Ilość odebranych 
odpadów 

zawierających 
azbest [Mg] 

Całkowita 
kwota 

zadania [zł] 

Kwota 
dofinansowania 

z WFOŚiGW                  
w Kielcach 

Kwota 
dofinansowania 

z NFOŚiGW           
w Warszawie 

Budżet 
Gminy 

Chęciny 

% 
dofinansowania 

2017 182,875 51 351,30 17972,95 zł 25675,66 zł 7 702,69 85 

2018 166,155 53 834,22 26 917,11 0 26 917,11 50 

2019 164,787 58 246,13 29 123,07 29 123,06 0 100 

Źródło: opracowanie własne 
 
4.7. Gospodarka odpadami komunalnymi 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t.j. ze zm.), od 2013 roku gminy zapewniają czystość  
i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. Gminy przejęły 
obowiązek zorganizowania odbioru od mieszkańców odpadów komunalnych powstających  
w gospodarstwach domowych, tworzenia gminnych punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.  

Głównym założeniem gospodarki odpadami w świetle obowiązujących przepisów jest 
sukcesywne zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów u źródła oraz prowadzenie 
selektywnej zbiórki odpadów. Selektywna zbiórka polega na gromadzeniu odpadów przez 
właścicieli nieruchomości w określonych frakcjach, co ułatwia dalsze przetwarzanie 
odpadów. Frakcje odpadów gromadzonych selektywnie „u źródła” z terenu Gminy i Miasta 
Chęciny to: papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone, odpady wielomateriałowe, 
popiół. 

W 2019 roku, począwszy od drugiej połowy 2017 r. usługę odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Chęciny realizuje, wybrana w trybie przetargu nieograniczonego, firma „Adam 
Bielas CZYSTOPOL” z siedzibą we Włoszczowie, ul. Partyzantów 114, 29-100 Włoszczowa.  

W tabeli poniżej przedstawiono ilość odebranych odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w 2019 roku. 

 
Tabela 17. Ilość odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 2019 r. 

Kod odebranych 
odpadów komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów komunalnych 

[Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 335,3600 

15 01 07 Opakowania ze szkła 149,5200 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 282,9400 

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 56,5800 
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15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 31,9500 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 109,9000 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 46,4600 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione   

w  20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
9,5540 

20 01 35 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  

w  20 01 21, 20 01 23 zaw. niebezpiecznych składników (5) 
7,5240 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 8,2020 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,0220 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2,0400 

Łącznie 1040,0520 

Źródło: opracowanie własne 

Na terenie gminy w 2019 r. zorganizowano,  wzorem lat poprzednich, dwukrotnie 
mobilną zbiórkę zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego oraz odpadów 
wielkogabarytowych. Odpady powstające na terenach nieruchomości przeznaczonych pod 
działalność gospodarczą odbierane są przez przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru 
Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, na 
podstawie indywidualnych umów.  
 Na dzień 31.12.2019 r. zgodnie z danymi ewidencji ludności, liczba mieszkańców 
Miasta i Gminy Chęciny wynosiła łącznie 14.917 osób w tym: liczba mieszkańców miasta 
4.327 osoby, liczba mieszkańców wsi 10.590, natomiast zgodnie ze złożonymi deklaracjami 
dot. odpadów komunalnych liczba mieszkańców miasta wynosiła – 4 041, liczba 
mieszkańców wsi – 9.580. 

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach, od 1 stycznia 2020 r. sprawozdania 
przedsiębiorców odbierających odpady, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (dalej zwanej u.u.c.p.g)  za 2019 r., powinny być przekazane 
za pośrednictwem Bazy danych o odpadach i opakowaniach oraz  o gospodarce odpadami 
(BDO). Z uwagi, iż rejestr BDO, o którym mowa w art. 49 ustawy z 14.12.2012 r. 
o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) jest jeszcze niegotowy i sprawozdania te są 
obarczone błędami, termin składania rocznych sprawozdań przedsiębiorców odbierających 
odpady komunalne, został przesunięty (z dotychczas obowiązującego terminu do dnia  
31 stycznia każdego roku) i upłynął z dniem 30.06.2020 r.  

Faktyczna możliwość wyliczenia osiągniętych na terenie gminy Chęciny w roku 2019 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania ilości odpadów 
ulegających biodegradacji, będzie możliwa po złożeniu właściwych sprawozdań w ww. 
terminie przez wszystkie podmioty odbierające w 2019 r.  odpady komunalne z terenu Gminy 
Chęciny.  
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4.8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Chęciny na 2019 rok.  

W ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w 2019 roku realizowana była 
Uchwała Nr 55/VII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Chęciny na rok 2019.”  

Odławianie zwierząt bezdomnych, leczenie zwierząt pochodzących z wypadków  
a następnie opiekę i pobyt w schronisku na terenie Gminy Chęciny w 2019 r. prowadzone 
było zgodnie z podpisanymi umowami przy współpracy z Gabinetem Weterynaryjnym 
„Medwet” Marcin Komorowicz, ul. Gabrieli Zapolskiej 7/U4, U5, 25-435 Kielce. Odłowione 
zwierzęta przekazywane były do schroniska w Nowinach z siedzibą przy ul. Przemysłowej 
89, 26-052 Nowiny.  

W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina Chęciny realizuje również 
refundowanie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, osobom chętnym zaadoptować 
bezdomne zwierzęta. W 2019 roku dofinansowano 35 szt. zabiegów sterylizacji oraz kastracji 
zwierząt bezdomnych w tym: kastracja psa/kota - 1 szt., sterylizacja kotki/suczki – 34 szt. 

Całkowity koszt opieki weterynaryjnej w 2019 r. zamknął się w kwocie 152 565,00 zł. 
Gmina Chęciny corocznie zwiększa ilość środków w swoim budżecie na realizację 

obowiązku opieki nad zwierzętami bezdomnymi, co przedstawia poniższe zestawienie. 
 

Wykres 5. Wydatki na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w latach 2017 – 2019. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Będące obowiązkiem gmin odbiór i utylizacja padłych bezdomnych zwierząt w roku 
2019 w Gminie Chęciny realizowane były na podstawie umowy z firmą Hartwig Stanisław 
Punkt Zbiorczy Padliny, ul. Ks. Biernackiego 17, 29 – 100 Włoszczowa.  

Całkowity koszt utylizacji padłych zwierząt w 2019 roku zamknął się w kwocie 
432,00 zł.  
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4.9. Mienie Komunalne  

 
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę Kieleckiego, obszar 

Gminy Chęciny obejmuje 12730,5300 ha w tym 686,2609 ha stanowią grunty będące 
własnością Gminy Chęciny a 8,0269 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób 
fizycznych i prawnych. Ich zestawienie przedstawia wykres nr 6. 

Wykres 6. Grunty Gminy Chęciny. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Podstawowe informacje na temat mienia komunalnego Gminy zostały przedstawione 
w poniższej tabeli. 

Tabela 18. Dane na temat rozporządzania mieniem komunalnym gminy. 

Rozporządzanie mieniem komunalnym 

 

2017 rok 

 

2018 rok 

 

2019 rok 

Grunty w dzierżawie (szt.) 11 9 9 

Grunty w dzierżawie (ha) 9,9153 8,0053 14,1304 

Najem lokali handlowo-usługowych (szt.) 2 2 0 

Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym  (szt.) 36 36 10 

Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym  (ha) 9,0434 9,0434 8,0269 

Nieruchomości w użyczeniu (szt.) 15 16 8 

Nieruchomości w użyczeniu  (ha) 31,4641 31,6861 2,9309 

Nieruchomości w trwałym zarządzie (szt.) 23 23 34 

Nieruchomości w trwałym zarządzie (ha) 29,0429 29,0429 30,7177 

Sprzedaż mieszkań komunalnych (szt.) 3 0 0 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 7. Rozporządzenie mieniem Gminy Chęciny 2019r. 

Mienie Gminy Chęciny 2019r.

Grunty w dzierżawie

Nieruchomości w użytkowaniu
wieczystym

Nieruchomości w użyczeniu

Nieruchomości w trwałym
zarządzie

 
Źródło: opracowanie własne. 

Gmina sprzedaje nieruchomości, przeznaczone zarówno pod budownictwo 
mieszkaniowe, jak i działalność gospodarczą. W ostatnich latach przejęto do zasobu 
gminnego kilka nieruchomości, natomiast od kilku lat łączna liczba obiektów komunalnych 
maleje. W roku 2017 sprzedano 3 mieszkania. Sprzedaży 1 lokalu dokonano w trybie 
bezprzetargowym na rzecz najemców tego lokalu z uwzględnieniem bonifikaty od ceny, 
pozostałe dwa lokale zbyto w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. W dyspozycji 
gminy pozostają jeszcze budynki komunalne, które wymagają remontów. Utrzymywanie 
mieszkań komunalnych stanowi obciążenie dla budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i pośrednio dla budżetu gminy, bowiem wpływy z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych 
w ostatnich latach nie są wystarczające do ich utrzymania i remontów. 

Od kilku lat kontynuowana jest sprzedaż gminnych gruntów i nieruchomości, 
zbędnych z punktu widzenia realizowanych przez gminę zadań. Środki finansowe uzyskiwane 
ze sprzedaży gminnych nieruchomości stanowią część dochodów budżetowych gminy. 
Najwyższy dochód ze sprzedaży nieruchomości w analizowanym trzyletnim okresie  gmina 
osiągnęła w 2017 roku – niemal 332 tys. zł. Od dwóch lat przy sprzedaży nieruchomości 
zauważyć można stagnację. 

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku nie dokonano żadnych 
przekształceń gruntów rolnych, mieszkaniowych i przeznaczonych pod garaż we własność, 
będących w dotychczasowym użytkowaniu wieczystym. W związku z wejściem w życie 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 139), w 2019 roku wydano z urzędu 26 zaświadczeń o przekształceniu użytkowania 
wieczystego w prawo własności. Przedmiotowa procedura objęła 28 nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Chęciny. 

W użytkowaniu wieczystym pozostało 10 nieruchomości o łącznej powierzchni 
8,0269 ha nieobjętych ww. ustawą.  

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowią dodatkowy stały dochód gminy, 
który jednak ze względu na obowiązujące zapisy prawne został znacznie pomniejszony, 
poprzez dokonanie z Urzędu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności. W tabeli nr 19 przedstawiono dane dotyczące nieruchomości oddanych  
w użytkowanie wieczyste. 
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         Tabela 19. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste. 

Lp. Numer działki 
Powierzchnia 

[ha] 
Obręb 

Roczna opłata  
z tytułu 

użytkowania 
wieczystego 

1 działka 402 1,5600 13 Siedlce 2934,36 zł 

2 działka nr 367/1 2,3291 3 Korzecko 

7380,00 zł 3 działka nr 373/4 2,9378 3 Korzecko 

4 działka nr 372 0,2500 3 Korzecko 

5 działka nr 1825/4 0,2196 02 Chęciny 4344,78 zł 

6 działka nr 850/5 0,1013 02 Chęciny 
3106,52 zł 

7 działka nr 850/6 0,0980 02 Chęciny 

8 działka nr 717 0,1400 16 Tokarnia 1506,96 zł 

9 działka nr 430/2 0,0711 16 Tokarnia 706,23 zł 

10 działka nr 235/2 0,3200 13 Siedlce 1935,00 zł 

  RAZEM: 8,0269 
 

21913,85 zł 

Źródło: opracowanie własne 

 Gmina osiąga również coroczne dochody z opłat czynszowych z tytułu zawartych 
umów najmu i dzierżawy, które pochodzą z dwóch źródeł: umów zawartych w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Chęcinach oraz umów zawartych i obsługiwanych przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Chęcinach (zarządcę gminnego zasobu mieszkaniowego), 
ewidencjonowanych odrębnie.  

W zasobie nieruchomości znajdują się również nieruchomości, co do których 
ustanowiony jest trwały zarząd. Ten tytuł prawny, w przypadku Gminy Chęciny, przysługuje 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej oraz Zamkowi Królewskiemu w Chęcinach, jednostkom, 
które ponoszą roczne opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz oświatowym jednostkom 
samorządu terytorialnego, a tym samym, jako podmiotom zwolnionym z opłat, nieruchomości 
gminne udostępniane są tu nieodpłatnie. Dane dotyczące nieruchomości oddanych w trwały 
zarząd przedstawia tabela nr 20. 

Tabela 20. Nieruchomości oddane w trwały zarząd. 

Lp. Numer działki 
Powierzchnia 

[ha] 
Obręb Jednostka org. 

1 działka nr 718 0,7000 16 Tokarnia Szkoła 

2 działka nr 552 2,4200 2 Bolmin Szkoła 
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3 działka nr 189 0,8100 5 Łukowa Szkoła 

4 działka nr 2045 0,8325 02 Chęciny Szkoła 

5 działka nr 2036 0,0744 02 Chęciny Szkoła 

6 działka nr 183 0,4800 10 Polichno Szkoła 

7 działka nr 184 0,1900 10 Polichno Szkoła 

8 działka nr 394/2 0,1100 14 Starochęciny Szkoła 

9 działka nr 394/3 0,0800 14 Starochęciny Szkoła 

10 działka 394/5 0,4653 14 Starochęciny Szkoła 

11 działka nr 300 0,5200 18 Wolica Szkoła 

12 działka nr 303 0,6200 18 Wolica Szkoła 

13 działka nr 2193/4 15,6556 02 Chęciny Zamek 

14 działka nr 1973 0,0361 02 Chęciny ZGK 

15 działka nr 186/10 0,7890 11 Radkowice ZGK 

16 działka nr 2187 4,3622 02 Chęciny Zamek 

17 działka nr 2326 0,1327 02 Chęciny Zamek 

18 działka nr 23 0,2600 14 Starochęciny Zamek 

19 działka nr 3/1 0,0165 14 Starochęciny Zamek 

20 działka nr 2 0,0800 14 Starochęciny Zamek 

21 działka nr 22 0,3500 14 Starochęciny Zamek 

22 działka nr 1981 0,0586 02 Chęciny Zamek 

23 działka nr 966/3 0,1955 01 Chęciny Przedszkole/Żłobek 

24 działka nr 968/3 0,0753 01 Chęciny Przedszkole/Żłobek 

25 działka nr 972/3 0,1054 01 Chęciny Przedszkole/Żłobek 

26 działka nr 969/3 0,0417 01 Chęciny Przedszkole/Żłobek 

27 działka nr 974/3 0,0953 01 Chęciny Przedszkole/Żłobek 

28 działka nr 970/3 0,1655 01 Chęciny Przedszkole/Żłobek 

29 działka nr 973/3 0,0868 01 Chęciny Przedszkole/Żłobek 

30 działka nr 963/2 0,1196 01 Chęciny Przedszkole/Żłobek 

31 działka nr 967/3 0,0452 01 Chęciny Przedszkole/Żłobek 
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32 działka nr 971/3 0,1591 01 Chęciny Przedszkole/Żłobek 

33 działka nr 964/2 0,2627 01 Chęciny Przedszkole/Żłobek 

34 działka nr 965/2 0,3227 01 Chęciny Przedszkole/Żłobek 

     

 
RAZEM: 30,7177 

  
Źródło: opracowanie własne. 

W 2019 roku na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Świętokrzyskiego 
zostały nabyte przez Gminę Chęciny na własność nieruchomości o następujących numerach: 

Tabela 21. Nieruchomości nabyte w 2019 roku poprzez komunalizację. 

Lp. Działka nr 
Powierzchnia 

(ha) 
Położenie 

1 526 0,2170 Chęciny obr. 0001 

2 543 0,3583 Chęciny obr. 0001 

3 545 0,3807 Chęciny obr. 0001 

4 2141/4 0,0212 Chęciny obr. 0002 

5 1542 0,0420 Chęciny obr. 0001 

6 1541 0,3237 Chęciny obr. 0001 

7 852 0,5374 Chęciny obr. 0001 

8 2097/5 0,0670 Chęciny obr. 0002 

9 750 0,6900 Ostrów obr. 0008 

Razem pow.: 2,6373 
 

Źródło: opracowanie własne. 

W celu wykonywania zadań własnych, związanych z realizacją inwestycji celu 
publicznego, gmina dokonywała nabycia nieruchomości. Grunty nabyte przez gminę w latach 
2017-2019 w przeważającej części służą celom drogowym (wykup oraz przejęcie z mocy 
prawa za odszkodowaniem), w niewielkiej części w celu budowy pompowni oraz świetlicy, 
a także pod rozbudowę ścieżek rowerowych. W 2019 roku w ramach realizacji inwestycji 
drogowej polegającej na budowie Alei Marszałka Piłsudskiego, dodatkowo przejęto 
kilkanaście nieruchomości, za które dotychczas naliczono odszkodowanie w wysokości  
110 395,00 zł (na dzień sporządzania niniejszego raportu nie zostały wydane wszystkie 
decyzje w sprawie naliczenia odszkodowań). 

W celu realizacji inwestycji polegającej na rewitalizacji obszaru po byłym SKR                  
w Chęcinach dokonano zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Chęciny na 
nieruchomości będące współwłasnością osób fizycznych, a które są niezbędne dla 
zapewnienia dojazdu do terenu planowanej inwestycji polegającej na przebudowie, 
rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku biurowo-magazynowego wraz ze zmianą 
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sposobu użytkowania na bibliotekę miejską, ośrodek kultury dla seniorów i dwa lokale 
usługowe na działkach nr 1144/6, 1145/3, 1145/5 i 1150/1, w ramach projektu pn. 
„Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin – etap II”, zadanie  
3 – Rewitalizacja terenu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych”. Ze względu na fakt, iż 
zbywane nieruchomości, stanowiące własność Gminy Chęciny, przewyższały swoją wartością 
nieruchomości nabywane od osób fizycznych, przedmiotowa zamiana odbyła się za dopłatą 
na rzecz Gminy Chęciny w wysokości 45 635,84 zł. 

W zakresie podziałów nieruchomości Gmina wydała 20 decyzji zatwierdzających 
podział nieruchomości oraz 89 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego.  

W zakresie dzierżawy i użyczenia podpisano 4 umowy oraz 2 aneksy przedłużające 
obowiązujące dwie umowy dzierżawy.  

W 2019 roku podjęto cztery uchwały dotyczące nadania nazw drogom położonym na 
terenie miasta Chęciny. Nadano nazwy: Al. Marsz. J. Piłsudskiego, ul. Gwarków,  
ul. Logistyczna i ul. Gajowa.  

 
4.10. Mieszkalnictwo 

 
Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw 

domowych o niskich dochodach, zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych oraz 
ochrona przez bezdomnością.  

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zasób mieszkaniowy Gminy przedstawia się 
następująco: 

Ilość lokali mieszkalnych – 97 w tym: 
- lokale komunalne – 84, 
- lokale socjalne – 13. 

Ilość lokali niemieszkalnych– 16,  
w tym ze względu na zły stan techniczny – 5.  
Ilość osób zamieszkujących w lokalach – 154. 

Wykres 8. Zasób lokalowy Gminy Chęciny. 

Zasób lokalowy Gminy Chęciny 2019r.

Lokale komunalne

Lokale socjalne

Lokale niemieszkanle

 
Źródło: opracowanie własne. 
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5. Finanse Gminy  

5.1. Dochody i wydatki gminy 
 

Uchwalony budżet Gminy i Miasta na rok 2019 uchwałą Nr 23/IV/18 Rady Miejskiej 
w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r., po wprowadzonych zmianach w trakcie roku 2019, 
przedstawiał się następująco: 
1) Plan dochodów stanowił kwotę 68 396 206,50 zł, 
2) Plan wydatków stanowił kwotę  78 589 194,26 zł, 
3) Zaplanowane przychody stanowiły ogółem kwotę 13 445 674,73 zł, w tym: 
- wolne środki  6 437 995,90 zł, 
- przychody ze spłaty udzielonych pożyczek 7 678,83 zł,  
- przychody z pożyczek i  emisji papierów wartościowych 7 000 000,00 zł, 
4) Zaplanowane rozchody budżetu przeznaczone na spłatę  pożyczki,  wykup obligacji oraz 
udzielenie pożyczki stanowiły kwotę 3 252 686,97 zł, 
5) W  2019 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i wykupu obligacji na kwotę  
3 200 000,00 zł, 
6) Udzielone pożyczki stanowiły kwotę  30 880,80 zł.  

5.2. Realizacja planowanych dochodów budżetowych 
 

Planowane dochody budżetowe w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 
69 891 066,87 zł co stanowi 102,19% planu rocznego, z tego:  
1) Dochody bieżące  63 323 292,62 zł, tj. 100,81% planu rocznego, w tym: 
- podatki i opłaty 10 414 085,28 zł,  tj. 100,72% planu rocznego, 
- subwencje ogólne z budżetu państwa 16 328 051,00  zł, tj.100,00% planu rocznego,  
 z czego: 
a)  część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 12 078 578,00 zł, tj. 100% planu rocznego, 
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 922 532,00 zł, tj. 100% planu rocznego,  
c) środki na uzupełnienie dochodów gmin 326 941,00 zł, tj. 100% planu rocznego,  
 -  dotacje  i  środki  na dofinansowanie  własnych zadań bieżących  pozyskane z innych 
źródeł  20 934 056,75 zł tj. 99,59% planu rocznego. 
2) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 
250 537,75 zł, co stanowi 104,39% planu rocznego, natomiast dochody z tytułu opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wykonano w kwocie 869 835,41 zł, co stanowi 
102,02% planu rocznego. 
3) Dochody majątkowe wykonano – 6 567 774,25 zł tj. 117,61% planu rocznego. 

Wskaźniki wykonania planu dochodów w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji 
budżetowej wskazują, że realizacja dochodów budżetowych przebiegała na zróżnicowanym 
poziomie. 

Wskaźniki realizacji dochodów w  2019 roku wahają się od 58,76% w dziale 700 
„Gospodarka mieszkaniowa” do 220,24% w działach 600 „Transport i łączność”.   

Skutki ulg i obniżeń stawek podatkowych w  2019 roku: 
- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 

stanowią kwotę  1 061 697,99 zł, w tym: w podatku od nieruchomości kwota 
443 465,12 zł (osoby fizyczne) i 243 446,61 zł (osoby prawne), w podatku od środków 
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transportowych kwota 342 354,95 zł (osoby fizyczne)  
i  22 557,08 zł (osoby prawne), w podatku rolnym kwota 9 066,76 zł (osoby fizyczne) 
i 807,47 zł (osoby prawne), 

- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 
164 603,18 zł (OSP, ZGK, CKIS), 

- umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 309,00 zł 
Na zalegających w podatkach i opłatach wystawiono upomnienia i  tytuły wykonawcze. 
 

5.3. Realizacja planowanych wydatków budżetowych 
 

Planowane wydatki budżetowe w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 
70 042 196,30 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego z tego: 
1) Wydatki bieżące  56 788 591,79 zł tj. 95,19% planu rocznego, w tym: 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  21 515 794,22 zł tj. 97,09% planu rocznego, 
b) dotacje  6 322 801,50 zł, tj. 96,26% planu rocznego, 
c) wydatki na obsługę długu  858 517,10 zł, tj. 98,82%  planu rocznego. 
2) Wydatki majątkowe 13 253 604,51 zł,  tj. 70% planu rocznego. 

 
Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane 

na zróżnicowanym poziomie. Zróżnicowanie wynika z zawartych umów i porozumień. 
Tabela nr 22 odzwierciedla wielkość środków, wydanych na poszczególne obszary w 2019 r. 

 
Tabela 22. Wydatki w poszczególnych obszarach. 

Obszar Wydane środki (zł) 
Rolnictwo i łowiectwo 1 023 368,44 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 73 689,74 
Transport i łączność 6 837 423,93 
Turystyka 2 280 949,65 
Gospodarka mieszkaniowa 436 982,73 
Działalność usługowa 70 590,20 
Administracja publiczna 5 424 075,28  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

144 779,05 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 377 076,24 
Obsługa długu publicznego 858 517,10 
Oświata i wychowanie 21 987 923,47 
Ochrona zdrowia 282 088,35  
Pomoc społeczna 2 697 949,28 
Edukacyjna opieka wychowawcza 842 800,81 
Rodzina 18 845 171,45 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 191 364,73 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 292 078,89 
Kultura fizyczna i sport 1 375 366,96 
SUMA                      70 042 196,30  
Źródło: opracowanie własne 
 

 

 

Wraz ze wzrostem dochodów, wzrastają wydatki Gminy Chęciny. Przy większym 
budżecie możliwe jest realizowanie wielu inwestycji i podejmowanie działań, mających 
poprawić jakość życia mieszkańców gminy.  



Raport o stanie Gminy Chęciny 2019 

32 
 

5.4. Wynik finansowy 
 

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetowymi 
w    2019 roku stanowi deficyt  budżetowy w kwocie 151 129,43 zł przy planowanym 
deficycie w wysokości 10 192 987,76 zł.  

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki, wykupu 
obligacji w kwocie 3 200 000,00 zł; udzielone pożyczki stanowiły kwotę  30 880,80 zł. 
 Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 
ogółem 30 482 295,71 zł. 

 
5.5.  Zakład budżetowy – finanse 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach prowadzi działalność w zakresie: 
zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków, utrzymywania zieleni, oczyszczania 
letniego i zimowego ulic i dróg, eksploatacji oczyszczalni ścieków w Radkowicach 
oraz działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej. 

W  2019 roku uzyskał przychody w wysokości 5 393 983,32 zł. Koszty zakładu 
budżetowego  stanowiły kwotę 5 228 206,23 zł. 

6. Infrastruktura techniczna i komunalna oraz ład przestrzenny 
 

6.1. Infrastruktura 
 

Infrastruktura techniczna i komunalna na terenie Gminy Chęciny stale się 
rozbudowuje. Podejmowane są liczne inwestycje, mające na celu poprawę jakości życia 
mieszkańców oraz stworzenie przyjaznych warunków dla turystów, których z każdym rokiem 
przybywa, a także celem pozyskiwania nowych inwestorów. 

Ogólne dane o stanie infrastruktury przedstawiają się następująco: 
● długość czynnej sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Chęciny wynosi:  

168,7 km, w tym: miasto – 34,7 km oraz gmina -134 km,  
● liczba czynnych przyłączy wodociągowych do budynków i innych obiektów:  

 4060 szt., w tym miasto –1070 szt. oraz gmina -2990 szt., 
● długość czynnych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy i Miasta Chęciny 

wynosi : 110  km, w tym miasto –20,95 km oraz gmina -89,05 km, 
● długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy i Miasta Chęciny wynosi:  

36,6 km, w tym miasto –13,1 km oraz gmina -23,5 km, 
● liczba czynnych przyłączy kanalizacyjnych do budynków i innych obiektów:  

1050 szt. w tym miasto – 610 szt. oraz gmina -440  szt.,  
● długość czynnych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy i Miasta Chęciny 

wynosi : 17,55 km, w tym miasto –6,44 km oraz gmina -11,11 km,  
● długość dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Chęciny wynosi w przybliżeniu:  

44 km, 
● stan ilości lamp oświetleniowych na terenie gminy w 2019 roku to około 2450 szt., 

w tym wymienione w 2018 roku na lampy LED: 1450 szt. Pozostałe lampy - sodowe, 
wymieniane będą w ramach drugiego etapu inwestycji związanej z wymianą 
oświetlenia.  
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6.2. Inwestycje na przestrzeni ostatnich lat. 

W Gminie Chęciny, w ciągu ostatnich kilku lat, realizowane są liczne inwestycje. 
Część wydatków na pokrycie inwestycji pochodzi z budżetu gminy, jednak chęciński 
samorząd postawił sobie za cel pozyskanie jak największych środków z dofinansowania 
zewnętrznego. Dużym wsparciem dla podejmowanych inwestycji były fundusze przyznawane 
w ramach projektów unijnych i rządowych. Dzięki dofinansowaniu Gmina Chęciny przeszła 
duże przeobrażenie, a szczegóły tych inwestycji były szerzej opisane w Raporcie za rok 
poprzedni, w którym znalazła się analiza ważniejszych inwestycji z ostatnich kilkunastu lat.       
Aby nie powtarzać ponownie tych informacji, poniżej zostaną przedstawione tylko te zadania, 
które są zadaniami zakończonymi w roku 2019r. lub których realizacja rozpoczęła się 
wcześniej i nie została zakończona w roku 2019 (projekty wieloletnie). 

 
Tabela 23. Ważniejsze inwestycje realizowane przy dofinansowaniu środków zewnętrznych  
(unijnych i rządowych).  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 
Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin – etap II  

– Działanie 6.5 – Rewitalizacja obszarów wiejskich i miejskich 
Całkowita wartość projektu: 8 330 213,16 zł 

Wnioskowane dofinansowanie: 4  196 461,91 zł 
Celem głównym projektu jest ożywienie społeczno – gospodarcze oraz odnowienie fizyczne 
i przestrzenne obszaru rewitalizacji Miasta Chęciny.  

W ramach realizacji projektu zaplanowane są 4 duże zadania do realizacji: 
a) utworzenie Parku Miejskiego w Chęcinach, 
b) przebudowa ul. Spokojnej na odcinku 200 m i przyległych do ul. 14 Stycznia  
w msc. Chęciny, 
c) rewitalizacja terenu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych, 
d) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w kierunku sklepu Biedronka wraz z zatoką 
autobusową. 

W ramach realizacji projektu w 2019 roku zrealizowano następujące działania: 
Ad. a) W ramach zadania zakończyły się prace nad opracowaniem dokumentacji 
projektowej, uzyskano pozwolenie na budowę, rozstrzygnięto przetarg oraz została 
podpisana umowa z wykonawcą zadania. Zgodnie z planem realizacja całej inwestycji 
zakończy się do końca września 2020 roku, 
Ad. b) W ramach zadania trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. 
Realizacja robót budowalnych rozpocznie się w 2020 roku, a zakończy w 2021, 
Ad. c) W ramach realizacji zadania w czerwcu został ogłoszony przetarg na realizację 
inwestycji. Planowany czas zakończenia zadania przewidziano na koniec października.  
Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na budowie chodnika w ciągu drogi 
powiatowej w Chęcinach (ul. Kielecka) od skrzyżowania ul. Białego Zagłębia i Kieleckiej  
w kierunku sklepu Biedronka wraz z zatoką autobusową. Koszt inwestycji: 132 224,40 zł, 
dofinansowanie: 66 574,02 zł, wkład własny Powiatu Kieleckiego: 30 606,06 zł, wkład 
własny gminy Chęciny: 30 606,05 zł.  
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Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie 
lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją 

Działanie: 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF 
Kwota całkowita: 2 768 935,71 zł 
Dofinansowanie RPO: 1 735 284,00 zł 

Przedmiot projektu 
Celem projektu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania człowieka na przyrodę 
nieożywioną i ożywioną w obrębie zbiornika wodnego w Lipowicy poprzez stworzenie 
przestrzeni zieleni urządzonej oraz ochronę obszaru wokół jako cennego przyrodniczo. 
Elementem zagospodarowania terenu jest ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna usytuowana 
wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wokół większego zbiornika. Główną funkcją 
obiektu jest promowanie lokalnych walorów przyrodniczych uwzględniając zespoły roślin, 
siedliska oraz rzadkie gatunki fauny i flory występujące w okolicach inwestycji. Na obiekt 
składa się: ścieżka pieszo-rowerowa, elementy dydaktyczne ścieżki przyrodniczo-
dydaktycznej i obiekty małej architektury, droga dojazdowa do zbiornika, parking na 
wjeździe wraz z budynkiem toalety publicznej z zapleczem technicznym. 
 
W kosztach kwalifikowalnych zostały ujęte koszty związane z opracowaniem dokumentacji 
projektowej. Rezultatem projektu będzie przebudowany i zmodernizowany obiekt 
turystyczny i rekreacyjny – zbiornik wodny w Lipowicy - droga asfaltowa 563m, 
powierzchnia inwestycji około 29 ha, ścieżki rowerowe 1200m, droga z płyt betonowych 
193m, cypel 122m, parking 31 miejsc postojowych. W 2019r. rozpoczęto realizację robót 
budowlanych. 
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Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne 
w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego 

 
Działanie: 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF 
Kwota całkowita: 199 171,76 zł 
Dofinansowanie RPO: 169 296,00 zł 
 

Przedmiot projektu 
Celem projektu jest rozszerzenie działań na rzecz poprawy ochrony obszarów cennych 
przyrodniczo Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, poprzez podjęcie działań 
ograniczających negatywne oddziaływanie turystyki na przyrodę nieożywioną i ożywioną  
w obrębie Chęcińsko – Kieleckiego GEOPARKU w części położonej na terenie Gminy 
Chęciny. Realizacja zadań w ramach projektu pozwoli na kanalizację ruchu turystycznego na 
obszarach cennych przyrodniczo. Obszar objęty działaniami projektowymi jest najbardziej 
narażony na niekontrolowaną presję odwiedzających na miejsca występowania chronionych 
gatunków roślin i zwierząt. 
W ramach zadania planowana jest budowa niezbędnej infrastruktury służącej 
ukierunkowaniu ruchu turystycznego i zabezpieczeniu miejsc przyrodniczo cennych  
w bezpośrednim otoczeniu Chęcińsko – Kieleckiego GEOPARKU, w następującym zakresie 
projekt i budowa ścieżki edukacyjnej wraz z oznakowaniem (tablice informacyjne z opisem 
gatunków roślin i zwierząt). 
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Proponowana infrastruktura ma służyć ukierunkowaniu ruchu turystycznego na obszarze 
przyrodniczo cennym oraz funkcjom dydaktycznym. Główny cel budowy infrastruktury 
stanowi ukierunkowanie ruchu turystycznego w celu zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania zwiedzających na cenne przyrodniczo fragmenty Chęcińsko Kieleckiego 
GEOPARKU ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślinności i zwierząt. 
Zakłada się, że zmniejszenie antropopresji może mieć korzystny wpływ na stan środowiska 
przyrodniczego w obrębie występowania siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin  
i zwierząt. 
 

Zrównoważona mobilność miejska – budowa ścieżek rowerowych 
Działanie: 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska 

- ZIT KOF 
Kwota całkowita: 5 822 141,31 zł 
Dofinansowanie RPO: 686 233,13 zł 

Przedmiot projektu 
Celem projektu jest promowanie ekologicznego transportu poprzez budowę ścieżek 
rowerowych na obszarze KOF. W ramach inwestycji planuje się budowę utwardzonej ścieżki 
rowerowej o długości 1,90 km na terenie gminy Chęciny. Ścieżka rowerowa planowana jest 
na 3 odcinkach wzdłuż: ul. Partyzantów, ul. Zelejowej tzw. I etap i ul. Piłsudskiego. 
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Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, 
odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie 

Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej 
Działanie: 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
Źródło finansowania: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Nazwa Funduszu:: Fundusz Promocji Kultury 
Kwota całkowita: 5 448 535,28 zł 
Dofinansowanie RPO: 5 176 108,52 zł 
Dofinansowanie MKiDN: 217 941,40 zł 

Przedmiot projektu 
Celem projektu jest rozszerzenie oferty zarówno kulturalnej i turystycznej obszaru gminy 
Chęciny, poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku 
Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach. 
 
Przeprowadzenie prac w obrębie budynku synagogi jest konieczne, celem powstrzymania 
degradacji nie tylko wspomnianego obiektu, ale również cennego zabytkowego obszaru 
Chęcin. Realizacja projektu wpłynie znacząco na podniesienie walorów estetycznych 
budynku, jego atrakcyjności a także poprawi jego dostępność dla turystów. Dzięki realizacji 
inwestycji i wykonaniu prac naprawczych budynku możliwe będzie udostępnienie turystom 
kolejnej atrakcji turystycznej zabytkowego miasteczka Chęciny - Synagogi. Powstałe tu 
Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej umożliwi zwiedzającym poznanie historii Żydów, 
licznie mieszkających w Chęcinach i regionie przed II wojną światową. Nowe, wyjątkowe 
miejsce będzie prezentować kulturę i codzienne życie ówczesnej lokalnej społeczności 
żydowskiej. Planowane kompleksowe prace renowacyjne, zabezpieczą zabytek przed 
postępującą degradacją oraz wzbogacą atrakcyjność turystyczną regionu. 
 
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu do szeroko rozumianej kultury 
wpłynie również pozytywnie na zachowanie ładu przestrzennego i estetykę.  
 
 
 
 
 

 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 
Rozbudowa sieci wodociągowej  i budowa kanalizacji w miejscowościach znajdujących 

się na terenie Gminy Chęciny 
Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 

Całkowita wartość projektu: 3 866 100,89 zł 
Wydatki kwalifikowalne: 3143171,46 zł 
Wnioskowane dofinansowanie: 1 999 999,00 zł 
Wniosek złożony w sierpniu 2019 r.- umowa o dofinansowanie podpisana w kwietniu 2020 r. 
W ramach zadania zostanie wybudowany wodociąg o długości 639 mb w Tokarni w drodze 
nr ewid. 200 oraz sieć kanalizacyjna  o długości 7631 mb w Chęcinach, ul. Zelejowa – I etap.  
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Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

Projekt  i budowa ulicy H. Sienkiewicza i ulicy T. Kościuszki wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny 

Kwota całkowita: 6 532 794,83 zł 
Kwota dofinansowania: 3 266 397,00 zł 

Przedmiot projektu 
W ramach zadania zostanie wykonany projekt i budowa drogi: ul. H. Sienkiewicza w m. 
Chęciny. Zakres zadania: 

- opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, projekt stałej 
organizacji ruchu, pozwolenie na budowę; 

- budowa kanalizacji deszczowej; 
- wykonanie nowej konstrukcji ulicy Sienkiewicza na odcinku o długości 0,787 km, 

szerokość pasa drogowego 12,0m 
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Sienkiewicza po lewej stronie ulicy, 

szerokość 3,0m 
- budowa chodnika przy ulicy Sienkiewicza po prawej stronie, szerokość 2,0m. 

 
Budowa ulic: J.H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m. Chęciny, Gmina Chęciny 
 
Kwota całkowita: 3 228 232,36 zł 
Kwota dofinansowania: 1 614 116,00 zł 

Przedmiot projektu 
W ramach zadania zostanie budowa ul. J.H. Dąbrowskiego oraz  budowa odcinka drogi 
gminnej b/n w miejscowości Chęciny o łącznej długości 859 mb 
w tym: 
- budowa ścieżki rowerowej  
- budowa kanalizacji deszczowej  
- budowa oświetlenia ulicznego.  
 
 
 

Fundusz dróg samorządowych 

1.Złożenie wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy  na realizacje projektu pn. 
Budowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ul. Branickiego w Chęcinach wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą 
 

Całkowita wartość projektu: 4 281 346,00 zł 
Wydatki kwalifikowalne: 3 638 474,00 zł 
Wnioskowane dofinansowanie: 1 819 237,00 zł 
 
W ramach realizacji zadania wykonana zostanie rozbudowa i budowa dróg o łącznej długości 
ponad 1,1 km, ścieżka rowerowa, chodniki, zjazdy na posesje, oświetlenie uliczne typu LED 
na ul. Branickiego. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa na całym odcinku. Umowa na 
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wykonanie prac budowlanych  została podpisana w 2019 roku. Zakończenie inwestycji 
w listopadzie 2020 roku. 
 

2. Złożenie wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy  na realizacje projektu pn. 
Projekt i rozbudowa drogi na działkach nr 696 i 694 w miejscowości Polichno, gm. 

Chęciny 
 

Całkowita wartość projektu: 4 626 800,00 zł 
Wydatki kwalifikowalne: 4 626 800,00 zł 
Wnioskowane dofinansowanie: 2 313 400,00 zł 
 
W ramach realizacji zadania wykonany zostanie  projekt i rozbudowa drogi o łącznej 
długości 1,5 km, budowa ścieżki pieszo-rowerowej - 1,5 km, zjazdy na posesje, 
przebudowane 2 skrzyżowania, odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków 
nawierzchni i rowów otwartych. 
 

3.Budowa Al. Piłsudskiego (tzw. ul. Główna)  
wraz z odwodnieniem w Chęcinach – Etap I” 

 
Kwota całkowita: 4 855 061,56 zł 
Dofinansowanie FDS: 1 793 740,00 zł 

Przedmiot projektu 
Celem projektu była budowa Al. Piłsudskiego w Chęcinach wraz z odwodnieniem w celu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawnienia tego ruchu, a także 
polepszenia komfortu ruchu drogowego na terenie miasta. W ramach zadania inwestycyjnego 
została wybudowana droga gminna o długości 920 m, w tym także budowa chodników, 
ścieżki rowerowej, zjazdów, miejsc postojowych, zatok autobusowych, oświetlenia 
drogowego, placu do zawracania oraz przebudowano skrzyżowania z drogami powiatowymi 
– ul. Białego Zagłębia i ul. Szkolną.  
 
 
 
 
Zadanie ma istotny wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do 
instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne oraz instytucji istotnych dla sprawnej 
realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli. 
Wybudowany w ramach inwestycji odcinek drogi ma bezpośrednie połączenie jednostronne 
z drogą wyższego rzędu – drogami powiatowymi (ul. Szkolna i ul. Białe Zagłębie). 
Realizacja przedsięwzięcia umożliwiła lepsze pod względem bezpieczeństwa i komfortu 
skomunikowanie Osiedla Północ i ul. Partyzantów z innymi drogami publicznymi. Aleja 
Piłsudskiego odciążyła pozostałe drogi znajdujące się przy zabytkowych obiektach. 
Źródło: opracowanie własne 
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6.3. Inwestycje realizowane w roku 2019 

Poza dużymi i nierzadko kluczowymi projektami, realizowanymi na przestrzeni kilku 
lat, corocznie prowadzone są na terenie Gminy i Miasta Chęciny mniejsze prace remontowe  
i inwestycyjne, które również istotnie wpływają na jakość życia mieszkańców. Wsłuchiwanie 
się w zgłaszane potrzeby i konsultacje z lokalną społecznością skutkują podejmowanymi 
działaniami w celu rozwiązywania bieżących problemów. 

W 2019 roku zrealizowano, kontynuowano lub rozpoczęto następujące inwestycje: 

I. Drogi i chodniki: 

1) Budowa  Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem od 
os. Sosnówka do ul. Kieleckiej  – zrealizowano na długości 920,00 mb. 

2) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 46 w m. Łukowa – zrealizowano 
na długości 285,00mb. 

3) Przebudowano przepust w m. Łukowa. 
4) Wykonanie chodnika w m. Chęciny ul. Spacerowa – zrealizowano na odcinku 

340,00mb. 
5)  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt i budowa dróg wraz 

z odwodnieniem i oświetleniem os. Skiby” – projekt w trakcie opracowywania. 
6) Opracowano projekt drogi wewnętrznej w m. Tokarnia (dz.429, 564, 608) wraz 

z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 
7) Opracowano projekt drogi Wolica ul. Chęcińska. 
8) Rozbudowa dróg wewnętrznych w m. Chęciny ul. Dąbrowskiego dz. nr 655 oraz część 

dz. nr 637/6 Chęciny rondo - projekt w trakcie opracowywania. 
9) Opracowano projekt na przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 1199 wraz z budową 

zbiornika retencyjnego na działce nr 714/4 dla wód opadowych z os. Zelejowa. 
10)  Dokonano aktualizacji opracowania pn. „Przebudowa ul. Spokojnej i terenów 

przyległych”. 
11) Zakup i transport  kruszywa na drogi gminne – zakupiono  3442,00Mg  kruszywa na 

remonty dróg. 
12) Zakup i montaż znaków drogowych i tablic – zakupiono i zamontowano 27 szt. 

znaków drogowych,  7 szt. luster drogowych oraz 2 kpl. progów zwalniających. 
13)  Oznakowanie poziome –  wykonano malowanie pasów na 19 przejściach dla 

pieszych. 
14)  Remonty cząstkowe dróg gminnych – wykonano 36,5 m2 remontów cząstkowych 

dróg masą mineralno-bitumiczną oraz 674,63m2 metodą powierzchniowego 
utrwalenia emulsją i grysami. 

15) Konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe: ul. Dobrzączka na długości 
50,00 mb,  Wolica na długości 150,00 mb,  Podzamcze na długości 117,00 mb, 

16) Oddanie do użytku drogi nr 762. Końca dobiegła rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
762 od węzła Kielce - Południe do granic Gminy Chęciny i Małogoszcz. 

17) Oddanie do użytku kompleksowo rozbudowanej ul. Dobrzączka w Czerwonej Górze 
wraz z chodnikami i ścieżką rowerową. 

II. Drogi powiatowe: 

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na:  
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1) Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej  nr 0377T w m. Radkowice  
- zrealizowano. 

2) Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej  nr 0377T w m. Lipowica  
- zrealizowano. 

3) Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej  nr 0274T w m. Korzecko Stare  
– zrealizowano. 

4) Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej  nr 0274T w m. Chęciny ul. Skalskiego 
– zrealizowano. 

5) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chęcinach od skrzyżowania  
ul. Białego Zagłębia i Kieleckiej w kierunku sklepu Biedronka wraz z zatoką 
autobusową na terenie gminy Chęciny – zrealizowano. 

6) Przebudowa drogi powiatowej nr 0382T w m. Łukowa – zrealizowano. 

III. Oświetlenie uliczne: 
1) Projekt rozbudowy  oświetlenia ulicznego w m. Skiby – projekt opracowany, dokonano 

zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym.  
2) Konserwacja oświetlenia ulicznego – zrealizowano. 

IV. Budowa wodociągów i kanalizacji: 

1) Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze dz. nr 655 w m. Chęciny ul. Dąbrowskiego 
wykonano 312m. 

2) Budowa sieci wodociągowej w m. Tokarnia w drodze dz. nr 755 - wykonano 144m. 
3) Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia – w trakcie opracowania. 
4) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów, działki nr 572-762 – wykonano 

175m.  
5) Budowa przedłużenia sieci wodociągowej  w m. Polichno (od dz. nr 98 do dz. nr 108)  

– wykonano część - 444 m. 
6) Budowa sieci wodociągowej w m. Lipowica w drodze dz. nr 260 -  wykonano część, 

194,6 m. 
7) Przejęcie wodociągu w m. Bolmin (dz. nr nr 1472, 1968, 1539/2, 1538/3)  

– odc. o dł. 117 m. 
8) Przejęcie wodociągu w m. Korzecko (dz. nr nr 627/11, 627/9, 626/12, 626/14) 

 – odc. o dł. 50 m. 
9) Przejęcie wodociągu w m. Korzecko (dz. nr 638/4, 638/11, 149/7, 149/6, 638/1, 253/1) 

– odc. o dł. 58,7m. 
10) Przejęcie wodociągu w m. Bolmin (dz. nr 734/3, 733/4, 733/2, 733/6, 733/5)  

– odc. o dł. 140,5m. 
11) Przejęcie wodociągu w m. Bolmin (dz. nr 1528/7) – odc. o dł. 44m. 
12) Projekt i budowa  sieci wodociągowej w m. Łukowa w dr. nr 340 – w trakcie 

opracowania. 
13) Projekt i budowa  sieci wodociągowej w m. Polichno na dz. nr 710/2, 207/7, 208/1  

– w trakcie opracowania. 
14) Projekt i budowa  sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze dz. nr 737 – w trakcie 

opracowania. 
15) Projekt i budowa  sieci wodociągowej w m. Ostrów - między drogą dz. nr 838/1,  

a drogą dz. nr 355 – w trakcie opracowania. 
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16) Rozbudowa wodociągu w m. Tokarnia w drodze, dz. nr 200 - uzyskano pozwolenie na 
budowę. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.  

17) Budowa sieci wodociągowej w m. Polichno-Miedzianka – wykonano 1246 m. 
18) Projekt przepompowni wody wraz z zasilaniem w energię elektryczną  

w m. Podpolichno – opracowano projekt, złożono wniosek o pozwolenie na budowę 
19) Wykonano projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w m. Korzecko oraz 

uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.  
20) Wykonano projekt na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny  

– odc. od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem oraz uzyskano 
pozwolenie na budowę na I i II etap. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie  
z Urzędu Marszałkowskiego na część robót I etapu.  

21) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna 
przyległych miejscowości – w trakcie opracowania. 

22) Budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody – uzyskano pozwolenie na 
budowę, prace budowlane wykonywane będą jednocześnie z przebudową wodociągu. 

23) Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach w kierunku ujęcia wody  
dz. nr  2173 – podpisano umowę na opracowanie projektu. 

24) Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach ul. Zelejowa dz. nr 1175/3-
1187/4 – podpisano umowę na opracowanie projektu. 

25) Wykonano przebudowę bezodpływowego zbiornika ścieków w SP Korzecko – 10 m3. 
26) Rozpoczęto prace  budowlane sieci wodno-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikami 

bezodpływowymi na ścieki dla budynków komunalnych w Siedlcach 124 A-C,  
w ramach zadania pn. „Projekt i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w budynkach 
komunalnych w m. Siedlce”. 

27) Przebudowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.1097/3 i 1097/4 w Chęcinach 
– zrealizowano na długości 92,00mb. 

28) Opracowano projekt na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Chęciny  
ul. Branickiego.  

V. Inwestycje kubaturowe: 

1) Rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w m. Lipowica, powierzchnia użytkowa budynku 
- 161,30 m2, powierzchnia terenu inwestycji 1267,00 m2. 

2) Rozpoczęto prace budowlane w Szkole Podstawowej w Wolicy, w ramach zadania 
Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny.   

3) Kontynuowano prace projektowe rozbudowy i przebudowy w ramach zadania „Poprawa 
infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach”. 

4) Wykonano inwentaryzację architektoniczną budynku synagogi oraz detali 
architektonicznych w ramach zadania pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy 
Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku 
Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach”. 

5) Rozpoczęto prace projektowe dla zadania pn. „Rewitalizacja terenu po byłym SKR” 
w ramach zadania: „Rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin – etap II”. 

VI. Inne zadania inwestycyjne: 

1) Wykonano przyłącze energetyczne do budynku SPZOZ Wolica. 
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2) Wykonano dokumentację projektową na utwardzenie powierzchni gruntu przy Szkole 
Podstawowej w Wolicy. 

3) Wykonano rozbiórkę i remont schodów zewnętrznych w Chęcinach ul. Czerwona Góra. 
4) Wykonano wzmocnienie ścian budynku zabytkowego w Siedlcach ściągami stalowymi. 
5) Wykonano ocieplenie pożarowe Przedszkola Samorządowego w Chęcinach  

- powierzchnia  50 m2. 
6) Rozpoczęto realizację robót budowlanych parku miejskiego w Chęcinach w ramach 

zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II”, 
powierzchnia inwestycji 2,3 ha, droga 180m. 

7) Zakończono zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Korzecku”  
- boisko do koszykówki 28 x 15m, boisko do siatkówki 18 x 9m, boisko do piłki ręcznej 
40 x 20m wraz z odwodnieniem.  

8) Rozpoczęto prace projektowe dot. inwestycji pn. „Budowa trzech budek handlowych 
wraz z oświetleniem, szlabanu drogowego, podświetlenia istniejącego pomnika 
Władysława Łokietka, Plac 2 Czerwca 4, dz. nr 2203 obr. 02. 

9) Zakończono zadanie „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków w dal 
przy SP w Chęcinach” - nawierzchnia z trawy syntetycznej piłkarskiej 45,00m  
x 24,00m; bieżnia do skoku w dal  długość 31m. Wykonano również piłkochwyty oraz 
odwodnienie. 

10) Wykonano przebudowę kotłowni centralnego ogrzewania w SP Radkowice wraz 
z montażem pieca c. o. 

11) Wykonanie piłkochwytów o wysokości 5m  i  bramek do piłki nożnej  boiska przy  
SP Polichno. 

12) Zamontowano 8 kompletów zabawowych na Osiedlu Sosnówka. 
13) Wykonano utwardzenie terenu kostka betonową (około 100 m2) z korytem 

odwadniającym przy SP Tokarnia. 

7. Oświata i wychowanie 
 

7.1. Stan organizacji  

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Chęciny była organem prowadzącym dla  
1 przedszkola publicznego, 7 szkół podstawowych, w tym dwóch z oddziałami 
gimnazjalnymi. Stan organizacji szkół podstawowych roku szkolnym  obrazuje tabela nr 24.  
W październiku 2018r. nadano Szkole Podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi w Bolminie 
imię św. Jana Pawła II. W tej placówce zaaranżowano przestrzeń szkoły w sposób przyjazny 
uczniowi: wprowadzono miękkie pufy, miejsce odpoczynku, „gadającą ścianę”, kolorowe 
naklejki z informacjami.  Od stycznia 2019 r. Przedszkole Samorządowe w Chęcinach mieści 
się w nowoczesnym, energooszczędnym budynku zlokalizowanym na os. Północ 
w Chęcinach.  

 
Tabela 24. Stan organizacji szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, przedszkolnych. 
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Nazwa szkoły / placówki 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

Liczba 
oddziałów 

ogółem 

 klasa 
poniżej 

"0" 

klasa 
"0" 

klasa 
I 

klasa 
II 

klasa 
III 

klasa 
IV 

klasa 
V 

klasa 
VI 

klasa 
VII 

klasa 
VIII 

SZKOŁA PODSTAWOWA  
Z ODDZIAŁAMI 

DWUJĘZYCZNYMI IM.  
ŚW. JANA PAWŁA II W 

BOLMINIE 

113 9 0 13 9 8 10 12 16 13 16 16 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 
JANA KOCHANOWSKIEGO W 

CHĘCINACH 

349 17 0 24 36 51 16 64 54 49 19 36 

SZKOŁA PODSTAWOWA  
W ŁUKOWEJ 

125 8 4 12 11 14 0 17 24 20 9 14 

SZKOŁA PODSTAWOWA  
IM. GEN. STANISŁAWA 

SKALSKIEGO W POLICHNIE 

130 8 2 10 19 10 0 25 15 14 13 22 

SZKOŁA PODSTAWOWA  
W STAROCHĘCINACH 

52 7 10 0 11 0 5 8 2 0 4 12 

SZKOŁA PODSTAWOWA  
IM. JANUSZA KORCZAKA  

W TOKARNI 

127 9 0 25 3 15 7 16 24 10 12 15 

SZKOŁA PODSTAWOWA W 
WOLICY 

114 8 0 17 10 7 0 16 22 18 8 16 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM. 100. 

ROCZNICY ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ 

POLSKĘ W KORZECKU 

61 9 12 12 5 0 5 3 5 10 3 6 

SZKOŁA PODSTAWOWA  
W RADKOWICACH 

65 10 21 10 5 0 4 4 4 6 10 1 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA W SIEDLCACH 

37 9 6 6 0 0 6 6 8 0 0 5 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  
W CHĘCINACH 

150 6 112 38 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUNKT PRZEDSZKOLNY 
PROMYCZEK W BOLMINIE 

15 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUNKT PRZEDSZKOLNY 
PROMYCZEK W ŁUKOWEJ 

22 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUNKT PRZEDSZKOLNY 
PROMYCZEK W POLICHNIE 

14 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUNKT PRZEDSZKOLNY 
PROMYCZEK W 

STAROCHĘCINACH 

18 2 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUNKT PRZEDSZKOLNY 
PROMYCZEK W TOKARNI 

24 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SZKOŁA PODSTAWOWA W 
WOLICY gimnazjum 

35 2 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 
JANA KOCHANOWSKIEGO W 

CHĘCINACH gimnazjum 

93 4 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne 

 
7.2. Baza lokalowa do działalności oświatowej 

W Gminie Chęciny w 2019 roku kontynuowano, rozpoczęty kilka lat temu, proces 
termomodernizacji placówek oświatowych, w celu zapewnienia uczniom nowoczesnego, 
przyjaznego i bezpiecznego miejsca nauki. Zrealizowano także szereg inwestycji w ramach 
programu „Sportowa Polska”. Zakres podjętych działań przedstawia poniższa tabela.  
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Tabela 25. Inwestycje dot. bazy lokalowej.  

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 
 

Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny – II etap 
 

Działanie: 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF 
Kwota całkowita: 3 759 898,15 zł 
Dofinansowanie RPO: 1 582 458,73 zł 
 

Przedmiot projektu 
W 2019 roku rozpoczął się remont Szkoły Podstawowej w Wolicy. Celem głównym projektu 
jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii, modernizację c.o., docieplenie stropodachu/dachu 
i ścian zewnętrznych, modernizację wentylacji, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 
Głównym problemem w zakresie budynku był jego zły stan techniczny (brak docieplenia 
zewnętrznego, zły stan instalacji CO, okien itp.). Budynek wymagał znacznych nakładów 
finansowych na podniesienie jego sprawności energetycznej. Nieszczelne okna i drzwi, licznie 
występujące mostki termiczne na ścianach i stropach powodowały trudności z utrzymaniem 
właściwej temperatury w pomieszczeniach i wiązały się z ponoszeniem dużych kosztów na 
zapewnienie odpowiednich ilości opału. Projekt obejmuje wykonanie prac zwiększających 
efektywne wykorzystanie energii  w zakresie: ocieplenie i wykonanie elewacji budynku, 
docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, 
modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą pieca, wymiana instalacji elektrycznej wraz 
z wymianą opraw na energooszczędne, zmiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej, montaż 
powietrznej pompy ciepła. W kosztach kwalifikowalnych zostały ujęte koszty związane 
z opracowaniem dokumentacji projektowej. 
 

  

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 26. Program "Sportowa Polska". 

 
Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej: 

 
Program Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej: 

 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korzecku 

 
Kwota całkowita: 396 223,70 zł 
Kwota dofinansowania: 198 111,85 zł 
 

Przedmiot projektu: 
Celem realizacji projektu była budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego  
przy Szkole Podstawowej w Korzecku. Inwestycja została zlokalizowana na terenie szkoły 
oraz przede wszystkim dla jej potrzeb. Boisko wykonano z nawierzchni poliuretanowej  
o wymiarach pola przeznaczonego na gry 30,04 x 47,04 m ograniczonego krawężnikami 
oporowymi. Na boisku znajdują się następujące pola do gier: boisko do koszykówki 
(28x15m), boisko do siatkówki (18x9m) oraz boisko do piłki ręcznej (40x20m). Podbudowę 
wykonano z asfaltobetonu o drobnoziarnistej strukturze zamkniętej. Nowoczesne boisko 
zostało wyposażone w dwa stojaki na kosze do koszykówki z regulacją wysokości, siatkę ze 
słupkami do siatkówki oraz w dwie bramki do gry w piłkę ręczną. Ponadto, kompleks 
sportowy został ogrodzony, powstały też elementy małej architektury, jak ławeczki i kosze. 
Obiekt sportowy został oddany do użytku 27.09.2019 r. 

 

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal  
przy Szkole Podstawowej w Chęcinach 

 
Kwota całkowita: 611 901,59 zł 
Kwota dofinansowania: 291 371,00 zł 

Przedmiot projektu 
Celem realizacji projektu była przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni z betonu 
asfaltowego oraz przebudowa bieżni do skoku w dal przy SP w Chęcinach. Nowoczesne 
boisko wielofunkcyjne posiada następujące wymiary: długość: 15 m, szerokość: 24 m, 
powierzchnia brutto: 1080 m2, obwód boiska: 138 m, powierzchnia pola netto do piłki nożnej: 
902 m2. Nawierzchnia została wykonana z trawy syntetycznej piłkarskiej o wysokości włosa: 
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4-5 cm, z wypełnieniem granulatem gumowym i piaskiem. Ze względu na konieczność 
zaprojektowania stref bezpieczeństwa wokół boiska o wymiarach 2 m za linią bramkową oraz 
1 m po bokach, krawędzie przesunięto w stronę budynku szkoły oraz przejścia do  
ul. Kieleckiej. Wokół boiska umieszczono piłkochwyty. Boisko wyposażone zostało w dwie 
bramki o wymiarach 3x2 m, wykonano ławeczki dla sportowców oraz dla widowni.  
W ramach projektu wykonano również odwodnienie boiska poprzez odprowadzenie wód 
opadowych odwodnieniem liniowym oraz drenażem do kanału deszczowego zlokalizowanego 
na terenie inwestycji. Ponadto, w ramach projektu wybudowano bieżnię o nawierzchni 
sportowej poliuretanowej oraz skocznię do skoku w dal o następujących parametrach: 
długość: 31 cm, szerokość: 1,22 m. Skocznię do skoku w dal wypełnioną piachem wykonano 
o następujących parametrach: długość: 2 m, szerokość: 8 m. Powstały obiekt sportowy został 
oddany do użytku 22.11.2019r. 
 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
 

W 2019 roku uroczyście oddano do użytku nowoczesny budynek żłobka i przedszkola 
w Chęcinach. Opiekę w najwyższych standardach przewidziano dla 220 dzieci – 175 w wieku 
przedszkolnym i 45 w wieku żłobkowym. Inwestycja kosztowała ponad 13 milionów złotych. 

Szczegóły tego projektu przedstawia poniższa tabela.  
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Tabela 27. Budowa Przedszkola i Żłobka w Chęcinach. 
Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez 

budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
 

Działanie: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
Kwota całkowita: 9 998 220,32 zł 
Dofinansowanie RPO: 6 130 215,08 zł 

Przedmiot projektu 
Celem głównym projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie 
gminy Chęciny. Przedmiotem projektu była budowa budynku przedszkola wraz zapleczem 
oraz infrastrukturą towarzyszącą tj. parkingiem, układem komunikacji kołowej i pieszej, 
przyłączami, budynkiem gospodarczym, obiektami małej architektury, placami zabaw. 
Budynek przedszkolno - żłobkowy zaplanowany został się jako wolnostojący, 
dwukondygnacyjny z dachem płaskim. Budynek o prostej zwartej formie architektonicznej. 
Część przedszkolna ma spełniać funkcję 7 oddziałowego przedszkola (po 25 dzieci). Zespół 
żywieniowy z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi dla personelu przystosowany do 
wydawania całodziennego wyżywienia dla wychowanków przedszkola i żłobka. Obiekt 
dostępny dla osób niepełnosprawnych. 
W ramach zagospodarowania zewnętrznego wykonane zostały: parkingi, droga techniczna  
i miejsca postojowe dla personelu, dla obsługi gastronomicznej, wywozu nieczystości, 
dojazdu wozu pożarniczego; place zabaw dla dzieci; ogródki doświadczalne - warzywne; 
śmietnik; ogrodzenie terenu: oświetlenie terenu; monitoring. 
Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne budynku dostosowane jest do potrzeb dzieci. Użyte 
materiały i technologie cechują się funkcjonalnością (zarówno dla dzieci jak i dla obsługi), 
redukcją poziomu alergenów, trwałością użytkową i estetyką. Rozwiązania konstrukcyjne  
i wykończeniowe cechują  racjonalny stosunek jakości użytkowej do wartości inwestycyjnej 
oraz kosztów konserwacji i użytkowania. Wszystkie pomieszczenia są zlokalizowane  
i powiązane ze sobą komunikacją w taki sposób, aby swe funkcje mogły pełnić w jak 
najbardziej optymalny sposób, zapewniając wygodę użytkownikom. 
Dodatkowo w ramach realizacji projektu wszystkie obecne oddziały przedszkolne w innych 
placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gminy Chęciny, zostały 
wzbogacone w nowoczesne tablice interaktywne wraz z wymaganym osprzętem. 

 
Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi  

do lat 3 – żłobka, Gmina Chęciny 
 

Działanie: 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna 
Kwota całkowita: 2 860 880,43 zł 
Dofinansowanie RPO: 2 354 265,22 zł 
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Przedmiot projektu 
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do instytucji zapewniających opiekę nad 
dziećmi do lat 3 w gminie Chęciny. Część budynku ma spełniać funkcję 3 oddziałowego 
żłobka (po 15 dzieci).  

 
 

 
 

                                                                                                                
7.3. Udział w projektach i przedsięwzięciach edukacyjnych 

Rok szkolny 2018/2019 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół naszej 
Gminy osiągali znaczące sukcesy w różnych dziecinach życia szkolnego. 

W szkołach realizowany jest projekt „Myślę pozytywnie” służący wspieraniu zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży. Placówki biorą udział w programie: „Owoce w szkole”, 
„Ratujemy i uczymy Ratować”, „Śniadanie daje moc”. Przeprowadzane są akcje 
wolontariatu: „Wspieramy hospicjum”, „Góra Grosza”, zbiórki żywności dla domów opieki 
i domów dziecka, zbiórki karmy dla schronisk dla zwierząt, zbiórki makulatury, puszek, 
baterii, zakrętek po butelkach przeznaczonych na potrzebujących. Uczniowie dbają 
o opuszczone groby na cmentarzach parafialnych. Właściwie pielęgnowana jest pamięć 
o wydarzeniach historycznych, które miały miejsce na terenie Gminy Chęciny. 
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W szkołach organizowane są dni tematyczne: tolerancji i życzliwości, uśmiechu, 
tabliczki mnożenia, patrona i inne. Szkoły współpracują z wieloma instytucjami, które 
przeprowadzają konkursy, pogadanki, warsztaty z uczniami: Policja, Straż Pożarna, Sanepid, 
KRUS, Banki. 

W Szkole Podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi w Bolminie realizowane są dwa 
europejskie projekty edukacyjne Erasmus+ : A BEE C „Artistic Approach to Business, 
Educationa, Enterperneurship and Culture” oraz  „TREE – Traditions, Reality, Education, 
Entertainment”. W ramach obu projektów uczniowie i nauczyciele mają możliwość 
odbywania wyjazdów studyjnych do innych krajów, poznawania ich kultury, języka, 
zwyczajów. W SP Bolmin realizowane są trzy innowacje pedagogiczne: Nauczanie 
dwujęzyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Dwujęzyczne spotkania z książką, Robotyka dla 
Smyka – nauka programowania w przedszkolu i projekt o zasięgu lokalnym „Uczymy się żyć 
razem”. 

W SP Chęciny realizowane są dwie innowacje pedagogiczne: English Theatre, zajęcia 
dla uczniów klas I-III „Przyjazny komputer”. 
 
7.4. Kadra i system doskonalenia zawodowego 
 

W roku szkolnym 2018-2019 w przedszkolu publicznym, szkołach podstawowych  
i gimnazjach prowadzonych przez Gminę pracowało 195 nauczycieli oraz 65 pracowników 
administracji i obsługi.  

 
7.5. Poziom nauczania 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od 
zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych 
i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne 
i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Tabele poniżej przedstawiają wyniki egzaminu 
gimnazjalnego w 2019 roku oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku. 

Tabela 28. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2019 -szkoły prowadzone przez Gminę Chęciny. 
l.z. – liczba zdających   śr. – wynik średni, Kolory określają umiejscowienie średniego wyniku 

 

nazwa szkoły 

egzamin 
z zakresu 
historii 
i wos 

egzamin 
z zakresu 

języka 
polskiego 

egzamin 
z zakresu 

matematyki  

egzamin z zakresu 
przedmiotów 

przyrodniczych 

egzamin 
z języka 

angielskiego 

l. z. śr. l. z. śr. l. z. śr. l. z. śr. l. z. śr. 

Szkoła Podstawowa 
w Wolicy 

35 54,6 35 55,8 35 36 35 45,70 33 57,7 

niżej średni niski niżej średni  średni niżej średni 

Szkoła Podstawowa 
im. Jana 
Kochanowskiego 
w Chęcinach 

93 56,6 93 62,7 93 40,5 93 48,7 90 65,2 

średni średni średni  średni średni 
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Źródło: opracowanie własne 

 
 

Tabela 29. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2019. 

Szkoła 
Język polski 

% 

Matematyka 

% 

j. angielski 

% 

SP Bolmin 73,75 60,13 71,37 

SP Chęciny 76 52 63 

SP Korzecko 65 28 51 

SP Łukowa 67 56 49 

SP Polichno 68 42 54 

SP Radkowice 48 40 33 

SP Siedlce 70,40 44 34,80 

SP Starochęciny 52 32 47 

SP Tokarnia 71 51 52 

SP Wolica 52,47 31,93 43,40 
 

  Źródło: opracowanie własne 

         
          Średnie wyniki uczniów wyrażone w procentach dla poszczególnych przedmiotów 
egzaminacyjnych na tle gminy, powiatu,  województwa,  kraju. 

Tabela 30. Średnie wyniki uczniów z poszczególnych przedmiotów. 

Przedmiot Gmina Powiat Województwo Kraj 

j. polski 67 65 63 63 

Matematyka 45 45 44 45 

j. angielski 55 55 57 59 

Źródło: opracowanie własne 

 

 
7.6. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 

W roku szkolnym 2018/2019 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 
obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem było 
zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez 
Gminę Chęciny, środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia 
pracowników i eksploatację budynków komunalnych, a także środków finansowych w formie 
dotacji dla działających na terenie Gminy, a prowadzonych przez Stowarzyszenia, szkół  
i punktów przedszkolnych.  
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W ramach programu „Aktywna Tablica” zakupiono za kwotę 80.500,00 zł pięć tablic 
z projektorami ultra krótkoogniskowymi, sześć monitorów dotykowych oraz cztery zestawy 
głośników. Pozyskano z rezerwy oświatowej kwotę 42.589,00 zł na doposażenie pracowni 
przedmiotowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej  
z przedmiotów przyrodniczych w SP Bolmin i SP Polichno. W ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono do szkół w Tokarni i Bolminie 698 książek,  
w tym 373 lektury za łączną kwotę 10.000,00 zł, w tym 8.000,00 z dotacji z budżetu państwa. 
 
7.7. Działania innowacyjne w zakresie oświaty 

W sześciu szkołach prowadzono w roku szkolnym 2018/2019 projekt "Myślę 
pozytywnie".  Jest to program kompleksowego wsparcia dzieci  i młodzieży, rodziców 
i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego 
temat. W szkołach odbył się szereg zajęć profilaktycznych skierowanych do uczniów, 
rodziców oraz nauczycieli, zorganizowano konferencję „Myślę pozytywnie” adresowaną do 
rodziców i nauczycieli. Szkoły wykonywały zadania mające na celu realizację celów 
programu, co zaowocowało uzyskaniem Certyfikatów Szkoły Pozytywnego Myślenia. Dzięki 
udziałowi w projekcie szkoły mają dostęp do platformy wsparcia wdrożenia programu 
zdrowia psychicznego – „Myślę pozytywnie”. W ramach platformy nauczyciele mogą 
skorzystać ze szkoleń online oraz narzędzi ewaluacji działań profilaktyczno-wychowawczych 
oraz  konsultacji specjalistycznych. Każda szkoła biorąca udział w projekcie, otrzymała 
swojego mentora (opiekuna), który dawał wsparcie w zakresie wdrażania programu zdrowia 
psychicznego. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

We wszystkich placówkach prowadzonych przez Gminę Chęciny w roku szkolnym 
2018/2019  przeprowadzono procesowe wspomaganie szkół. Działania zostały poprzedzone 
diagnozą szkół, wyborem obszaru wsparcia, następnie stworzono plany rozwoju szkół, 
w których opisano działania i zaplanowane do osiągnięcia rezultaty. Jako kompetencję 
wymagającą szczególnego wsparcia wybrano uczenie się uczenia. W ramach działań 
przeprowadzono szereg spotkań rad pedagogicznych, szkolenia w zakresie metod 
skutecznego uczenia się. W dwóch placówkach przeprowadzono szkolenia z myślenia 
wizualnego dla nauczycieli, w jednej dodatkowo zorganizowano szkolenie dla uczniów.  

Wszystkie szkoły wzięły również udział w pilotażowym  projekcie „Kultura uczenia się” 
realizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem projektu było 
rozwijanie warsztatu pracy  nauczycieli i kadry kierowniczej kształtujących kompetencje 
kluczowe u uczniów, w szczególności kompetencje społeczne i w zakresie uczenia się. 

Po raz pierwszy odbył się Gminny Festiwal Nauki. Wykłady poprowadzili przedstawiciele 
Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, Instytutu Chemii 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, 
przedstawiciele Wodociągów Kieleckich i Radia Kielce. Swoje wystąpienia mieli również 
lokalni przedsiębiorcy, którzy wskazywali bardzo ścisłe powiązanie osiągnięć naukowych  
w biznesie.  Uczniowie wszystkich szkół mieli również znaczący wkład w wykłady i pokazy, 
przygotowując prezentacje doświadczeń fizycznych, chemicznych i biologicznych.  
W trakcie festiwalu odbyły się także warsztaty geometryczne zorganizowane przez 
nauczycieli matematyki. Dodatkową atrakcją dla uczniów było mobilne planetarium. 
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8. Turystyka, promocja gminy, aktywność społeczna 
 

8.1. Turystyka 
 

Chęciński Zamek to niewątpliwie jeden z najciekawszych zabytków w województwie 
świętokrzyskim, a po jego rewitalizacji stał się również jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych obiektów w Polsce. W 2019 roku przekroczony został rekord 
zwiedzających z 2018 roku – Zamek odwiedziło 207 837 osób. Najwięcej turystów 
odnotowano podczas następujących weekendów: 

-Majówka 1-5 maj – 13 000 zwiedzających, 
-Długi weekend w czerwcu 20-23 czerwca – 6100 zwiedzających, 
-Długi sierpniowy weekend 15-18 sierpnia- 12 260 zwiedzających. 

Coraz więcej turystów przyciąga także corocznie zabytkowa kamienica Niemczówka, w 2019 
roku było tu 23 798 odwiedzających, co pozwoliło zdecydowanie przekroczyć rekord z 2018r. 
tj. 15 014 zwiedzających. 

Informacje o ilości turystów z innych obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy 
Chęciny: 
1. Jaskinia Raj – 101490 tysięcy turystów, 
2. Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarni – 114 tysięcy turystów, 
3. Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance – 1503 turystów. 

 
 
  

 
 

Zamek Królewski w Chęcinach po rewitalizacji 
 



Raport o stanie Gminy Chęciny 2019 

54 
 

 
Synagoga w Chęcinach, która ulegnie przeobrażeniu w ramach projektu: Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie 
i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury 
Żydowskiej. 

Niebawem zakończy się także budowa Parku Miejskiego w Chęcinach, tym samym na 
mapie turystycznej Gminy Chęciny pojawi się kolejna atrakcja turystyczna. 

 

 

Zbliża się również zakończenie prac nad zagospodarowaniem 
 zbiornika wodnego w Lipowicy. 
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8.2. Kultura i sport  
 

W Gminie Chęciny organizowane są liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, m.in. 
Gminny Mam Talent, Organizacja Dożynek, Organizacja Dnia Dziecka, Festiwal Piosenki 
Dziecięcej, Turniej Gier Wielkoformatowych, Gminna Gala Mistrzów Sportu, 
Średniowieczne Chęciny, Nocne zwiedzanie zabytków Chęcin, Gminny Festiwal Nauki 
Młodego Odkrywcy w Chęcinach, „Operetka Wczoraj i Dziś”, Rajd z kijkami 
„Przedwiośnie”, organizacja Święta Chęcin, plenerowe koncerty na rynku, uroczystości 
okolicznościowe z okazji świąt narodowych, min. obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości; Koncerty i spektakle. Organizowane są także wydarzenia, takie jak: Weekend 
Seniora, Festiwal Kultury Żydowskiej, Plener malarski „Pocztówki Chęcińskie”. Wielu ludzi 
bierze udział w aktywnych formach wypoczynku na terenie naszej Gminy, takich jak 
maratony, rajdy rowerowe, marsze.  

 
Partnerstwo Gminy Chęciny  

w organizacji zimowego maratonu – wydarzenie ogólnopolskie 

 

Partnerstwo  gminy Chęciny  
w organizacji triathlonu – wydarzenie ogólnopolskie 
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Partnerstwo  gminy Chęciny  
w organizacji MTB CROSS Maratonu – wydarzenie ogólnopolskie 

 

Pozostałe wydarzenia: 
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Na terenie Gminy Chęciny swoją działalność prowadzą: Teatr Grodzki „Pod 

Basztami”, Chęciński Uniwersytet III Wieku oraz klub seniora. Funkcjonuje także wiele kół 
gospodyń wiejskich, np. „Bolminianki", „Łukowianki", „Siedlecczanie", „Ostrowianki", 
„Tokarnianki", „Lipowiczanie", „Miedzianeczki”, „Radkowiczanki”, „Zelejowianie”, „Koło 
Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Wolicy” i zespołów tanecznych, np. Zamkowe Duszki, 
Fresh, Lazur, a także Szkolny Chór CANTATA.  

Kluby sportowe, działające na terenie Gminy, wspomagane są corocznie 
dofinansowaniem z budżetu. Kwoty dofinansowania w 2019 r. przedstawia tabela nr 31.  

 
Tabela 31. Dotacje dla klubów sportowych w 2019 r. 

Nazwa klubu Kwota dofinansowania 
Ludowy Klub Sportowy „ŚWIT” Wolica 8 000,00 zł 
UKS IKAR POLICHNO 10 000,00 zł 
Ludowy Klub Sportowy BOLMIN 59 000,00 zł 
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Klub Sportowy PIAST CHĘCINY 59 000,00 zł 
Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Chęciny  5000,00 zł 
Źródło: opracowanie własne 
 

8.3. Inne ważne wydarzenia 
 

W Gminie Chęciny odbywają się różne wydarzenia naukowe i konferencje na 
ogólnopolską, a nawet międzynarodową skalę. W ostatnim roku w  Europejskim  Centrum  
Edukacji  Geologicznej  odbyły  się  między innymi następujące wydarzenia: 
Międzynarodowa  Konferencja  Naukowa - naukowcy i muzycy dyskutowali na temat 
różnego rodzaju kontekstów kultury i edukacji muzycznej. Geolodzy z całego świata 
uczestniczyli w IX Międzynarodowym Sympozjum ProGeo - Europejskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Ochrony Dziedzictwa Geologicznego. Odbyła się także Rada Krajowa 
Stowarzyszenia Sołtysów z całej Polski, a także ważna konferencja zorganizowana przez 
Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii.  

 
Rozwój i działalność władz gminy, na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców  

i tworzenia przyjaznego środowiska dla zwiedzających, jest dostrzegana zarówno w regionie 
świętokrzyskim, jak i na arenie całego kraju, a także Europy. Świadczą o tym przyznane 
chęcińskiemu samorządowi nagrody, z których najważniejsze przedstawia tabela nr 32.  

 
Tabela 32. Nagrody i wyróżnienia przyznane Gminie Chęciny w 2019 roku. 

Nagroda 
Rok 

przyznania 
Podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki Gmina Chęciny 
została uhonorowana statuetką „Super Wędrowca świętokrzyskiego”. Jest to 
specjalne wyróżnienie za wybitne zasługi dla rozwoju turystyki w regionie. 

2019 

"Świętokrzyska Victoria" w kategorii "Samorządność" dla Gminy i Miasta 
Chęciny.  To pierwszy taki przypadek w historii przyznawania tej nagrody, że 
trafiła ona po raz drugi do tej samej gminy. 

2019 

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego dla Burmistrza Gminy i 
Miasta Chęciny 

2019 

II Miejsce w Konkursie „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje” 
organizowanym przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
 

2019 
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Wyróżnienie Rok 
przyznania 

Wyróżnienie w ogólnopolskim projekcie oświatowym za innowacyjność 

rozwiązań w edukacji 
2019 

Źródło: opracowanie własne 
 
 
 

 

 
 

9. Bezpieczeństwo publiczne, zdrowie i pomoc społeczna 
 

9.1. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Integralną częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa jest krajowy system 

ratowniczo-gaśniczy (KSRG). Główny trzon tego sytemu stanowi Państwowa Straż Pożarna  
z całym zapleczem technicznym. Z naszej Gminy dwie jednostki są włączone i funkcjonują  
w strukturach KSRG. 

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy - Prawo  
o stowarzyszeniach. Wszystkie jednostki są typu „S” i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. W Gminie Chęciny funkcjonuje 8 jednostek ochotniczych straży pożarnych tj. 
OSP Bolmin, Chęciny, Łukowa, Ostrów, Radkowice, Siedlce, Tokarnia i Wolica. Strukturę 
członków OSP, a także liczbę kobiet i mężczyzn w tych strukturach, przedstawiają poniższe 
tabele i wykresy. 

 
Tabela 33. Łączna ilość druhów. 

Łączna ilość druhów – 288 (w tym) 
członkowie zwyczajni 248 członkowie wspierający 23 członkowie honorowi 17 

Źródło: opracowanie własne 

 
 



Raport o stanie Gminy Chęciny 2019 

61 
 

 
Wykres 9. Ilość druhów ochotniczych straży pożarnych. 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Tabela 34. OSP podział na kobiety i mężczyzn. 
Mężczyźni 212 

 
Kobiety 36 

mężczyźni w wieku 
18-65 lat –193 

mężczyźni w wieku 
ponad 65 lat –19 

kobiety w wieku 18-
65 lat –35 

kobiety w wieku 
ponad 65 lat-1 

Źródło: opracowanie własne 

 
Wykres 10. Druhowie - podział na kobiety i mężczyzn. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
W skład OSP wchodzą również 2 kobiece Drużyny Pożarnicze. Brać strażacka skupia 

160 członków mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 
(w tym mężczyźni -142, kobiety – 18). 

Gmina systematycznie zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców poprzez budowę 
nowoczesnych remiz strażackich i remonty pozostałych budynków, a także doposaża 
strażaków kupując wozy i wyposażenie strażackie. W 2019 roku oficjalnie zostały oddane do 
użytku remiza OSP w Siedlcach i remiza OSP w Radkowicach, których budowa zakończyła 
się w 2018 roku.  
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1. Budowa remizy dla OSP Radkowice 

Kwota inwestycji: 1 516 526,88 zł 

Gminny Dzień Strażaka w 2019 roku w Gminie Chęciny, obchodzony był w miejscowości 
Radkowice, gdzie brać strażacka świętowała uroczyste otwarcie nowo wybudowanej remizy, 
a także 60-lecie istnienia jednostki i nadanie sztandaru. Nowy obiekt powstał na działce 
należącej do gminy. Budynek jest całkowicie dostosowany do współczesnych standardów. 
Powierzchnia użytkowa nowoczesnej remizy wynosi 242,52 metry kwadratowe,  
a powierzchnia zabudowy 168,67 metrów kwadratowych. W wielofunkcyjnym budynku 
przewidziano miejsce na dwa garaże dla strażackich samochodów, łazienkę, szatnię, 
pomieszczenie gospodarcze do prania i suszenia ubrań, dyżurkę, kotłownię oraz zaplecze 
socjalne. Powstała też sala szkoleń, w której spotkania będą mogli odbywać także 
mieszkańcy. W ramach zadania wybudowano drogi wewnętrzne, plac manewrowo-
szkoleniowy i miejsca postojowe dla samochodów osobowych.  

 
 

2. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Siedlce 

Kwota inwestycji: 1 297 893,11 zł 

Strażnica w Siedlcach przeszła kompleksową przebudowę i rozbudowę. Budynek został 
rozbudowany o parterową niepodpiwniczoną część garażu i kotłowni oraz wiaty na paliwo  
i skład opału. Jej całkowita powierzchnia użytkowa wynosi teraz 411,91 metrów 
kwadratowych. W ramach prac uporządkowano funkcję budynku z wyraźnym 
przeznaczeniem części dla strażaków. Przestronny garaż połączony został z szatniami,  
a te z komfortowymi łazienkami. Wewnątrz remizy przeprowadzono całościowy remont. 
Zmieniono nieco podział funkcjonalny pomieszczeń, które zyskały zupełnie nowy blask. 
Uzupełniono tynki i pomalowano ściany, wykonano nowe posadzki i sufity podwieszane  
w pomieszczeniu świetlicy na piętrze. Wymieniono także drzwi i okna. Nowego wyglądu 
nabrały też schody i łazienki. Zmiany zaszły także przed budynkiem, który zyskał nową 
elewację. Powstały też nowe chodniki, a podjazd rozbudowano o nową część wjazdu do 
dobudowanego garażu. Na uroczystym otwarciu zgromadziło się wielu druhów, przybyli 
również mieszkańcy, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli oraz 
przedstawiciele stowarzyszeń. 
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3. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem  
dla jednostki OSP w Wolicy 

W ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020, Działanie: 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie 
ich skutków, zrealizowano projekt, którego kwota całkowita wyniosła 976 620,00 zł 
(dofinansowanie RPO: 608 092,50 zł). 

Celem projektu była poprawa stanu bezpieczeństwa, zapobieganie zagrożeniom  
i ograniczenie ich skutków poprzez zakup specjalistycznego samochodu strażackiego dla OSP 
Wolica. Realizacja projektu umożliwiła wyposażenie jednostki OSP Wolica w specjalistyczny 
średni samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z wyposażeniem. Zakupiony sprzęt w ramach 
projektu pozytywnie wpłynie na zwiększenie potencjału technicznego jednostek wchodzących 
w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nowy sprzęt umożliwia sprawne  
i szybkie prowadzenie akcji ratowniczych oraz usuwanie skutków katastrof, co wpływa także 
na ochronę walorów przyrodniczych i kulturalnych gminy, m. in. podczas pożarów, podtopień 
czy wichur. 



Raport o stanie Gminy Chęciny 2019 

64 
 

 

 
 

5. Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tokarni 
 
Zakup sfinansowany został ze środków Budżetu Gminy w kwocie 415 000,00 zł, 
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW – kwota 100 000,00 zł, Krajowego Systemu Ratownictwa 
– 260 000,00 zł oraz środków własnych OSP w Tokarni – 5000,00 zł. 

 
 

 
6. Przekazanie średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP 

Bolmin 
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7. Zakup sprzętu i doposażenia dla jednostki OSP w Ostrowie 
 

Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich 
poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”. Kwota całkowita: 
14 195,00 zł (dofinansowanie zewnętrzne: 10 058,58 zł). 

Celem projektu było tworzenie warunków rozwoju infrastruktury wpływającej na 
poprawę sytuacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez zakup nowoczesnego  
i specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Ostrowie. W ramach projektu, na wniosek OSP Ostrów, zakupiono sprzęt: motopompa 
pływająca, przecinarka spalinowa , tarcza ratownicza , mundury bojowe specjalne 3 sztuki. 

 

W 2019 roku gmina Chęciny wykonała ponadto: 
1.  Wymianę pieca  C.O. w remizie OSP Bolmin za kwotę 20 000 zł. 
2. Dofinansowanie obozów szkoleniowych dla MDP w kwocie 4000 zł. 
3. Ubezpieczenie wszystkich strażaków ochotników biorących bezpośredni udział 

w działaniach ratowniczo – gaśniczych OC i NNW. 
 
Wszystkie działania, które Gmina Chęciny podejmuje w celu zapewnienia strażakom 

ochotnikom możliwie najlepszej bazy lokalowej i wyposażenia w odpowiedni sprzęt i wozy, 
przekładają się bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej małej 
ojczyzny. O tym, jak ważną obecnie rolę spełniają druhowie w strukturach naszych straży, 
świadcza poniższe tabele i wykresy. 

 
Tabela 35. Ilość wyjazdów poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Chęciny w 2019 r. 

Wyjazdy OSP za 2019 rok 

Jednostka KSRG Pożar 
Miejscowe 

zagr. 
Alarm 

Fałszywy Ćwiczenia 
Wyjazd 

gospodarczy Razem 
OSP Chęciny TAK 40 49 6 0 16 111 
OSP Wolica TAK 69 11 1 1 18 100 
OSP Bolmin NIE 14 6 2 2 9 33 
OSP Łukowa NIE 7 0 0 0 9 16 
OSP Ostrów NIE 35 0 0 1 8 44 
OSP Radkowice NIE 13 2 1 1 9 26 
OSP Siedlce NIE 29 3 1 1 21 55 
OSP Tokarnia NIE 15 1 1 0 16 33 
Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 11. Ilość wyjazdów poszczególnych OSP w 2019 roku. 

Chęciny; 111

Wolica; 100
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Ostrów; 44
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33

 
                Źródło: opracowanie własne 

 
Wykres 12. Specyfika wyjazdów poszczególnych OSP w 2019 roku. 
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Wykres 13. Ilość wyjazdów OSP w 2019 roku ze względu na rodzaj wyjazdu. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Wysokość udzielonych podmiotowych dotacji dla poszczególnych jednostek OSP  

z terenu Gminy i Miasta Chęciny w 2019 r. przedstawia tabela nr 36. 
 

              Tabela 36. Dotacje dla OSP w 2019 r. 

JEDNOSTKA DOTACJA 

OSP CHĘCINY 16.000 zł 
 

OSP BOLMIN 8.000 zł 

OSP RADKOWICE 8.000 zł 

OSP TOKARNIA 8.000 zł 

OSP WOLICA 13.000 zł 

OSP SIEDLCE 10.000 zł 

OSP OSTRÓW 10.000 zł 

OSP ŁUKOWA 8.000 zł 
   Źródło: Opracowanie własne 

 
W dniu 20 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego 

w Chęcinach odbyła się XLII edycja eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Do Turnieju  przystąpiło 47 uczniów, 
reprezentantów Szkół Podstawowych z Bolmina, Chęcin, Polichna, Tokarni, Starochęcin, 
Wolicy, Siedlec, Łukowej oraz Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach. 

 

9.2. Współpraca z Policją 
 

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chęcinach w 2019 roku przeprowadzili 651 
postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenie, z tego z terenu gminy Chęciny 230, 
co stanowi 35,27 % ogółu. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chęcinach łącznie nałożyli 
na sprawców wykroczeń 1130 mandatów karnych oraz zastosowali 232  pouczenia (łącznie 
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1362 sprawców), w tym na terenie gminy Chęciny wystawili 449 mandatów karnych (39,73% 
ogółu) oraz 72 pouczenia (31,15% ogółu).  

Powyższe daje łączną ilość 2013 ujawnionych wykroczeń co podzielone przez 12 
miesięcy daje średnią powyżej 167 wykroczeń miesięcznie. 

Liczby te nie obejmują innych jednostek działających na terenie gminy takich jak 
funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, Oddziały Prewencji Policji oraz 
zastosowanych pouczeń. Poniższy wykres przedstawia miejscowości na terenie gminy 
Chęciny, gdzie najczęściej dochodziło do popełniania wykroczeń w 2019 roku, na podstawie 
prowadzonych postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenie. Kolejny ilość 
przestępstw wchodzących w skład 7 podstawowych kategorii przestępstw popełnionych  
w 2019 roku na terenie gminy Chęciny, a ostatni ilość przestępstw popełnionych ogółem oraz 
z podziałem na miejscowości na terenie gminy Chęciny w 2019 roku. 

 
Wykres 14. Liczba postępowań w sprawach o wykroczenie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Komisariat Policji w Chęcinach 

Wykres 15. Ilość przestępstw w podziale na kategorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Komisariat Policji w Chęcinach 
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Wykres 16. Ilość przestępstw ogółem oraz podziałem na miejscowości. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Komisariat Policji w Chęcinach.  

9.3. Służba zdrowia 
 

Na terenie Gminy i Miasta Chęciny, w ramach usług zdrowia działają: Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz Samorządowy Zakład Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Chęcinach, z filiami w Wolicy i Łukowej.  

 

SZPOZ Chęciny 

 

Przychodnia w Wolicy po remoncie 
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Poniżej zestawiono najważniejsze informacje z działalności w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej i leczenia na terenie Gminy Chęciny. 

1. W 2019 roku, tak samo jak w roku poprzednim, w SZPOZ pracowało łącznie 18 lekarzy, 
w tym lekarz medycyny rodzinnej, pediatra, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog, 
nefrolog, specjalista chorób zakaźnych, kardiolog, reumatolog, chirurg oraz ginekolog-
położnik, a na stanowisku pielęgniarka-położna pracowało 12 osób. Zatrudnionych jest 
także 3 fizjoterapeutów. W 2019 roku SZPOZ w Chęcinach sprawował opiekę zdrowotną 
nad około 12275 pacjentami. W szkołach opieka objętych zostało około 1435 uczniów. 

2. W 2019 roku w ramach projektu unijnego zakupiono i wdrożono system informatyczny 
mMedica Standard+, przeszkolono pracowników w zakresie obsługi oprogramowania, 
zakupiono serwer oraz komputery stacjonarne, urządzenia wielofunkcyjne i drukarki. 
Gmina Chęciny przekazała SZPOZ w Chęcinach dotację w wysokości 34.000,00 zł.  

3. Gminy Chęciny przekazała SZPOZ dotację w wysokości 16.000,00 zł  na zakup sprzętu 
medycznego i wyposażenia do boksu zakaźnego oraz gabinetu zabiegowego. W ramach 
tej dotacji zakupiono m. in. autoklaw, szafę medyczną, wagę medyczną, stanowisko do 
pobierania krwi, wyposażenie do boksu zakaźnego, fotele obrotowe oraz stolik medyczny. 
W 2019 roku zakupiono także inny sprzęt biurowy  i medyczny m. in.: kosetkę do masażu 
czy szafy kartotekowe do rejestracji. 

4. Gminy Chęciny przekazała SZPOZ dotację w wysokości 11.000,00 zł na działania 
profilaktyczne w zakresie zapobiegania chorobom grypy, w szczególności poprzez zakup 
i aplikację szczepionek zapobiegającym chorobie grypy osobom z grup najbardziej 
zagrożonych. Szczepienia odbywały się w Przychodni w Chęcinach oraz Ośrodku 
Zdrowia w Wolicy. W 2019 roku wykonano 343 szczepionki zapobiegające chorobie 
grypy. 

5. SZPOZ w Chęcinach, jako partner Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, realizował 
projekt „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez 
działania zachęcające kobiety z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do badań 
profilaktycznych. Projekt zakończył się z dniem 31 sierpnia 2019 roku.  

6. W 2019 roku Zakład kontynuował współpracę ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii 
w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz strategii leczenia nowotworów głowy i szyi 
w związku z realizacją przez ŚCO projektu pn.: „Twój świadomy wybór – program 
profilaktyki nowotworów głowi i szyi”. Czas trwania projektu został przedłużony i trwać 
będzie do 31 grudnia 2020 roku. W ramach projektu przebadano łącznie 132 osoby. 

7. Zakład realizuje zadania w ramach umowy współpracy z Wojewódzkim Szpitalem 
Specjalistycznym w Czerwonej Górze w zakresie RPZ „Wczesna diagnostyka gruźlicy 
u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka”. Umowa 
trwać będzie do 3 października 2021 roku. W ramach projektu przebadano łącznie 82 
osoby. 

8. Ustawa o rachunkowości wymaga, żeby roczne sprawozdanie finansowe jednostki 
podlegało zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia 
bilansowego. Rada Społeczna Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
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w Chęcinach pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe. Uwzględniając dane 
dotyczące przychodów i kosztów w 2019 roku Zakład osiągnął wynik finansowy dodatni 
w wysokości 37799,18 zł. Zyski przeznaczone są na dotychczasową działalność Zakładu. 

 
9.4. Pomoc osobom uzależnionym 
 

W 2019 roku udzielono wsparcia finansowego na przeciwdziałanie patologiom 
społecznym, z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów  profilaktycznych w szkołach 
na terenie gminy oraz na prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, 
edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
Wysokość świadczeń w 2019 r. przedstawia tabela nr 37. 

 
Tabela 37. Dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

Źródło: opracowanie własne 
 

9.5. Pomoc społeczna 
 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom                              
i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód 
na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej. Tabela nr 33 przedstawia kryterium dochodowe obowiązujące  
w 2019 r.  

 
Tabela 38. Kryterium dochodowe obowiązujące w 2019 r. 

Dla osoby samotnie gospodarującej: 

kwota 701,00 zł 

Dla osoby w rodzinie: 

kwota 528,00 zł 
Źródło: MGOPS w Chęcinach 

 

W 2019 roku objęto  pomocą 420 rodzin, tj. 885 osób w rodzinach zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej. 

L.P. Nazwa zadania Nazwa oferenta 
Wysokość 

przyznanych 
środków 

1. „Prowadzenie działalności 
profilaktycznej, informacyjnej, 
edukacyjnej z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii dla 
dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych zamieszkałych na 
terenie Gminy i Miasta Chęciny” 

Stowarzyszenie "PADRE" 
Profilaktyka, Aktywne 
Działanie, Rozwój  
i Edukacja. 
 

 
 

4000,00 zł 
 

2. „Przeprowadzenie warsztatów 
profilaktycznych w szkołach z 
terenu Gminy i Miasta Chęciny” 
Warsztaty powinny być 
przeprowadzone w klasach V-VI 
wszystkich szkół podstawowych 
z terenu Gminy i Miasta 
Chęciny. 

Stowarzyszenie "PADRE" 
Profilaktyka, Aktywne 
Działanie, Rozwój i 
Edukacja. 

 
5000,00 zł 
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Poniższa tabela obrazuje liczbę rodzin w podziale na powody przyznania pomocy. 

 
Tabela 39. Powody przyznania pomocy. 

Powody przyznania pomocy Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 
150 280 

Bezdomność 
7 7 

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

24 115 

Bezrobocie 
93 206 

Niepełnosprawność 
109 178 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 

191 385 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych  
i prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

12 41 

Przemoc w rodzinie 
8 29 

Alkoholizm 
11 26 
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Źródło: MGOPS w Chęcinach. 

 

 Poniższe tabele obrazują zaś informacje dotyczące zasiłków stałych, okresowych  
 i ceowych w 2019 roku.  
Tabela 40. Zasiłki stałe w 2019 roku. 

Forma pomocy 

Liczba osób, 
którym 

przyznano  
świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób  
w rodzinach 

Zasiłki stałe 
ogółem 

87 851 505 732,99 87 98 

W tym przyznane dla osoby: 

Samotnie 
gospodarującej 

80 799 489 933,46 80 80 

Pozostającej  
w rodzinie 

7 52 15 799,53 7 18 

Źródło: MGOPS w Chęcinach 

 
Tabela 41. Zasiłki okresowe w 2019 roku. 

Trudności w przystosowaniu 
do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego 

5 5 

Zdarzenie losowe 3 11 

Forma pomocy 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób  
w rodzinach 

Zasiłki okresowe ogółem  57 245 82 631,67 56 91 

W  tym: 

Środki własne gminy x x 0 x x 

Dotacja  x x 82 631,67 x x 

W tym przyznane z powodu: 
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Źródło: MGOPS w Chęcinach 

 

Tabela 42. Zasiłki celowe w 2019 roku. 

Forma pomocy 

Liczba 
osób, 

którym 
przyznano 

świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Zasiłki celowe i w 
naturze 

165 x 85 902,06 162 283 

W tym: 

Specjalny zasiłek 
celowy 

79 120 33 798,46 77 155 

Zasiłek celowy na 
pokrycie wydatków 
powstałych  
w wyniku zdarzenia 
losowego 

3 3 13 500,00 3 11 

Źródło: MGOPS w Chęcinach 

 

Do świadczeń niepieniężnych realizowanych przez MGOPS w Chęcinach  
w 2019 roku zaliczają się między innymi: 
1. Praca socjalna – w 2019 roku świadczono ją dla 901 osób, 
2. Poradnictwo specjalistyczne - w 2019 roku z poradnictwa specjalistycznego 

oferowanego przez MGOPS w Chęcinach skorzystało 49 osób  z terenu Gminy Chęciny, 
3. Program rządowy w zakresie dożywiania:  

a) finansowanie posiłków w placówkach oświatowych i innych dla osób spełniających 
kryteria programu (154 dzieci z terenu Gminy Chęciny), 

b) przyznawanie świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych, 
c) przyznawanie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. 

Ponadto w okresie bożonarodzeniowym dla dzieci korzystających z posiłków w placówkach 
oświatowych przygotowano 73 paczki żywnościowe. 

Bezrobocia 36 179 60 845,69 36 55 

Długotrwałej choroby 11 23 7 012,88 11 22 

Niepełnosprawności 1 1 216 1 2 

Innej przyczyny 11 42 14 557,10 11 17 
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Łącznie na program wydatkowano kwotę w wysokości 341 431,58 zł. 
4. Usługi opiekuńcze -tą formą pomocy objętych było 11 osób z terenu Gminy Chęciny. 

Koszt realizacji zadania wyniósł 46 102,13 zł.  
W tym – specjalistyczne usługi opiekuńcze: w 2019r. ze specjalistycznych usług 
opiekuńczych usług opiekuńczych skorzystały 2 rodziny, w których wychowują się dzieci 
niepełnosprawne.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz 
beneficjentów Ośrodka świadczyły osoby i firmy zewnętrzne ze specjalistycznym 
przygotowaniem zawodowym, wyłonione z zastosowaniem ustawy prawo zamówień 
publicznych. Zrealizowano łącznie 142 świadczenia. 
Wydatki związane z realizacją zadania były pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa  
i wynosiły 10 220,00 zł. 
5. Kierowanie i opłacanie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 
W 2019 roku Ośrodek współfinansował pobyt 27 osób w domach pomocy społecznej. Koszt 
zadania wyniósł 723 513,64 zł. 
6. Kierowanie do ośrodków wsparcia 
W ramach tego zadania zapewniliśmy w 2019 roju schronienie dla 5 osób bezdomnych  
w schroniskach. Koszt zadania wyniósł  40 662,00 zł. 
Sprawienie pogrzebu - w 2019 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Chęcinach nie realizował tego zadania. 
7. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku 

stałego. Koszt świadczeń wyniósł 47 215,40 zł. Jest to zadanie własne, obowiązkowe 
Gminy realizowane przez MGOPS, a finansowane  w całości z budżetu państwa. 

8. Wydawanie decyzji dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 
Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
MGOPS wydał 64 decyzje administracyjne dla osób spełniających kryteria                   
ustawowe. Okres ubezpieczenia obejmował do 90 dni. Wydatki z dotacji wyniosły 4 480,00 
zł. 

W 2019 roku MGOPS zatrudniał  1 asystenta rodziny, który pracował z 17 rodzinami 
na terenie Gminy i Miasta Chęciny. Rola asystenta polegała na całościowym wspieraniu 
rodziny w wychowywaniu dzieci. Nadrzędnym celem jego pracy, była pomoc rodzinie  
w zachowaniu integralności, bez konieczności umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.  
W celu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny asystent podejmował współpracę  
z kuratorami Sądu Rodzinnego, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem 
Leczenia Uzależnień  „San Damiano”, Centrum Interwencji Kryzysowej, Caritas Diecezji 
Kieleckiej, pedagogami i wychowawcami szkolnymi oraz służbą zdrowia. 
Koszt realizacji zadania wyniósł 52 171,25 zł,  w tym dotacja 14 397,00 zł. 

W 2019 roku umieszczonych w pieczy zastępczej było 7 dzieci, co wygenerowało 
koszty w wysokości 27 945,60 zł. 

Kluczowym zadaniem jakie realizował Ośrodek były działania związane  
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinach. 
 Przemoc w rodzinie stanowi poważny problem społeczny, wobec którego żadna 
instytucja, czy też placówka nie jest w stanie samodzielnie przeciwdziałać. Do realizacji 
zadań związanych z przemocą powołany został  Zespół Interdyscyplinarny, który w 2019 
roku odbył 5 posiedzeń, natomiast pracą z indywidualnymi przypadkami kierowały powołane 
grupy robocze. Odbyły się 232 spotkania grup roboczych. Do Zespołu wpłynęły  
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w omawianym okresie 63 formularze „Niebieska Karta”. W ramach funkcjonowania grup 
roboczych 28 osób zostało zgłoszonych do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 40 spraw skierowano do Prokuratury i Policji, natomiast do Sądu 
Rejonowego w Kielcach wysłano 21 wniosków o wgląd w sytuację dzieci.  

Należy także nadmienić, iż w grudniu 2019r. Zespół Interdyscyplinarny powołany 
w Gminie Chęciny zorganizował szkolenie „Przemoc wobec dzieci”. Szkolenie zostało 
przeprowadzone przez Certyfikowanego specjalistę ds. przemocy w rodzinie w wymiarze  
5 godzin zegarowych. Wzięli w nim udział przedstawiciele wielu instytucji, m.in. policji, 
sądu, oświaty, służby zdrowia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czy ośrodka pomocy 
społecznej.  

Koszty realizacji zadania wyniosły 5 040,28 zł. 
 

9.6. Świadczenia ustawowe 
 

W 2019 roku w Gminie Chęciny realizowano następujące świadczenia: 
 

● Świadczenie „Dobry start” - skorzystało 1827 dzieci z terenu Gminy Chęciny. Koszt  
realizacji świadczenia wyniósł 548 250,00 zł. 

● Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 
wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. 
Przysługuje rodzinom przynajmniej z 3 dzieci, niezależnie od dochodów. W 2019r. 
MGOPS w Chęcinach wydał 332 karty dla 157 rodzin z terenu Gminy Chęciny, w tym 
259 Kart dla rodziców, a 93 Karty dla dzieci.  Koszt obsługi zadania wyniósł  
826,00 zł. 

● „Za życiem” - Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano 
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, 
które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 
Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką 
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.  

W 2019 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach wypłacił  
2 świadczenia „Za życiem”. Koszt realizacji zadania wyniósł 8 000,00 zł. 
● Program 500+ (tab. Nr ). 

 
Tabela 43. Realizacja Programu 500+ . 

Lp. Wyszczególnienie Dane statystyczne 

1. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 24 401 

2. Liczba dzieci  korzystających z Programu (na koniec XII.2019r.) 2 477 

3. Liczba rodzin objętych Programem (na koniec XII.2019r.) 1 595 
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4. Koszty  wypłaty świadczeń ( w zł) 12 154 742,00  

5. Koszt obsługi świadczenia ( w zł) 159 382,43 

Źródło: MGOPS w Chęcinach 

 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego i działania wobec dłużników 

alimentacyjnych - pomoc państwa w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego miała na 
celu wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności 
wyegzekwowania alimentów od osoby zobowiązanej do alimentacji wobec dziecka, a także 
łączyła się z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób 
zobowiązanych do alimentacji - W 2019 roku wypłacono 942 świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na kwotę  382 600,00zł. 
 Pracownicy MGOPS w Chęcinach w 2019 roku wzięli udział w następujących 
przedsięwzięciach: 

1. W 2019 r. w siedzibie Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach 
udzielane są przez stowarzyszenie Lex peritia bezpłatne porady prawne dla 
mieszkańców Gminy Chęciny. 

2. W 2019 r. Miejsko Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Chęcinach realizował 
Kampanię społeczną “Twój e-PIT po prostu”. W dniu 20.03.2019r. odbyło się 
spotkanie ze specjalistami Urzędu Skarbowego w Kielcach, którzy udzielali 
bezpłatnych informacji o ulgach i odliczeniach w podatku dochodowym za 2018 rok, 
jak również przedstawili fakty i mity dotyczące usługi Twój e-PIT.  

3. W dniach 13.05.2019 r.- 17.05.2019r. w Szkole Podstawowej w Chęcinach odbyło się 
II Święto Rodziny pod hasłem „Rodzina daje moc” w ramach XVII ŚWIĘTOKRZYSKICH 
DNI PROFILAKTYKI ,,PODAJMY DŁOŃ RODZINIE”. Przedstawiciele Zespołu 
Interdyscyplinarnego i pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka w Chęcinach, wspólnie  
z psychologiem Panią Ewą Metryką w dniu 16.05.2019r. przeprowadzili warsztaty “Równi 
chociaż różni czyli o godności i dyskryminacji” oraz “Pomagamy rodzinie – profilaktyka 
agresji w szkole i w domu” dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Ponadto w dniu 
17.05.2019r. przedstawiciele tutejszego Ośrodka wzięli udział w “Pikniku nad rzeką 
Wdzięczność „Miłość w rodzinie daje moc!” organizowanym przez Szkolę Podstawową  
w Chęcinach.  

4. MGOPS w Chęcinach przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kielcach rozpoczął realizację projektu „Centrum Usług- Współpraca na rzecz społeczności 
lokalnej”. 

5. W ramach projektu  6 osób niepełnosprawnych/ niesamodzielnych zamieszkujących 
teren Gminy Chęciny zostało objętych sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi, które 
przyznawane były osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności 
lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze 
mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie 
może takiej pomocy zapewnić. Do realizacji zadania zostały zatrudnione 2 opiekunki 
środowiskowe na umowę o pracę. 
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Realizowano usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, z których skorzystało 9 rodzin 
z terenu Gminy Chęciny. 

10. Realizacja polityk, programów i strategii 
 

Niniejszy dokument, stanowi podsumowanie działalności w wielu dziedzinach i na 
różnych płaszczyznach w Gminie Chęciny w roku 2019. Wiele z podjętych decyzji jest 
wynikiem konsekwentnie realizowanych i wypełnianych programów i strategii, podjętych na 
przestrzeni ostatnich lat. 

Ważnym dokumentem jest Plan działań Gminy Chęciny bazujący na potencjałach 
endogenicznych, przyjęty Zarządzeniem nr 0050.26.2017 Burmistrza Gminy  
i Miasta Chęciny z dnia 20 marca 2017. Poprzez określenie kierunków działań, dokument 
stanowi swoisty plan działań, który opiera się na endogenicznych  potencjałach gminy oraz 
wynika w szczególności ze specyficznych uwarunkowań i zasobów przyrodniczych, 
przestrzennych i kulturowych gminy.  

Trwa kontynuacja, przyjętego w czerwcu 2016 roku, Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Chęciny na lata 2015-2020. To strategiczny dokument, mający 
wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Na podstawie jego założeń, 
podejmowane są działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych oraz redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza.  

W związku ze stale wzrastającą liczbą wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, 
duże znaczenie dla podejmowanych działań ma dokument, stanowiący Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chęciny.  

Nadal kontynuowany jest też Kompleksowy Program Rozwoju Szkół Gminy Chęciny. 
Program, poza określeniem wizji, wskazuje najbardziej racjonalne, efektywne  
i uzasadnione kierunki rozwoju z wykorzystaniem różnych środków, w tym 
rozdysponowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 i innych źródeł finansowania zewnętrznego. Trwa nadal 
realizacja Planu Rozwoju Oświaty Gminy Chęciny w zakresie kształtowania kompetencji 
kluczowych. Założeniem Planu jest budowanie jakości i efektywności pracy placówek 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Chęciny, służących rozwojowi  kompetencji 
kluczowych u uczniów. Główne cele to: zorganizowanie procesów edukacyjnych w sposób 
sprzyjający uczeniu się poprzez  kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych  
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny do roku 2020, 
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i uczniów z Gminy Chęciny do roku 2020, 
wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz 
przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół w  Gminie Chęciny, a także zapewnienie 
odpowiednich warunków nauki, wychowania i opieki oraz bezpieczeństwa dla uczniów. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Chęciny na lata 2016-2023, pozwolił na 
kompleksową rewitalizację w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-
funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Program pozwolił zmodernizować i nadać 
nowoczesny, ale też funkcjonalny wygląd rynkom chęcińskim, zaaranżowano też wiele 
miejskich uliczek, czyniąc je bezpieczniejszymi, ale też nadając im specyficzny dla tutejszej 
kultury klimat.  

Gmina realizuje także Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 
Chęciny na lata 2016-2022. Celem Strategii są działania długookresowe i długofalowe, 
polegające na inwestycji w kapitał ludzki, system edukacji, poprawę sytuacji materialnej, 
działania na rzecz poprawy rynku zatrudnienia mające powiązania ze wzrostem 
przedsiębiorczości. Kompleksowa pomoc osobom z problemami społecznymi powinna 
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opierać się ponadto na profilaktyce, systematycznym monitorowaniu sytuacji społecznej  
i wczesnym reagowaniu w razie piętrzących się kłopotów.  

W Gminie Chęciny z powodzeniem realizowany jest także Program usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny. Podstawowym celem 
Programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów 
zawierających azbest. Plan unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i usuwania 
wyrobów zawierających azbest na etapie gminnym, składa się z zadań podstawowych  
i z zadań szczegółowych, mających na celu zmniejszenie ilości azbestu pozostającego do 
utylizacji. 

Raport o Stanie Gminy Chęciny za 2019 rok, to także sprawozdanie z realizacji 
podjętych przez Radę Miejską w Chęcinach uchwał. Ich wykaz zawiera załącznik nr 1 do 
niniejszego dokumentu. 
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Załącznik nr 1: Uchwały podjęte w 2019 roku. 

Nr Uchwały                           
Rady Miejskiej                                                       

w Chęcinach 
data w sprawie realizacja 

pomoc społeczna 

151/XVIII/19 09.12.2019 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
udzielających schronienia osobom tego 
pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe 
miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy 
i Miasta Chęciny. 

w trakcie 
realizacji 

117/XIII/19 09.09.2019 
w sprawie:  porozumienia międzygminnego Gminy 
Chęciny z  Gminą Masłów w zakresie działalności 
rodzinnego domu pomocy 

Uchwała obecnie 
nie jest 

realizowana z 
uwagi na brak 

osób chętnych do 
tej formy 
pomocy. 

78/XI/19 27.06.2019 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniego programu osłonowego gminy Chęciny 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 

w trakcie 
realizacji 

79/XI/19 27.06.2019 

Nr 79/XI/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
411/LXIV/18 w sprawie uchwalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Chęciny 

w trakcie 
realizacji 

40/VI/19 18.02.2019 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Chęciny 

w trakcie 
realizacji 

34/V/19 
 

18.02.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 
Chęciny/Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Chęcinach do partnerstwa lokalnego, 
podpisania  umowy partnerskiej, złożenia wniosku  i  
realizacji w trybie pozakonkursowym projektu 
partnerskiego pod nazwą „Centrum Usług – 
współpraca na rzecz społeczności lokalnej”,  
w ramach Poddziałania  9.2.1 Rozwój wysokiej 
jakości usług społecznych, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

w trakcie 
realizacji 

zagospodarowanie przestrzenne 
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58/VII/19 29.03.2019 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze gminy Chęciny, w obrębie 
0003 Korzecko, na działkach ewidencyjnych numer: 
356 i 382 

zrealizowano 

57/VII/19 29.03.2019 
w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Chęciny 

zrealizowano 

finanse 

159/XIX/19 20.12.2019 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Chęciny na lata 2020-2032 

w trakcie 
realizacji 

158/XIX/19 20.12.2019 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 
2020 rok 

w trakcie 
realizacji 

171/XIX/19 20.12.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 20/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21.12.2018 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kieleckiego 

zrealizowano 

164/XIX/19 20.12.2019 
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej 
dla zakładu budżetowego Gminy Chęciny 

zrealizowano 

163/XIX/19 20.12.2019 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kieleckiego 

zrealizowano 

162/XIX/19 
 

20.12.2019 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Kieleckiego 

zrealizowano 

 
161/XIX/19 

20.12.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Chęciny na lata 2019 – 2030 

zrealizowano 

160/XIX/ 19 20.12.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Chęciny na 2019 r. 

zrealizowano 

148/XVIII/19 09.12.2019 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz warunkach i trybie składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej 

zrealizowano 

146/XVIII/19 09.12.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 20/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21.12.2018 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kieleckiego 

zrealizowano 

145/XVIII/19 09.12.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Chęciny na lata 2019 – 2030 

zrealizowano 
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144/XVIII/19 09.12.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Chęciny na 2019 r. 

zrealizowano 

142/XVII/19 19.11.2019 
w sprawie zmiany uchwały Nr 126/XVI/19 z dnia 
29 października 2019 roku w sprawie określenia  
wysokości stawek podatku od nieruchomości 

zrealizowano 

141/XVII/19 19.11.2019 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w Chęcinach nr 22/IV/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej 
dla zakładu budżetowego Gminy Chęciny 

zrealizowano 

140/XVII/19 19.11.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Chęciny na lata 2019 – 2030 

zrealizowano 

139/XVII/19 19.11.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Chęciny na 2019 r. 

zrealizowano 

126/XVI/19 
 

29.10.2019 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2020 rok 

zrealizowano 

125/XVI/19 
 

29.10.2019 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2020 rok 

zrealizowano 

124/XVI/19 29.10.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Chęciny na lata 2019 – 2030 

zrealizowano 

123/XVI/19 
 

29.10.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Chęciny na 2019 r. 

zrealizowano 

122/XVI/19 
 

14.10.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Chęciny na lata 2019 – 2030 

zrealizowano 

121/XVI/19 
 

14.10.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Chęciny na 2019 r. 

zrealizowano 

 
120/XIV/19 

14.10.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 20/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21.12.2018 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kieleckiego 

zrealizowano 
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119/XVI/19 
 

30.09.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. 
 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Chęciny na lata 2019 – 2030 

zrealizowano 

118/XVI/19 
 

30.09.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Chęciny na 2019 r. 

zrealizowano 

105/XIII/19 09.09.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Chęciny na lata 2019 – 2030 

zrealizowano 

104/XIII/19 09.09.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Chęciny na 2019 r. 

zrealizowano 

99/XII/19 29.08.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 21/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 12.2018 r. w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Kieleckiego 

zrealizowano 

98/XII/19 
 

29.08.2019 
 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr 20/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21.12.2018 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kieleckiego 

zrealizowano 

 
97/XII/19 

29.08.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Chęciny na lata 2019 – 2030 

zrealizowano 

96/XII/19 29.08.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Chęciny na 2019 r. 

zrealizowano 

76/XI/19 27.06.2019 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Chęcinach za 2018 rok 

zrealizowano 

75/XI/19 27.06.2019 

w sprawie zmiany uchwały nr 24/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Chęciny na lata 2019-2030 

zrealizowano 

74/XI/19 27.06.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Chęciny na 2019 r. 

zrealizowano 

73/XI/19 27.06.2019 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Chęciny z tytułu wykonania budżetu 
za 2018 rok 

zrealizowano 

72/XI/19 27.06.2019 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2018 rok 

zrealizowano 
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70/X/19 27.06.2019 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w Chęcinach Nr 22/IV/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej 
dla zakładu budżetowego Gminy Chęciny 

zrealizowano 

69/X/19 12.06.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 20/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21.12.2018 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kieleckiego 

zrealizowano 

68/X/19 12.06.2019 

w sprawie zmiany uchwały nr 24/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Chęciny na lata 2019-2030 

zrealizowano 

67/X/19 12.06.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Chęciny na 2019 r. 

zrealizowano 

65/IX/19 08.05.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 38/VI/19 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 lutego 2019 r. 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

zrealizowano 

64/IX/19 08.05.2019 

w sprawie zmiany uchwały nr 24/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Chęciny na lata 2019-2030 

zrealizowano 

63/IX/19 08.05.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Chęciny na 2019 r. 

zrealizowano 

62/VIII/19 16.04.2019 

w sprawie zmiany uchwały nr 20/IV18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21.12.2018 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla powiatu 
kieleckiego 

zrealizowano 

61/VIII/19 16.04.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Chęciny na lata 2019 – 2030 

zrealizowano 

60/VIII/19 16.04.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Chęciny na 2019 r. 

Zrealizowano 

51/VII/19 29.03.2019 

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu 
budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Chęcinach z obowiązku wpłaty 
nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy 
Chęciny 

zrealizowano 

50/VII/19 29.03.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 21/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 12.2018 r. w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Kieleckiego 

zrealizowano 

49/VII/19 29.03.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 20/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21.12.2018 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kieleckiego 

zrealizowano 
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48/VII/19 29.03.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Chęciny na lata 2019 – 2030 

zrealizowano 

47/VII/19 29.03.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Chęciny na 2019 r. 

zrealizowano 

38/VI/19 18.02.2019 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

zrealizowano 

37/VI/19 18.02.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Chęcinyna lata 2019 – 2030 

zrealizowano 

36/VI/19 18.02.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Chęciny na 2019 r. 

zrealizowano 

33/V/19 18.02.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/18 Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Chęcinyna lata 2018 – 2030 

zrealizowano 

32/V/19 18.02.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Chęciny na 2019 r. 

zrealizowano 

GKRPA 

166/XIX/19 20.12.2019 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2020 r. 

zrealizowano 

167/XIX/19 20.12.2019 

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2019 na terenie Gminy Chęciny. 

zrealizowano 

147/XVIII/19 09.12.2019 

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu 
Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2020. 

zrealizowano 

129/XVI/19 29.10.2019 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2019 na terenie Gminy Chęciny. 

zrealizowano 

organizacja 
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71/XI/19 27.06.2019 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Chęciny wotum zaufania 

zrealizowano 

170/XIX/19 20.12.2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu 
wykonawczego Gminy 

zrealizowano 

169/XIX/19 20.12.2019 
w sprawie przekazania według właściwości skargi, 
w której toczy się indywidualne postępowanie 
administracyjne 

zrealizowano 

152/XVIII/19 09.12.2019 

w sprawie  zasad i  trybu przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami Gminy i Miasta Chęciny 
w przedmiocie zmian statutów jednostek 
pomocniczych Gminy i Miasta Chęciny 

w trakcie 
realizacji 

138/XVI/19 29.10.2019 w sprawie sprawie wyboru ławników zrealizowano 

130/XVI/19 29.10.2019 
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania 
w wyborach ławników do sądów powszechnych 

zrealizowano 

128/XVI/19 29.10.2019 
w sprawie ustanowienia herbu Gminy i Miasta 
Chęciny oraz zasad jego stosowania 

zrealizowano 

116/XIII/19 09.09.2019 
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie 
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu 
Terytorialnego 

zrealizowano 

 
114/XIII/19 

09.09.2019 
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet 
radnych Rady Miejskiej w Chęcinach 

zrealizowano 

113/XIII/19 
112/XIII/19 

09.09.2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu 
gminy 

zrealizowano 

111/XIII/19 09.09.2019 
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców bloku 
nr 8, ul. Czerwona Góra 

zrealizowano 

102/XII/19 29.08.2019 
w sprawie zasięgnięcia od komendanta 
wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 
ławników 

zrealizowano 

95/XI/19 27.06.2019 
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców 
Miedzianki 

zrealizowano 

92/XI/19 27.06.2019 

w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego 
w uchwale Nr 279/XLII/17 Rady Miejskiej 
w Chęcinach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy 
i Miasta Chęciny 

zrealizowano 
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89/XI/19 27.06.2019 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Stałych Komisji 
Rady Miejskiej w Chęcinach  na 2019 rok. 

zrealizowano 

88/XI/19 27.06.2019 
w sprawie powołania Zespołu do spraw 
zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych 

zrealizowano 

87/XI/19 27.06.2019 

w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej 
Gminy Chęciny, w ramach członkostwa 
 
w Stowarzyszeniu Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ 

zreazlizowano 

59/VII/19 29.03.2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Zrealizowano 

53/VII/19 29.03.2019 
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów 
i przewodniczących zarządów osiedlowych 

zrealizowano 

52/VII/19 29.03.2019 w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 rok zrealizowano 

46/VI/19 18.02.2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny 

zrealizowano 

39/VI/19 18.02.2019 
w sprawie zarządzenia wyborów w samorządach 
mieszkańców wsi i osiedli na terenie Miasta i Gminy 
Chęciny 

zrealizowano 

35/V/19 18.02.2019 
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, 
określenia ich składu liczbowego i składu osobowego 
oraz przedmiotu działania 

zrealizowano 

135/XVI/19 29.10.2019 
w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie 
osobowym Komisji Budownictwa, Rolnictwa, 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

zrealizowano 

66/IX/19 08.05.2019 
w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Budownictwa, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska na 2019 rok. 

zrealizowano 

nieruchomości 

165/XIX/19 20.12.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Chęciny położonych w obrębie geodezyjnym 
Starochęciny 0014 

W trakcie 
realizacji 

156/XVIII/19 09.12.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 
dzierżawy nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem działki 863/2 położonej 
w Ostrowie obr. 0008, stanowiącej własność Gminy 
Chęciny 

zrealizowano 

155/XVIII/19 09.12.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 
dzierżawy nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem działki 1037/2 położonej 
w Bolminie obr. 0002, stanowiącej własność Gminy 
Chęciny 

zrealizowano 

154/XVIII/19 09.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości 
W trakcie 
realizacji 
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134/XVI/19 29.10.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
położonej w Starochęcinach obr. 0014 oznaczonej 
jako działka nr 202/1 

zrealizowano 

133/XVI/19 29.10.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
położonej w Radkowicach obr. 0011 oznaczonej jako 
działka nr 247/4 

zrealizowano 

132.XVI/19 29.10.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
położonej w Starochęcinach obr. 0014 oznaczonej 
jako działka nr 133/21 

W trakcie 
realizacji 

131/XVI/19 29.10.2019 
w sprawie zmiany "Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Chęciny na lata 2016-2021" 

zrealizowano 

108/XIII/19 09.09.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie obiektów 
budowlanych na działce nr 63/1 w Miedziance, gmina 
Chęciny 

W trakcie 
realizacji 

107/XIII/19 09.09.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie obiektów 
budowlanych na działce nr 235/2 w Siedlcach, gmina 
Chęciny 

W trakcie 
realizacji 

101/XII/19 29.08.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
położonej w Chęcinach, obręb 01. oznaczonej jako 
działka nr 559/3 

W trakcie 
realizacji 

94/XI/19 27.06.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 
146 położonej w Radkowicach /obr. 11/, stanowiącej 
własność Gminy Chęciny 

W trakcie 
realizacji 

93/XI/19 27.06.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości 

zrealizowano 

84/XI/19 27.06.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
w trybie bezprzetargowym 

zrealizowano 

83/XI/19 27.06.2019 
w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości 
położonej w Skibach, gmina Chęciny 

zrealizowano 

80/XI/19 27.06.2019 
w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta 
Chęciny obr. 01 

zrealizowano 

41/VI/19 18.02.2019 

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty 
od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

zrealizowano 

odpady komunalne 

86/XI/19 27.06.2019 
w sprawie ustalenia stawki opłaty za usługi odbierania 
odpadów komunalnych zrealizowano 

ochrona środowiska 
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110/XIII/19 
09.09.2016
9 

w sprawie Pomnika przyrody "Stokóweczka" 
zrealizowano 

109/XIII/19 09.09.2019 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej 
ze środków budżetu gminy Chęciny na 
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych 
z zakupem paneli fotowoltaicznych celem 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie 
Chęciny 

zrealizowano 

82/XI/19 27.06.2019 w sprawie Pomnika przyrody o nazwie „Czerwona” zrealizowano 

81/XI/19 27.06.2019 w sprawie pomnika przyrody o nazwie „Piekło” zrealizowano 

54/VII/19 29.03.2019 

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej 
na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej 
emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy 
i Miasta Chęciny w 2019 r. 

W trakcie 
realizacji 

opieka nad zwierzętami 

143/XVII/19 19.11.2019 

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady 
Miejskiej w Chęcinach Nr 55/VII/19  z dnia 29 marca 
2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chęciny na 
rok 2019 

zrealizowano 

55/VII/19 29.03.2019 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Chęciny na rok 2019 

zrealizowano 

zdrowie 

 
127/XVI/19 

29.10.2019 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania 
Rady Społecznej Samorządowego Zakładu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach 

zrealizowano 

inwestycje drogowe 

 
168/XIX/19 

20.12.2019 
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 
Chęciny 

zrealizowano 

157/XVIII/19 09.12.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na 
świadczenie usług w publicznym transporcie 
zbiorowym na terenie Gminy Chęciny 

Nie podpisano 
umowy z 

operatorem 

153/XVIII/19 09.12.2019 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego. 

W trakcie 
realizacji 
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150/XVIII/19 09.12.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na 
świadczenie usług w publicznym transporcie 
zbiorowym na terenie Gminy Chęciny 

Podpisano umowę 
z operatorem 

149/XVIII/19 09.12.2019 

zmieniająca uchwałę 328/XLII/2013  Rady Miejskiej 
w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków korzystania z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Chęciny 

zrealizowano 

137/XVI/19 29.10.2019 

zmieniająca uchwałę 439/LXVIII/2018  Rady 
Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 października 2018 r. 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
oraz warunków korzystania z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Chęciny 

zrealizowano 

136/XVI/19 
115/XIII/19 

29.10.2019 
09.09.2019 

w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków 
komunikacyjnych 

zrealizowano 
częściowo - dla 

niektórych 
podanych 

lokalizacji brak 
zgody Policji 

103/XII/19 29.08.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na 
świadczenie usług w publicznym transporcie 
zbiorowym na terenie Gminy Chęciny 

podpisano 
Umowę 

z Operatorem 

90/XI/19 27.06.2019 
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 
Chęciny obr. 01 

zrealizowano 

oświata 

 
106/XIII/19 

09.09.2019 
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Chęciny 

w trakcie 
realizacji 

77/XI/19 27.06.2019 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę  Chęciny 
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy 
Chęciny 

zrealizowano 

 
45/VI/19 

18.02.2019 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, 
logopedów, doradców zawodowych, terapeutów 
pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Chęciny 

zrealizowano 

44/VI/19 18.02.2019 
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny 

zrealizowano 
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43/VI/19 18.02.2019 

w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, 
wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 
6 lat w przedszkolu oraz  zniżek i zwolnień z opłat 
w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Chęciny 

zrealizowano 

42/VI/19 18.02.2019 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego 
i oddziałów przedszkolnych   w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny, 
przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia spełniania tych kryteriów 

zrealizowano 

inne 

100/XII/19 29.08.2019 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej 
w Chęcinach Nr 250/XXXIX/17 z dnia 19 stycznia 
2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Tokarnia 

zrealizowano 

 
91/XI/19 
 

27.06.2019 

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Chęciny i przekazania go do 
zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

zrealizowano 

85/XI/19 27.06.2019 
określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego 

w trakcie 
realizacji 
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