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1.Wstęp 

  

 

Szanowni Państwo, 

 

Po raz kolejny pragnę przedstawić Państwu raport o stanie gminy Chęciny – tym 

razem za 2020 rok - przygotowany na podstawie art. 28aa znowelizowanej ustawy z 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym. Celem przedmiotowego raportu jest przybliżenie aktualnej 

sytuacji gospodarczej i społecznej gminy Chęciny. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności organu wykonawczego - Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny w roku 2020, 

w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej w Chęcinach 

oraz budżetu.  

Zmiany, jakie zachodzą w naszej Gminie corocznie, są efektem wytężonej pracy wielu 

osób pomimo, iż rok 2020 był czasem wykonywania pracy w dobie pandemii COVID-19. 

Dzięki uregulowaniom wewnętrznym, pomimo wprowadzanych przez rząd ograniczeń 

w funkcjonowaniu wielu instytucji, udało się zachować ciągłość pracy Urzędu Gminy i Miasta 

w Chęcinach oraz jednostek organizacyjnych przy wprowadzeniu zasad bezpieczeństwa 

określonych regulaminami i zarządzeniami.  

Obraz dzisiejszej Gminy Chęciny potwierdza jej pozycję, jako prężnie rozwijającego 

się ośrodka gospodarczego, turystycznego, kulturalnego i edukacyjnego w Polsce. Mam 

nadzieję, że zachodzące zmiany są zauważane i doceniane przez naszych mieszkańców. To 

stało się możliwe dzięki przede wszystkim pozyskanych środków zewnętrznych – zarówno 

unijnych, jak rządowych – które pomagają odciążyć budżet gminy w realizacji niezbędnych 

potrzeb, a przez to udaje ich się zdecydowanie więcej zrealizować. 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy 

i Miasta Chęciny, do lektury dokumentu i wspólnej dyskusji nad raportem. 

                                              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.  

Podkreślenia wymaga, że cenną wartością naszej gminy, jest jej dorobek historyczny. 

Poszanowanie kultury i wieloletniej tradycji tego miejsca, stało się motorem rozwoju dla bazy 

turystycznej, a w połączeniu z wyjątkowymi 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. 

Dobry przykład kultywowania wartości historycznych to ustanowienie uchwałą nr 

128/XVI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29.10.2019 roku nowego herbu Gminy 

Chęciny, czego kontynuacją było ustanowienia symboli Gminy i Miasta Chęciny uchwałą nr 

199/XXII/20 z dnia 30.03.2020 roku w sprawie ustanowienia symboli Gminy i Miasta 

Chęciny: flagi Gminy i Miasta Chęciny, pieczęci Gminy i Miasta Chęciny oraz sztandaru 

Gminy i Miasta Chęciny. Przyjęcie przedmiotowej uchwały było wynikiem rozpoczętego 

wcześniej procesu wprowadzania nowych symboli gminnych. 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. Tym samym Gmina Chęciny może 

poszczycić się nowymi symbolami, które godnie przekazują wartości historyczne naszej 

Gminy.  
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Flaga jest kolorystycznym odwzorowaniem herbu. Na czerwonym płcie znajduje się 

godło herbu Gminy i Miasta Chęciny, czyli biały zamek w kształcie muru z trzema wieżami 

zakończonymi blankami, z jednym czarnym oknem w każdej oraz otwartą bramą z żółtą 

broną i odrzwiami (podwojami) w białym kolorze. Flaga ma kształt prostokąta o stosunku 

boków 5:8, jak polska flaga państwowa. Jest to stosunek boku krótszego (szerokość) do boku 

dłuższego (długość). 

 

 

Pieczęć Gminy i Miasta Chęciny o średnicy 36 mm, składa się z godła herbu Gminy 

i Miasta Chęciny, które znajdują się na środku pieczęci oraz legendy umieszczonej w jej 

otoku zewnętrznym. Na pieczęci widzimy zamek w kształcie muru z blankami i trzema 

wieżami zakończonymi blankami, z jednym oknem w każdej, oraz otwartą bramą z broną 

i odrzwiami (podwojami). W legendzie został umieszczony napis: GMINA I MIASTO 

CHĘCINY. 
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Sztandar Gminy i Miasta Chęciny składa się z tkaniny w kolorze ecru, w kształcie 

kwadratu o długości boków nie większym niż dziewięćdziesiąt centymetrów, które są obszyte 

(z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca) złotą frendzlą o szerokości pięciu 

centymetrów. Na głównym płacie sztandaru (awersie) w kolorze ecru, został umieszczony 

herb Gminy i Miasta Chęciny, czyli tarcza zaokrąglona od podstawy, na której znajduje się 

biały zamek w kształcie muru z blankami i trzema wieżami zakończonymi blankami, 

z jednym czarnym oknem w każdej, a także otwartą bramą z żółtą broną i odrzwiami 

(podwojami) w białym kolorze. Otacza go napis: GMINA I MIASTO CHĘCINY 2020. Data 

umieszczona na płacie wskazuje na rok ufundowania sztandaru – na który zostały 

przeznaczone środki z nagrody finansowej w wysokości 5 tys. zł, za zwycięstwo (już po raz 

drugi) w konkursie „Świętokrzyska Victoria” – ogłoszonego przez Samorząd Województwa, 

a którego celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, 

przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Napis jest 

w kolorze ceglasto-czerwonym, a w jego czterech narożnikach znajduje się ceglasto-

czerwony ornament. Na odwrotnej stronie sztandaru (rewersie), widzimy czerwony płat, na 

którym znajduje się ukoronowany Orzeł Biały z rozpostartymi skrzydłami, czyli godło 

państwa polskiego, na którego terenie znajduje się gmina i miasto Chęciny. Wizerunek na 
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płacie sztandaru to godło Rzeczypospolitej Polskiej z 1990 roku, będące nieznacznie 

poprawioną wersją godła z 1927 roku, które zostało wprowadzone ustawą z 9 lutego 1990 

roku. Orzeł Biały stał się w XIV wieku godłem państwa polskiego oraz osobistym godłem 

króla polskiego.  

 

 

 Przez wzgląd na panującą sytuację epidemiologiczną nie było możliwe uroczyste 

poświęcenie nowych symboli gminnych w roku 2020. Uroczystości przełożone zostały na 

okres po ustąpieniu pandemii. 

 

2.2 Położenie i powierzchnia 
 

W roku 2020 nie przeprowadzono żadnych 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.  
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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 2020 roku średnie zatrudnienie wyniosło 

53,95 pracowników. Zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu polegały na utworzeniu 

w dniu 09 października 2020 roku  stanowiska ds. obronnych (wymiar ¼ etetu). W grudniu 

2020 roku nabór na wskazane stanowisko został rozstrzygnięty. 

Organem stanowiącym w Gminie Chęciny jest Rada Miejska w Chęcinach, której 

skład od końca 2019 roku nie uległ zmianie.  

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 

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

Wrzosy, Podzamcze 

15. Żurek Paweł Radny miejscowości Wolica 

Źródło: opracowanie własne. 
 

W 2020 roku wykaz Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych 

przedstawiał się następująco: 

 
           

                      Tabela 2 Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedlowych pełniący funkcję w 2020 r. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

2.4 Jednostki organizacyjne 

Z dniem 01 sierpnia 2020 roku powołano natomiast nową jednostkę organizacyjną – 

Centrum Usług Wspólnych. Jest  to nowa jednostka organizacyjna Gminy Chęciny, która 

została powołana w celu sprawniejszego i bardziej efektywnego zarządzania oświatą – 

szczególnie w sferze finansowej. CUW zapewnia wspólną obsługę administracyjną, 

finansową dla wszystkich szkół i przedszkoli, co w przyszłości przyniesie nie tylko 

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 (śp.) 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                 

Kardaś Aleksandra Sołectwo Wojkowiec             

Żurek Paweł   Sołectwo Wolica  
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podniesienie jakości usług placówek oświatowych podległych gminie, ale również wymierne 

korzyści finansowe. Ostateczna decyzja o utworzeniu Centrum Usług Wspólnych zapadła po 

głębokiej analizie i opracowaniu planu strategicznego.  

Centrum Usług Wspólnych dało możliwość stworzenia sprawnej i efektywnie 

działającej struktury organizacyjnej lokalnego systemu oświaty oraz wyprowadzenia ze szkół 

działań, które nie dotyczą bezpośrednio zadań edukacyjnych. Od dnia 1 sierpnia wszystkie 

szkoły i przedszkola na terenie Gminy i Miasta Chęciny mają wspólną obsługę 

administracyjną, księgową, czy też rozliczenia wynagrodzeń. Wspólna obsługa daje przede 

wszystkim możliwości centralizowania kosztów, a także efektywniejsze wykorzystanie 

potencjału pracowników. Dzięki tym działaniom możliwa jest standaryzacja procedur 

i systemu obsługi oraz specjalizacja kadr, co zdecydowanie podnosi jakość usług. W ramach 

wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Chęcinach prowadzona jest 

rachunkowość i sprawozdawczość dziewięciu jednostek: siedmiu szkół podstawowych, 

przedszkola oraz żłobka. 

 

2.5 Partnerstwo międzygminne 
W 2020 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.  
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3. Demografia, bezrobocie, aktywność społeczna 

3.1 Liczba i struktura ludności 
Liczba stałych mieszkańców na terenie gminy Chęciny, według stanu na dzień 

31.12.2020 roku (na podstawie Rejestru Mieszkańców) wynosiła 14863, z czego 7275 osób 

stanowią mężczyźni, a 7588 osób kobiety. Z kolei 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 2020 r. Dane z tej tabeli przedstawiono 

również poniżej w wykresie nr 1. 

 
Tabela 3 Liczba stałych mieszkańców miejscowości. 

MIEJSCOWOŚĆ MĘŻCZYŹNI KOBIETY RAZEM 

BOLMIN 448 452 900 

CHARĘŻÓW 31 39 70 

CHĘCINY 2101 2212 4313 

GOŚCINIEC 108 97 205 

JEDLNICA 19 18 37 

KORZECKO 351 350 701 

LELUSIN 24 25 49 

LIPOWICA 190 220 410 

ŁUKOWA 384 426 810 

MIEDZIANKA 179 178 357 

MILECHOWY 85 96 181 

MOSTY 46 65 111 

OSTRÓW 286 278 564 

PODPOLICHNO 37 34 71 

PODZAMCZE 135 136 271 

POLICHNO 411 439 850 

PRZYMIARKI 102 101 203 

RADKOWICE 312 340 652 

SIEDLCE 344 373 717 

SKIBY 231 214 445 

STAROCHĘCINY 118 104 222 

TOKARNIA 680 696 1376 

WOJKOWIEC 45 41 86 

WOLICA 536 562 1098 

WRZOSY 44 55 99 
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WYMYSŁÓW 24 32 56 

ZACISZE 4 5 9 

SUMA 7275 7588 14863 

Źródło: opracowanie własne. 

      

           Tabela 4 Liczba stałych mieszkańców wg wieku i płci w gminie Chęciny w 2020 r. 

Mężczyźni Kobiety 

Wiek Liczba Wiek Liczba 

0-2 198 0-2 190 

3 83 3 74 

4-5 160 4-5 145 

6 57 6 75 

7 67 7 76 

8-12 406 8-12 403 

13-15 243 13-15 232 

16-17 142 16-17 157 

18 88 18 66 

19-20 149 19-20 140 

21-40 2143 21-40 2114 

41-60 2028 41-60 1974 

61-64 532 61-64 560 

65-70 414 65-70 521 

71-81 402 71-81 507 

>81 163 >81 354 

SUMA  7275 SUMA 7588 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

         
 

                                     Tabela 5 Urodzenia i zgony w 2020 roku z podziałem na miesiące 

Miesiąc Urodzenia Zgony 

Styczeń 13 10 

Luty 9 16 

Marzec 3 6 

Kwiecień 9 13 

Maj 10 8 

Czerwiec 10 6 

Lipiec 20 9 
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Sierpień 11 13 

Wrzesień 14 12 

Październik 8 21 

Listopad 8 22 

Grudzień 6 11 

SUMA 121 147 

Źródło: opracowanie własne 

3.2 Dynamika zmian 
W 2020 roku nadal obserwowany był dynamiczny rozwój budownictwa 

mieszkaniowego. Wydanych zostało 189 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz 48 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Oznacza to wzrost liczby 

wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w stosunku do roku 

poprzedniego. Decyzji o warunkach zabudowy wydano nieznacznie mniej niż w 2019 roku, 

na co wpływ miały panujące warunki związane z pandemią COVID – 19. Przez wzgląd na 

pandemię utrudniony mógł być proces chociażby kompletowania dokumentacji  niezbędnej 

do ustalenia warunków zabudowy. Z kolei wyższa ilość decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego w stosunku do 2019 roku wskazuje, że gmina Chęciny prężnie się 

rozwija. Wydanych zostało sporo decyzji o ustaleniu celu publicznego na obiekty liniowe – 

wodociągi, gazociągi, sieci elektroenergetyczne, ale również na inwestycje kubaturowe, takie 

jak: rewitalizacja terenu po byłym SKR na bibliotekę gminną i ośrodek kulturalny dla 

seniorów, budowa budynku przedszkola i żłobka w Siedlcach, czy budowa sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej w Bolminie. 

Duża liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy jest stałą tendencją od kilku 

lat, co jednak 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 obiektów edukacyjnych.    

 

3.3 Bezrobocie 
 Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., 387 osób (w 2019 r. było to 458 osób), 

zamieszkujących teren Gminy i Miasta Chęciny, było zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, w tym 46 osób było długotrwale bezrobotnych. 

Największy odsetek bezrobotnych zaewidencjonowano w przedziale wiekowym  25-34 – aż 

127 osób. W 2020 roku najwięcej osób bezrobotnych to osoby z wykształceniem policealnym 

i średnim zawodowym. Z informacji pozyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Kielcach, znajdujących się w „Informacji o poziomie i strukturze bezrobocia 
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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 na tle innych gmin powiatu kieleckiego. 

  
 

Tabela 6  Stan bezrobocia w powiecie kieleckim. 

 

 

Źródło: Dane dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 
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                       Wykres 1  Bezrobotni  w podziale na wykształcenie w 2020 roku. 

 

 
Źródło: Dane udostępnione przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 

 

 

Wykres 2  Bezrobotni w podziale na wiek w 2020 roku. 

 

 
Źródło: Dane udostępnione przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 
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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.  
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4. Gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska  
i gospodarka odpadami 

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

gminy Chęciny obejmuje 12732,0579 ha w tym 695,6933 ha stanowią grunty będące 

własnością Gminy Chęciny a 8,0269 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób 

fizycznych i prawnych. 
 

 

                        Wykres 3 Grunty stanowiące własność Gminy 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Podstawowe informacje na temat mienia komunalnego Gminy zostały przedstawione 

w poniższej tabeli. 

 

 
Tabela 7 Dane na temat rozporządzania mieniem komunalnym gminy 

Rozporządzanie mieniem komunalnym 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

Grunty w dzierżawie (szt.) 9 9 8 

Grunty w dzierżawie (ha) 8,0053 14,1304 13,8304 

Najem lokali handlowo-usługowych (szt.) 2 0 1 

Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym  (szt.) 36 10 10 

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

Nieruchomości w użyczeniu (szt.) 16 8 9 

Nieruchomości w użyczeniu  (ha) 31,6861 2,9309 3,8109 

Nieruchomości w trwałym zarządzie (szt.) 23 34 34 

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

Sprzedaż mieszkań komunalnych (szt.) 0 0 0 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 4 Sposób zagospodarowania nieruchomości gminnych na dzień 31.12.2020 roku 

 
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 dyspozycji Gminy pozostają jeszcze budynki komunalne, które wymagają niekiedy 

znaczących 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. Od 

dwóch lat przy sprzedaży nieruchomości zauważyć można stagnację, która znacznie się 

pogorszyła w związku z prowadzonym w marcu 2020 roku stanem epidemii w kraju. W 2020 

roku gmina sprzedała działki nr 2736/4 o powierzchni 0,0026 ha i nr 1734/4 o powierzchni 

0,0019 ha położone w Chęcinach za kwotę 4305,00 zł brutto.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku nie dokonano żadnych przekształceń 

gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste we własność. 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 Gmina Chęciny z urzędu dokonała przekształcenia nieruchomości 

zabudowanych na cele mieszkaniowe, będących w użytkowaniu wieczystym w prawo 

własności na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych w wyniku czego w 2020 

roku w użytkowaniu wieczystym pozostało 10 nieruchomości o łącznej powierzchni 8,0269 

ha nieobjętych powołaną wyżej ustawą.  

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowią dodatkowy stały dochód gminy, który 

jednak ze względu na obowiązujące zapisy prawne został znacznie okrojony, ze względu na 

dokonanie w roku poprzednim przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
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własności. Pod koniec 2020 roku Gmina wystąpiła do Sądu Rejonowego w Kielcach 

z wnioskiem o rozwiązanie jednej z umów użytkowania wieczystego w związku z faktem, iż 

nieruchomość będąca w użytkowaniu wieczystym nie jest wykorzystywana przez jej 

użytkownika na cel, na który została przekazana. Jej ewentualne odzyskanie do zasobu gminy 

pozwoli na realizację zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przedszkola 

w Siedlcach 

 

 

                       Tabela 8 Dane dotyczące nieruchomość oddanych 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 takim jak szkoły podstawowe oraz przedszkole i żłobek, a tym 

samym, jako podmiotom zwolnionym z opłat, nieruchomości gminne udostępniane są tu 

nieodpłatnie. 

                   Tabela 9 Dane dotyczące nieruchomość oddanych 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  

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 
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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 
 

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 2020 roku na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Świętokrzyskiego 

zostały nabyte przez Gminę Chęciny na własność nieruchomości o następujących numerach: 

Tabela 10 Dane dotyczące nieruchomość nabytych w 2020 roku poprzez komunalizację 

Lp. Działka nr  Powierzchnia (ha) Położenie 

1 120 0,2400 0011 Radkowice 

2 245 0,2100 0011 Radkowice 

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 

2019-2020 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 2020 roku, w ramach realizacji inwestycji 
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drogowej polegającej na budowie ulicy Batorego oraz Alei Marszałka Piłsudskiego 

w Chęcinach, przejęto kilkanaście nieruchomości. 

Przystępując do realizacji inwestycji polegającej na budowie remizy ochotniczej straży 

pożarnej wraz ze świetlicą wiejską nabyto w formie darowizny od OSP w Tokarni 

nieruchomość położoną w obrębie 0016 Tokarnia oznaczoną nr działki 1522/3 o powierzchni 

0,8905 ha. 

Chcąc umożliwić realizację innych zamierzeń inwestycyjnych, takich jak budowa 

placu zabaw w miejscowości Podpolichno, nabyto nieruchomość oznaczoną numerem 441 

o powierzchni 0,1 ha. Dokonano również zakupu nieruchomości oznaczonych jako działki nr 

247/4 o powierzchni 0,0690 ha obręb Radkowice oraz nr 202/1 o powierzchni 0,0202 ha 

obręb Starochęciny, przeznaczonych pod budowę pompowni. 

Na własność Gminy Chęciny przeszły też otrzymane od Starostwa Powiatowego 

w Kielcach nieruchomości drogowe położone w obrębie 0002 Chęciny stanowiące działki nr 

1960 o powierzchni 0,8665 ha, 2216/2 o powierzchni 0,463 ha i nr 2215/1 o powierzchni 

0,2280 ha oraz w obrębie 0014 Starochęciny stanowiąca działkę nr 20/1 o powierzchni 0,9818 

ha. Jak zaznaczono powyżej są to drogi stanowiące kolejno, ulice: Jędrzejowską (na odcinku 

od Pl. 2 Czerwca do granicy miasta), Kielecką (na odcinku od Pl. S. Żeromskiego do ul. 

Szkolnej), Radkowską (na odcinku od Pl. 2 Czerwca do skrzyżowania z ul. Szkolną) oraz nie 

nazwana droga stanowiąca kontynuację ulicy Jędrzejowskiej na terenie obrębu Starochęciny 

(na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z drogą na tzw. Stare Korzecko). 

W zakresie podziałów nieruchomości Gmina wydała 43 decyzji zatwierdzających 

podział nieruchomości, w tym były to decyzje wydawane na wniosek właścicieli 

nieruchomości jak również decyzje wydawane z urzędu, dokonujące podziału nieruchomości 

stanowiących własność Gminy. Podziałów nieruchomości gminnych dokonywano między 

innymi w celu przygotowania terenów do sprzedaży w przetargach. 

Tabela 11 Podziały nieruchomości 

Nieruchomości przed podziałem Nieruchomości po podziale 

Obręb 

Oznaczenie 

nieruchomości 

Powierzchnia 

w ha 

Oznaczenie 

nieruchomości 

Powierzchnia 

w ha 

działka nr 122  działka nr 122/1 0,0452 7 Mosty 

 działka nr 122/2 0,0452 7 Mosty 

0,3400 działka nr 122/3 0,1250 7 Mosty 

 działka nr 122/4 0,1256 7 Mosty 

działka nr 123 0,1600 działka nr 123/1 0,0800 7 Mosty 

 działka nr 123/2 0,0800 7 Mosty 

Źródło: Opracowanie własne 

W 2020 roku Gmina Chęciny wydała 71 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego. 

Zawiadomienia te dotyczyły budynków już wybudowanych, jak również budynków będących 

w trakcie budowy. 

 

W 2020 roku podjęto dwie uchwały dotyczące nadania nazw drogom położonym na terenie 

miasta Chęciny. Nadano nazwy: ul. J. Chłopickiego i ul. B. Głowackiego.  
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4.2 Mieszkalnictwo 
 

Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw 

domowych o niskich dochodach, zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych oraz 

ochrona przez bezdomnością.   

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Chęciny prowadzone jest na 

podstawie: 

 - ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,  

- uchwały Nr 173/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016 roku 

w sprawie w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Chęciny na lata 2016-2021. 

 

Realizacją części zadań samorządu w zakresie mieszkalnictwa zajmuje się Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Chęcinach, który zarządza zasobem mieszkaniowym gminy 

Chęciny. Do obowiązków Zakładu należy w szczególności podejmowaniu decyzji 

i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-

finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej 

eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego zarządzania nieruchomością, jak również 

czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie 

z jej przeznaczeniem. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zasób mieszkaniowy Gminy przedstawia się 

następująco: 

1. Ilość lokali mieszkalnych – 97 w tym: 

a) Lokale komunalne - 70 

b) socjalny najem lokalu – 9 

c) lokale we wspólnotach mieszkaniowych – 2 

d) lokale niezamieszkałe – 18, w tym ze względu na: 

- zły stan techniczny – 8  

2. Ilość osób zamieszkujących w lokalach – 142 

 

                 Wykres 5 Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy 

 

               Źródło: Opracowanie własne 
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4.3 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.  

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:  

a) 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,  

b) udzielenie dotacji na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.  

Począwszy od 2018 roku, Gmina Chęciny, aby zachęcić mieszkańców do zmiany 

ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku, wprowadziła dopłaty do wymiany starych 

pieców węglowych na kotły na pellet, na gaz lub olejowe w kwocie 3.000,00 zł. 

Zainteresowanie wśród mieszkańców jest bardzo duże, co czyni zasadnym kontynuowanie 

tego zadania w każdym roku budżetowym.  

Mieszkańcy Gminy Chęciny, począwszy od 2019 r., mogą również ubiegać się  

o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z zakupem paneli fotowoltaicznych celem 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Również w tym zadaniu kwota dofinansowania 

wynosi 3.000,00 zł. 

Tabela nr 12 przedstawia ilość i rodzaje instalacji grzewczych, wymienionych w ramach 

programu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Chęciny.  
 

Tabela 12 Rodzaje instalacji grzewczych. 

Rok 

 Rodzaje instalacji grzewczych  

Gazowe Olejowe Pellet 

Dotacja  

z gminy 

Dotacja 

WFOŚiGW 

(„Czyste 

Powietrze”) 

Dotacja  

z gminy 

Dotacja 

WFOŚiGW 

(„Czyste 

Powietrze”) 

Dotacja 

z gminy 

Dotacja 

WFOŚiGW 

(„Czyste 

Powietrze”) 

2020 16 11 0 0 5 8 

Łącznie 27 0 13 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych źródłowych 

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

kosztów inwestycji związanych z zakupem paneli fotowoltaicznych, celem wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w 2020 roku przedstawia tabela nr 13  
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Tabela 13 Realizacja dotacji na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w 2020 r. 

Lp

. 

Ilość 

złożonych 

wniosków 

/szt. 

Ilość 

zrealizowanyc

h wniosków 

/szt. 

Ilość 

wniosków 

wycofanych 

/szt. 

Wysokość 

dotacji dla 

wnioskodawcy 

/zł 

Łącznie 

wypłacona 

dotacja 

celowa /zł 

1 7 2 5 3 000,00 6 000,00 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych źródłowych  

 

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 14. 
 

Tabela 14 Realizacja dotacji na wymianę źródeł ciepła w 2020 r. 

Lp. Ilość 

złożonych 

wniosków 

/szt. 

Ilość 

zrealizowanych 

wniosków /szt. 

Ilość 

wniosków 

wycofanych 

/szt. 

Wysokość 

dotacji dla 

wnioskodawcy 

/zł 

Łącznie 

wypłacona 

dotacja 

celowa /zł 

Łącznie pozostała 

ilość 

niezrealizowanych 

wniosków z uwagi 

na wyczerpane 

środki finansowe 

1 35 21 3 3 000,00 63,000,00 11 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych źródłowych. 

 

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 6. 

 
Wykres 6 Osiągnięty efekt ekologiczny w 2020 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie posiadanych danych oraz informacji WFOŚiGW w Kielcach 

 

Na początku 2020 r. Gmina Chęciny zakupiła trzy czujniki Airly mierzące jakość 

powietrza. Czujniki zamontowano na budynkach szkół podstawowych w Polichnie, 

Chęcinach oraz Wolicy. Czujniki te monitorują w czasie rzeczywistym takie parametry jak: 

pyły zawieszone - PM1, PM2.5, PM10, temperaturę, ciśnienie i wilgotność oraz prędkość 

wiatru. Pozwalają także przewidywać, jak sytuacja będzie wyglądała w danym miejscu 

w perspektywie kolejnych 24 godzin. System Airly umożliwia na bieżąco kontrolować na 
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mapie aktualny stan jakości powietrza i stał się jednym z narzędzi do walki 

z zanieczyszczeniem powietrza na terenie gminy Chęciny.  

 
Rysunek 1 Lokalizacja czujników jakości powietrza na terenie gminy Chęciny 

 
Źródło: https://airly.eu/map/pl/  

 

4.4 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.  

Usługa utylizacji azbestu na terenie gminy Chęciny polega na odbiorze 

i unieszkodliwieniu odpadów azbestowych, która od początku cieszy się dużym 

zainteresowaniem mieszkańców. 

W 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach „Programu usuwania  

i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny”, 

usunięto azbest z 105 posesji o łącznej masie 186,175 Mg. Całkowity koszt realizacji zadania 

wyniósł 77 685,75 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Chęciny pozyskała 100% 

dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 38 842,87 zł (50%) i NFOŚiGW  

w Warszawie w wysokości 38 842,88 (50%). 

  

https://airly.eu/map/pl/
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4.5 Gospodarka odpadami komunalnymi 

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

w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j.), 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.  

Od 01.09.2020r., na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, 

zawarto na okres 24 miesięcy nową umowę na realizację usługi w zakresie odbioru  

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

na terenie Gminy Chęciny (uwzględniając tonażowy system rozliczeń) z dotychczasowym 

wykonawcą usługi tj. firmą 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 2020 roku.  

 
Tabela …….. Ilość odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 2020 r.  

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1787,8800 

15 01 07 Opakowania ze szkła 274,7700 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 677,5000 

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach 

227,6200 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 84,7000 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 31,1000 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 48,5000 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35 

21,1660 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 zaw. niebezpiecznych składników (5) 

7,4460 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 8,5660 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,0020 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 6,6400 

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 189,8000 

16 01 03 Zużyte opony 12,2800 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 

15,3300 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia  

7,5400 
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17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06 

136,6600 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych w tonach [Mg] 3537,5000 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych* w tonach [Mg] 

3377,9700 

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych* w 

tonach [Mg] 

159,5300 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Na terenie miasta Chęciny istnieje jeden Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych zlokalizowany przy Alei Partyzantów 6. Frakcje odpadów gromadzonych 

selektywnie w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów to: metal, odpady 

budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, odpady zielone, 

popiół, opony (od samochodu osobowego). 

 

Tab. ……  

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4) z 

GPSZOK w 2019 roku 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych5

) 

 [Mg] 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
182,2700 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

863,2800 

16 01 03  Zużyte opony 5,6600 

20 03 99 
Odpady Komunalne  nie wymienione w innych 

podgrupach 
4,1400 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 47,3000 

20 03 07  Odpady wielogabarytowe 23,4200 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,9120 

20 01  35* 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 

01 23 zaw. niebezpiecznych składników (5) 

0,3330 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 

01 23 i 20 01 35 

0,9310 

                                                                                    Łącznie 1128,2460 

Źródło: Opracowanie własne sporządzone na podstawie przekazanych przez firmę realizującą usługę 

miesięcznych raportów 

 

Na terenie gminy w 2020r. zorganizowano, wzorem lat poprzednich, dwukrotnie 

mobilną zbiórkę zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego oraz odpadów 

wielkogabarytowych. Odpady powstające na terenach nieruchomości przeznaczonych pod 
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działalność gospodarczą odbierane są przez przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru 

Działalności Regulowanej, prowadzonego przez burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, na 

podstawie indywidualnych umów.  

Na dzień 31.12.2020r., zgodnie z danymi ewidencji ludności, liczba mieszkańców 

miasta i gminy Chęciny wynosiła łącznie 14.863 osób, w tym: liczba mieszkańców miasta 

4313 osoby, liczba mieszkańców wsi 10550 osób, 

Natomiast zgodnie ze złożonymi deklaracjami dot. odpadów komunalnych łączna liczba 

mieszkańców wynosiła 12.504 osoby, w tym liczba mieszkańców miasta wynosiła – 3.565 

osób liczba mieszkańców wsi – 8.939 osób. 

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach, od 1 stycznia 2020r. sprawozdania 

przedsiębiorców odbierających odpady, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, przekazane są za pośrednictwem Bazy danych o odpadach i 

opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).  

Jednym z głównych celów obowiązującego systemu gospodarki odpadami jest 

osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku, które określone zostały w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167) oraz  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 15.12.2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2412). 

Gmina i Miasto Chęciny osiągnęła wymagane poziomy recyklingu na poziomach 

przedstawionych w poniższej tabeli: 

 
Tabela …….Poziomy recyklingu 

Rodzaj odpadów 

Osiągnięty przez Gminę 

Chęciny poziom 

recyklingu  

w 2020 r. 

[%] 

Wymagany do 

osiągnięcia poziom  

w 2020 r 

[%] 

Poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do 

składowania 

3,53 nie więcej niż 35% 

Poziom recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła 

71,52 50 

Poziom recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

100 70 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Uwzględniając powyższe rozporządzenie, Gmina Chęciny wykazała się właściwą 

organizacją, która przełożyła się na osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania  

do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18667646?cm=DOCUMENT
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4.6 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chęciny na 2020 rok 

 
W ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w 2020 roku realizowana była 

uchwała nr 194/XXII/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Chęciny na rok 2020”.  

Odławianie zwierząt bezdomnych, a następnie opiekę i pobyt w schronisku na terenie 

Gminy Chęciny w 2020r., prowadzone było zgodnie z podpisaną umową 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.  

Leczenie zwierząt pochodzących z wypadków drogowych realizowane było na 

podstawie zawartych umów z: Gabinet Weterynaryjny „MEDWET” Marcin Komorowicz 

z siedzibą w Kielcach, ul. G. Zapolskiej 7/u4u5, 25 – 435 Kielce, następnie Gabinet 

Weterynaryjny Grzegorz Wójcik z siedzibą w Sobkowie, ul. Kielecka 1a, 28-305 Sobków. 

Wyleczone zwierzęta przekazywane były następnie do schroniska w Nowinach.  

W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina Chęciny realizuje również 

refundowanie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, osobom chętnym zaadoptować 

bezdomne zwierzęta.  

W 2020 roku dofinansowano 70 szt. zabiegów sterylizacji oraz kastracji zwierząt 

bezdomnych w tym: kastracja psa/kota – 7 szt., sterylizacja kotki/suczki – 63 szt.  

Całkowity koszt opieki weterynaryjnej w 2020 r. zamknął się w kwocie 195.162,00 zł. Gmina 

Chęciny corocznie zwiększa ilość środków w swoim budżecie na realizację obowiązku opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi. Będące obowiązkiem gmin odbiór i utylizacja padłych 

bezdomnych zwierząt w roku 2020 w Gminie Chęciny realizowane były na podstawie umowy 

z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Reko Karol Niziołek, ul. Kaznowskiego 3 lok. 

23, 25-636 Kielce, Całkowity koszt utylizacji padłych zwierząt w 2020 roku zamknął się 

w kwocie 388,80 zł. 
 

 

 

5. Finanse Gminy  

5.1 Dochody i wydatki gminy - plan 
 

Uchwalony budżet gminy i miasta na rok 2020 uchwałą nr 158/XIX/19 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2019 r., po wprowadzonych zmianach w trakcie 

roku 2020, przedstawiał się następująco: 

1) Plan dochodów stanowił kwotę 76 691 560, 27 zł, 

2) Plan wydatków stanowił kwotę  95 786 105,57 zł, 

3) Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt na 

kwotę zł 19 094 545, 30. 

4) Zaplanowane przychody stanowiły ogółem kwotę 22 094 545,30 zł, w tym: 

- wolne środki  9 183 056,35 zł, 
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- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy 

o finansach publicznych – 911 488, 95 zł,  

- przychody z pożyczek i  emisji papierów wartościowych 12 000 000,00 zł, 

5) Zaplanowane rozchody budżetu przeznaczone na spłatę  pożyczki i wykup obligacji 

stanowiły kwotę 3 000 000,00 zł, 

6) W  2020 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu  spłaty pożyczki i wykupu obligacji 

na kwotę  3 000 000,00 zł. 

 

5.2 Realizacja planowanych dochodów budżetowych 
 

Planowane dochody budżetowe w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 

77 369 893,51 zł co stanowi 100,88% planu rocznego, z tego:  

1) Dochody bieżące  70 419 968,46  zł, tj. 95,59 % planu rocznego,  

- subwencje ogólne z budżetu państwa 17 654 542,00  zł, tj.100,00% planu rocznego,  

 z czego: 

a)  część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 11 981 534,00 zł, tj. 100% planu rocznego, 

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 508 535,00 zł, tj. 100% planu rocznego,  

c) środki na uzupełnienie dochodów gmin 164 473,00 zł, tj. 100% planu rocznego,  

 -  dotacje  i  środki  na dofinansowanie  własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł  

24 923 934,82 zł tj. 99,48% planu rocznego. 

2) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 

239 512,01 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego, natomiast dochody z tytułu opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wykonano w kwocie 1 305 458,66 zł, co stanowi 

55,01 % planu rocznego. 

3) Dochody majątkowe wykonano w kwocie 6 949 925,05 zł tj. 95,37 % 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  2020 roku wahają się od 56,97 % w dziale 900 

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do 157,24 % w działach 750 „Administracja 

publiczna”.   

Skutki ulg i obniżeń stawek podatkowych w  2020 roku: 

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 

stanowią kwotę  820 729,07 zł, w tym: w podatku od nieruchomości kwota 

463 571,59 zł, w podatku od środków transportowych kwota 357 157,48 zł, 

- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 

182 691,35 zł, 

- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności za okres sprawozdawczy stanowią 

kwotę – 13 142,35 zł 

- umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 

28 163,29 zł 

Na zalegających w podatkach i opłatach wystawiono upomnienia i  tytuły wykonawcze. 

 

5.3 Realizacja planowanych wydatków budżetowych 
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Planowane wydatki budżetowe w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 

84 331 186,16 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego z tego: 

1) Wydatki bieżące  61 823 664,77 zł tj. 92,22 % planu rocznego, w tym: 

a) dotacje  6 410 192,26 zł tj. 94,33 % planu rocznego, 

b) wydatki na obsługę długu  761 723,84 zł, tj. 84,82 %  planu rocznego. 

2) Wydatki majątkowe 22 507 521,39 zł,  tj. 78,31 % 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 2020 r. 

 

Tabela 15 Wydatki w poszczególnych obszarach. 
 

Obszar Wydane środki (zł) 

Rolnictwo i łowiectwo 737 342,21 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 68 291,10 

Transport i łączność 7 608 854,81 

Turystyka 2 191 052,62 

Gospodarka mieszkaniowa 4 091 130,90 

Działalność usługowa 79 946,00 

Administracja publiczna 5 547 545,18   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

134 658,22 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 943 604,28 

Obsługa długu publicznego 761 723,84 

Oświata i wychowanie 22 671 389,74 

Ochrona zdrowia 254 448,53    

Pomoc społeczna 2 855 619,84 

Edukacyjna opieka wychowawcza 691 801,50 

Rodzina 22 548 851,62 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 479 838,28 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 282 061,45 

Kultura fizyczna i sport 1 383 026,04 

SUMA 84 331 186,16 
Źródło: opracowanie własne  

 

 

Należy podkreślić, że 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.  

5.4 Wynik finansowy 
 

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetowymi 

w    2020 roku stanowi deficyt budżetowy w kwocie 6 961 292,65 zł przy planowanym 

deficycie w wysokości 19 094 545,30 zł.  

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki, wykupu 

obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł. 

 Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 

ogółem 37 981 439,31 zł. 
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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  2020 roku uzyskał przychody w wysokości 5 005 470,22 zł. Koszty zakładu 

budżetowego stanowiły kwotę 5 089 681,70 zł. 

 

5.6 Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku 
 

 W 2020 roku jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły dochody 

w wysokości 261 098,34 zł pochodzące między innymi z najmu i dzierżawy, wpływów 

z usług za wyżywienie, darowizn. Wydatkowana została kwota zł – 261 098,34 zł 

z przeznaczeniem między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków 

żywności, zakup usług pozostałych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Infrastruktura techniczna i komunalna oraz ład przestrzenny 

 

6.1 Infrastruktura  
 

Infrastruktura techniczna i komunalna na terenie Gminy Chęciny stale się 

rozbudowuje i modernizuje. 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:  

172 km, w tym: miasto – 36 km oraz gmina -136 km; w roku 2019: łącznie 168,7 km, 

w tym: miasto: 34,7 km oraz gmina 134 km, 

● liczba czynnych przyłączy wodociągowych do budynków i innych obiektów:  

 4149 szt., w tym miasto –1091 szt. oraz gmina -3058 szt.; w roku 2019: 4060 szt., 

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

wynosi : 113,6  km, w tym miasto –21,7  km oraz gmina -91,9 km; w 2019 roku: 110 

km, w tym miasto: 20,95 km oraz gmina 89,05 km, 

● długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy i Miasta Chęciny wynosi:  

39,2 km, w tym miasto –15,7 km oraz gmina -23,5 km; w 2019 roku: 36,6 km, w tym 

miasto 13,1 km oraz gmina 23,5 km, 

● liczba czynnych przyłączy kanalizacyjnych do budynków i innych obiektów:  

1076 szt. w tym miasto – 621 szt. oraz gmina -455  szt.; w 2019 roku 1050 szt., w tym 

miasto: 610 szt. oraz gmina 440 szt., 

● długość czynnych przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Chęciny 

wynosi : 17,55 km, w tym miasto –6,7 km oraz gmina -11,5 km; w 2019 roku: 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:  

46,866 km; w 2019 roku w przybliżeniu 44 km, 

● stan ilości lamp oświetleniowych na terenie gminy w 2020 roku to około 2600 sztuk; 

w 2019 roku około 2450 szt. 

 

6.2 Inwestycje na przestrzeni ostatnich lat, realizowane również w roku 2020 
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 

przechodzi duże przeobrażenie, co ukazywane było również w poprzednich Raportach 

o stanie gminy.  Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa inwestycje 

w gminie wciąż są realizowane. Najlepszym tego przykładem mogą być chociażby 

sukcesywnie powstające w całej gminie nowe drogi, chodniki i ścieżki rowerowe, czy też 

kolejne nitki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wybudowany został również komisariat 

policji, świetlica wiejska, park miejski w Chęcinach oraz zagospodarowany został zbiornik 

wodny w Lipowicy.    

 

  
Tabela 16 Ważniejsze inwestycje realizowane przy dofinansowaniu środków zewnętrznych  

(unijnych i rządowych). 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 

  

1. Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin – etap II  

– Działanie 6.5 – Rewitalizacja obszarów wiejskich i miejskich 

 

Całkowita wartość projektu: 12 829 832,52 

Wydatki kwalifikowalne: 6 982 465,74 
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Wnioskowane dofinansowanie: 4  196 461,91 

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 2020 roku zrealizowano następujące działania: 

 

Ad. a Utworzenie Parku Miejskiego w Chęcinach, 

 

 W ramach zadania zakończyły się prace związane z budową parku.  

 

Przedmiotem zadania było zagospodarowanie terenu położonego w Chęcinach między 

ulicami: Armii Krajowej, a nowo wybudowaną Al. Piłsudskiego, z przeznaczeniem na 

miejsce służące wypoczynkowi, rekreacji, sportom, zabawom dzieci i młodzieży, itp.  

Inwestycja polegała m.in. na budowie budynku toalety publicznej, małej architektury: 

placów zabaw, skateparku, siłowni zewnętrznej, altan rekreacyjnych, kapliczki przydrożnej, 

oczka wodnego i fontanny, kładki, ławek, koszy, ścieżek pieszych, ścieżek rowerowych, 

drogi dojazdowej kd-d2, 10 miejsc postojowych, instalacji wewnętrznych i infrastruktury 

towarzyszącej, nasadzenia zieleni. 

Zostały dokonane rozbiórki starych obiektów, przesadzenia istniejącej zieleni oraz wycinki.  
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Ad b/ Przebudowa ul. Spokojnej na odcinku 200 m i przyległych do ul. 14 Stycznia 

w msc. Chęciny, 

 

W ramach zadania trwały prace nad opracowaniem aktualizacji dokumentacji projektowej 

oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybór wykonawcy prac. Realizacja robót 

budowalnych była planowana do zakończenia w 2021 roku. 

 

Inwestycja obejmuje: 

a) przebudowę  drogi  ul. Spokojnej  na nawierzchnię z kostki granitowej /jasnoszarej /; 

b) budowę ciągów pieszo-jezdnych zaprojektowanych z kostki granitowej /ciemnoszarej/,  

c) budowę chodników /ciągów pieszych/ zaprojektowanych z kostki granitowej  

/ciemnoszarej/   

d) wymianę rurociągu  sieci wodociągowej ; 
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e) regulacje: zaworów wodociągowych; hydrantu; studzienek kanalizacji sanitarnej; 

studzienek telekomunikacyjnych; 

 

Łączna długość przebudowywanych odcinków dróg  wynosi  622,3m 

 

Ad. c/ Rewitalizacja terenu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych  

W ramach zadania trwały prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wybór 

wykonawcy prac. Realizacja robót budowalnych ma się zakończyć w 2022 roku. 

Zadanie polega na zmianę sposobu użytkowania dotychczasowego obiektu w ramach 

rewitalizacji terenu po byłym SKR na: bibliotekę gminną, ośrodek kulturalny dla seniorów 

i dwa lokale usługowe, z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, 

gazową, centralnego ogrzewania z kotłownią gazową, chłodzenia, wentylacji mechanicznej, 

elektryczną, fotowoltaiczną i odgromową wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: 

drogę wewnętrzną, miejsca postojowe, komunikację pieszą, miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych, małą architekturę, mury oporowe; i infrastrukturą techniczną obejmującą 

instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną 

z oświetleniem terenu; oraz rozbiórka obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą 

techniczną  

 

Planowany budynek ma zostać zrealizowany w standardzie budynku energooszczędnego, co 

pozwoli użytkowanie budynku przez cały rok, stworzyć wysoki komfort użytkowania 

i znaczne zredukować koszty funkcjonowania. W budynku zlokalizowano następujące 

funkcje:  

• Biblioteka Gminna: zespół złożony z części recepcyjnej z kącikiem kawowym, 

czytelni multimedialnej, sali dla dzieci oraz biblioteki głównej z archiwum. 

• Ośrodek kulturalny dla seniorów - sala spotkań z zapleczami magazynowo -

socjalnymi. 

• Lokale przeznaczone na działalność gospodarczą związaną z usługami dla 

mieszkańców: dwa lokale do wynajęcia z zapleczami magazynowo -socjalnymi. 

• Hol z toaletami i pomieszczeniami towarzyszącymi: Zespół toalet ogólnodostępnych 

z toaletą dla osoby niepełnosprawnej, pomieszczenie socjalne i porządkowe. 

 

Projektowany budynek na poziome parteru będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych 

i dla osób mających problemy z poruszaniem się.  

Parter budynku jest projektowany w poziomie terenu, co umożliwi bezpośredni dostęp do 

projektowanego budynku. W budynku wszystkie drzwi zewnętrzne i wewnętrzne do 

pomieszczeń dostępnych dla osób niepełnosprawnych są o szerokości co najmniej 90cm, 

wewnątrz bez progów, a drzwi wejściowe o progu max. 2cm. W budynku przewidziano WC 

ogólnodostępne oraz dwa zaplecza sanitarno-szatniowe przeznaczone dla osób 

niepełnosprawnych ze sprzętami białego montażu dedykowanymi osobom 

niepełnosprawnym i pochwytami stałymi i ruchomymi pomagającymi użytkowanie toalety. 
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Wizualizacja biblioteki wraz z miejscem dla seniorów 

 

Ad. d/ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w kierunku sklepu Biedronka wraz 

z zatoką autobusową. 

W ramach realizacji zadania w 2019 roku zostały zakończone prace budowlane. 

 
2. 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: 3 638 113,73 zł 

Dofinansowanie RPO: 2 923 502,73 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 jest przebudowany i zmodernizowany obiekt turystyczny i rekreacyjny 

– zbiornik wodny w Lipowicy. 
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3. 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.  
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W ramach zadania  zaplanowano budowę 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)  

 

4. Zrównoważona mobilność miejska – budowa ścieżek rowerowych 

Działanie: 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska 

- ZIT KOF 

 

Kwota całkowita: 5 360 045,96 zł 

Dofinansowanie RPO: 637 260,64 zł 

 

Przedmiot projektu: 

Celem projektu jest promowanie ekologicznego transportu poprzez budowę ścieżek 

rowerowych na obszarze KOF. W ramach inwestycji wykonano utwardzoną ścieżkę 

rowerową na terenie gminy Chęciny na 3 odcinkach wzdłuż: ul. Partyzantów, ul. Zelejowej 

i ul. Piłsudskiego. W efekcie realizacji inwestycji powstała ścieżka rowerowa o długości 

1,87km. 

 

 

5. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, 

odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie 

Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej 

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 

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. 
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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 

Wydatki kwalifikowalne: 3 143 171,46 

Wnioskowane dofinansowanie: 1 999 999,00  

Wniosek złożony w sierpniu 2019 r. – umowa o dofinansowanie podpisana w kwietniu 2020 

r. 

W ramach zadania został wybudowany wodociąg o długości 639 mb w Tokarni w drodze nr 

ewid. 200 oraz rozpoczęto prace przy budowie I etapu  sieci kanalizacyjnej na ul. Zelejowa  

i terenach przyległych (ul. Kościuszki i Sienkiewicza) długość wybudowanej sieci 3,4 km.   
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Fundusz Dróg Samorządowych 

1. Budowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ul. Branickiego w Chęcinach 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

 

Całkowita wartość projektu: 4 580 672,39 zł 

Wydatki kwalifikowalne: 3 752 471,90 zł 

Wnioskowane dofinansowanie: 1 800 547,00 zł 

 

W ramach realizacji zadania wykonana została rozbudowa i budowa dróg o łącznej długości 

1,137 km, ścieżka rowerowa, chodniki, zjazdy na posesje, oświetlenie uliczne typu LED na 

ul. Branickiego. Wykonana została kanalizacja deszczowa na całym odcinku. Umowa na 

wykonanie prac budowlanych  została podpisana w 2019 roku.  

Długość odcinków dróg w mb 1137 
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2. Projekt i budowa ulicy H. Sienkiewicza i ulicy T. Kościuszki wraz z odwodnieniem 

i oświetleniem w m. 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 i ul. 

T. Kościuszki 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, 
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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. 

- wykonanie nowej konstrukcji ulicy Kościuszki na odcinku o długości 0,659km, szerokość 

pasa drogowego 10,0m 

- budowa chodnika przy ulicy Kościuszki po obu stronach ulicy, szerokość 2,0m 

- budowa oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome. 

 

3. Projekt i rozbudowa drogi na działkach nr 696 i 694 w miejscowości Polichno  

 

Całkowita wartość projektu: 4 747 764,05 zł 

Wydatki kwalifikowalne: 4 747 764,05 zł 

Wnioskowane dofinansowanie: 2 313 400,00  

 

W ramach realizacji zadania w 2020 roku opracowana była dokumentacja projektowa 

zadania, w ramach którego wykonana zostanie  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. 

Planowane zakończenie prac w 2022 r. 

4. Budowa ulic: J.H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m. Chęciny 

Kwota całkowita: 3 228 232,36 zł 

Kwota dofinansowania: 1 614 116,00 zł 

 

Przedmiot projektu 

W ramach zadania zostanie wybudowana ul. J.H. Dąbrowskiego oraz droga gminna b/n 

w miejscowości Chęciny o łącznej długości 859 mb. 

 

Zakres zadania: 

- budowa kanalizacji deszczowej – 0,503 km, z wyprowadzeniem wód do zbiornika 

retencyjno-wyparkowego o pojemności 120m3 

- budowa ul. J.H. Dąbrowskiego – 0,503 km 

- budowa ścieżki rowerowej – 0,503 km, szerokość 3,0m 

- budowa drogi gminnej b/n – 0,366 km 

- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej b/n – 0,357 km, szerokość 3,0m 

- budowa kanalizacji deszczowej – 0,608 km  

- budowa oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome. 

 

5. „Projekt i rozbudowa drogi na działce nr 604 oraz częściowo na działce nr 637/6, 

w miejscowości Chęciny, (Obręb 1, od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego” 

  

Całkowita wartość projektu: 3 562 700,00 zł 

Wydatki kwalifikowalne: 3 562 700,00 zł 

Wnioskowane dofinansowanie: 1 867 620,00 zł 
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23.12.2020 r została podpisana umowa o dofinansowanie zadania, które zostanie 

zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Termin zakończenia projektu koniec 2022 r. 

6. Projekt i rozbudowa drogi w miejscowości Siedlce na działce nr 247 

Kwota całkowita: 3 238 000,00 zł 

Kwota dofinansowania: 1 860 480,00 zł 

 

Przedmiot projektu 

W ramach zadania zostanie rozbudowana droga w Siedlcach o łącznej długości ok. 1 km 

wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej – ok. 1 km, szerokość 3,0m 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

1.„Szkolenia z obsługi Internetu dla mieszkańców gminy Chęciny po 25 roku życia” 

 

Działanie 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 

 

Całkowita wartość projektu: 53 303,75 zł 

Wydatki kwalifikowalne: 53 303,75 zł 

Wnioskowane dofinansowanie: 53 303,75 zł 

 

Projekt zakładał objęcie wsparciem 100 mieszkańców gminy Chęciny w wieku powyżej 25 

roku życia, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem, 

podwyższeniem swoich umiejętności komputerowych i przydatnych kompetencji cyfrowych, 

w tym wykorzystania e-usług publicznych. 

Każda grupa szkoleniowa liczyła 10 osób.  Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe 

oraz poczęstunek. 

W ramach projektu zakupionych zostało 10 szt. nowych laptopów oraz szafa na laptopy, 

które zostały przekazane do SP w Chęcinach. 
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2. Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

w systemie kształcenia zdalnego 

 

Działanie: 1.1  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach 

 
Całkowita wartość projektu: 70 119,17 zł 

Wydatki kwalifikowalne: 69 999,97 zł 

Wnioskowane dofinansowanie: 69 999,97 zł 

W ramach zadania zakupiono 45 sztuk laptopów, 29 kart dostępu do internetu oraz 10 

modemów dla dziewięciu szkół podstawowych z terenu gminy Chęciny.  

 

3. Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

w systemie kształcenia zdalnego 

 

Całkowita wartość projektu: 73 172,00 zł 

Wydatki kwalifikowalne: 73 172,00 zł 

Wnioskowane dofinansowanie: 73 172,00 zł 

W ramach zadania zakupiono 44 sztuki laptopów dla dziewięciu szkół podstawowych  

z terenu gminy Chęciny. 

 

Środki rządowe: 

1. Realizacja projektu pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa zniszczonego podczas pożaru 

traw i składowiska odpadów niebezpiecznych w miejscowości Nowiny na potrzeby Ochotniczych 
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Straży Pożarnych z terenu Gminy Chęciny” 

Dofinansowanie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 

Funduszu Sprawiedliwości 

 

Całkowita wartość projektu: 63 424,00 zł 

Wydatki kwalifikowalne: 63 424,00 zł 

Wnioskowane dofinansowanie: 62 752,05 zł 

 

W ramach zadania Gmina Chęciny zakupiła wyposażenie przekazane na rzecz: OSP 

Radkowice, OSP Bolmin, OSP Chęciny, OSP Wolica 

 

 

2. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 „Maluch+” 2020 moduł 2 



 

Strona 48 z 96 
 

Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania instytucji Żłobka Samorządowego w Chęcinach 

– kwota dotacji: 90 420,00 zł. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie personelu. 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

6.3 Inwestycje realizowane w roku 2020 
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 i zaspokajania potrzeb społeczności.  

 

W 2020 roku zrealizowano, kontynuowano lub rozpoczęto następujące inwestycje: 

 

I. Drogi i chodniki: 

1) Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt i budowa dróg wraz 

z odwodnieniem i oświetleniem os. Skiby” - projekt w trakcie opracowywania; 

2) Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„ Budowa drogi od Osiedla 

Sosnówka do ul. Partyzantów Chęcinach”; 

3) Trwa budowa drogi wewnętrznej w m. Tokarnia (dz.429, 564, 608); 

4) Trwa budowa  drogi w Wolicy ul. Chęcińska; 

5) Wykonano remont drogi w msc. Siedlce dz. nr 31 dł. odc. 257 mb; 

6) Wykonano remont drogi na odc. Łukowa – Gajówka dł. odc. 405 mb; 

7) Wykonano utwardzenie terenu w msc. Chęciny os. Sosnówka; 

8) Wykonano budowę chodnika przy budynkach wielorodzinnych  w msc. Chęciny 

(Czerwona Góra); 

9) Wykonano remont drogi w msc. Podzamcze dł. odc. 255 mb; 

10) Wykonano remont krawężników przy drodze dojazdowej do ZOZ Chęciny – 125 mb; 

11) Zakończono budowę i przebudowę ulicy Wołodyjowskiego w msc. Chęciny – 445 mb; 

12) Zakończono budowę drogi ul. Kazimierza Wielkiego (633 mb) i rozbudowę ul. 

Branickiego (870 mb) w msc. Chęciny; 

13) Zakończono budowę ścieżek rowerowych w msc. Chęciny ul. Zelejowa dł. 737 mb oraz ul. 

Partyzantów 236 mb; 

14) Zakończono zadanie  pn. „ Zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury wokół 

zbiornika wodnego w Lipowicy”; 

15) Trwa projekt i rozbudowa drogi  na działkach nr 696 i 694 w msc. Polichno; 

16) Trwa projekt i budowa ulic H. Sienkiewicza i T. Kościuszki w msc. Chęciny; 

17) Trwa budowa ulic J.H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w msc. Chęciny; 

18) Opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy dla zadania pn.: Projekt i rozbudowa drogi 

na działce ewid. 604 oraz częściowo na działce nr ewid. 637/6;  

19) 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; 

20) Trwa przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych; 

21) Zakup i transport kruszywa na drogi gminne - zakupiono 2 968,00 Mg kruszywa na 

remonty dróg; 

22) Zakup i montaż znaków drogowych i tablic - zakupiono i zamontowano 26 szt. znaków 
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drogowych, 3 szt. luster drogowych oraz 2 progi zwalniające; 

23) Oznakowanie poziome - wykonano malowanie pasów na 19 przejściach dla pieszych; 

24) Remonty cząstkowe dróg gminnych – wykonano: 

a) remontów cząstkowych dróg masą mineralno-bitumiczną 121,5 m2,  

b) metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami 5,08 m2, 

c) uszczelnienie szwa podłużnego w ilości 1705 mb; 

25) Wykonano utwardzenie terenu z kostki przy budynku szkoły w Korzecku w ramach 

zadania „Utwardzenie terenu pod parking SP Korzecko” 455 m2; 

 

II. Drogi powiatowe: 

 Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na zadania: 

1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0377T na odc. od km 7+860 do 10+010 Lipowica- 

Przymiarki – Starochęciny; 

2) Rozbudowa dróg powiatowych ul. Kieleckiej i ul. Białego Zagłębia od dr. woj. 762 do 

skrzyżowania z ul. Szkolną; 

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 0382 T na odc. 5+330 do 7+900 w m. Siedlce- Łukowa; 

4) Remont drogi powiatowej nr 0156T w msc. Łukowa od granicy gm. Chęciny z gm. 

Sobków do skrzyżowania z DP 0382T długości około 1700 m; 

 

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 m. Tokarnia w drodze dz. nr 756 w k. ujęcia wody - 

wykonano 337 m; 

2) Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia - w trakcie opracowania; 

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

w k. Wrzocy) - wykonano część – 385,07 m; 

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

140,5m; 

5) Przejęcie wodociągu w m. Skiby o dł. 73,6 m PCV90 z hydrantem podziemnym; 

6) Przejęcie wodociągu w m. Polichno o dł. 121,0m PE110 z hydrantem podziemnym; 

7) Przejęcie wodociągu w m. Korzecko o dł. 231,0 m PCV110 z dwoma hydrantami 

podziemnymi; 

8) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Łukowa w dr. nr 340 - wykonano 94 m; 

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

opracowano projekt, złożono wniosek o pozwolenie na budowę; 

10) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze dz. nr 737 – uzyskano 

pozwolenie na budowę; 

11) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Ostrów między drogą dz. nr 838/1 a drogą dz. 

nr 355 – projekt w trakcie opracowania; 

12) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów – podpisano umowę na 

opracowanie projektu; 

13) Rozbudowa wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. nr 200 – wykonano 642,6 m; 
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14) Projekt i budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr 755 – podpisano umowę na 

opracowanie projektu; 

15) Budowa przepompowni wody wraz z zasilaniem w energię elektryczną w m. Podpolichno 

– wykonano; 

16) Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej w m. Korzecko - zawarto umowę 

z wykonawcą na roboty budowlane; 

17) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz 

z przyległym terenem, I i II część, ul. Białego Zagłębia, ul. Zelejowa, ul. Sienkiewicza, ul. 

Kościuszki – zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane; 

18) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna 

przyległych miejscowości - w trakcie opracowania; 

19) Budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody - uzyskano pozwolenie na budowę, 

roboty budowlane wykonywane będą jednocześnie z przebudową wodociągu; 

20) Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach w kierunku ujęcia wody dz. nr 

2173 – opracowano projekt, złożono wniosek o pozwolenie na budowę; 

21) Budowa sieci wodociągowej II Etap Chęciny os. Zelejowa – wykonano 437,5 m; 

22) Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach ul. Zelejowa dz. nr 1175/3- 1187/4 

- opracowano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę; 

23) Budowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Jana Pawła II i przyległych – wykonano 158 m; 

24) Projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Czarnieckiego i ul. Wysockiego – 

zawarto umowę na opracowanie projektu; 

25) Zakończono I Etap zadania pn. „Projekt i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 

w budynkach komunalnych w m. Siedlce” tj. budowę sieci zewnętrznych wraz ze 

zbiornikami na ścieki dla budynków komunalnych w Siedlcach 124 A-C; 

26) Wykonano rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Chęciny ul. Branickiego długości 

220 m; 

 
V. Inwestycje kubaturowe: 

1) Kontynuowano budowę świetlicy wiejskiej w m. Lipowica, powierzchnia użytkowa 

budynku - 161,30 m , powierzchnia terenu inwestycji 1267,00 m; 

2) Zakończono prace budowlane w Szkole Podstawowej w Wolicy, w ramach zadania 

„Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny”; 

3) Rozpoczęto i zakończono I etap prac tj. remont  I  piętra budynku SP w Chęcinach 

w ramach zadania „Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach”; 

4) Wykonano badania konserwatorskie, architektoniczne i ekspertyzę techniczną budynku 

synagogi jako niezbędne prace przedprojektowe oraz rozpoczęto prace projektowe  

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) Zakończono  prace projektowe  oraz rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót 

budowlanych zadania pn. „Rewitalizacja terenu po byłym SKR” w ramach zadania: 

„Rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin - etap II”; 

6) Rozpoczęto prace projektowe budynku hali sportowej przy szkole podstawowej 

w Bolminie w ramach zadania „Projekt hali sportowej SP Bolmin”; 

7) Rozpoczęto prace projektowe budynku przedszkola i żłobka w Siedlcach w ramach 

zadania „ Projekt i budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu 
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w miejscowości Siedlce”; 

8) Trwała realizacja robót budowlanych Parku Miejskiego w Chęcinach w ramach zadania 

pn. „Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II”, powierzchnia 

inwestycji 2,3 ha, droga 180 m. 
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7. Oświata i wychowanie 
 

7.1 Stan organizacji  
Tabela 17 Stan organizacji szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, przedszkolnych 

 

Źródło: CUW w Chęcinach 

 

Nazwa szkoły / placówki 

Liczba 

uczniów 

ogółem 

Liczba 

oddziałó

w ogółem 

 klasa 

poniże

j "0" 

klas

a 

"0" 

klas

a I 

klas

a II 

klas

a III 

klas

a IV 

klas

a V 

klas

a VI 

klas

a 

VII 

klasa 

VIII 

SZKOŁA PODSTAWOWA  
Z ODDZIAŁAMI 

DWUJĘZYCZNYMI IM.  

ŚW. JANA PAWŁA II W 
BOLMINIE 

114 9 0 16 12 10 9 8 12 17 13 17 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 

JANA KOCHANOWSKIEGO W 

CHĘCINACH 
385 19 0 19 59 35 51 16 62 54 49 40 

SZKOŁA PODSTAWOWA  
W ŁUKOWEJ 

118 8 0 10 15 11 12 0 16 25 20 9 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

IM. GEN. STANISŁAWA 

SKALSKIEGO W POLICHNIE 
118 8 0 8 16 18 10 0 25 15 13 13 

SZKOŁA PODSTAWOWA  
W STAROCHĘCINACH 

47 8 14 0 5 10 0 5 7 2 0 4 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

IM. JANUSZA KORCZAKA  
W TOKARNI 

132 10 6 13 22 3 15 11 16 25 9 12 

SZKOŁA PODSTAWOWA W 
WOLICY 

110 9 12 8 9 11 7 0 16 21 18 8 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA IM. 100. 
ROCZNICY ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ 

POLSKĘ W KORZECKU 
39 9 0 0 7 5 0 5 3 5 11 3 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

W RADKOWICACH 
48 10 0 0 11 6 0 3 5 5 8 10 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W 

SIEDLCACH 
28 6 6 5 2 0 0 2 6 7 0 0 

PRZEDSZKOLE 
SAMORZĄDOWE  

W CHĘCINACH 
198 8 148 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUNKT PRZEDSZKOLNY 

PROMYCZEK W BOLMINIE 
19 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUNKT PRZEDSZKOLNY 

PROMYCZEK W ŁUKOWEJ 
23 1 23 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 
14 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUNKT PRZEDSZKOLNY 
PROMYCZEK W TOKARNI 

17 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Chęciny była organem prowadzącym dla 

1 przedszkola publicznego, 7 szkół podstawowych. W Gminie funkcjonowały równie trzy 

szkoły podstawowe oraz pięć punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia. 

szkoły podstawowe oraz pięć punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia. 

7.2 Baza lokalowa do działalności oświatowej 

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę funkcjonowały w 9 budynkach.  

W ostatnim roku szkolnym gruntowy remont przeszły dwie placówki: SP Chęciny 

(częściowy, I etap) i SP Wolica. 

Szkoła Podstawowa w Wolicy to już czwarta placówka oświatowa po szkołach 

w Bolminie, Polichnie i Starochęcinach, która przeszła kompleksową przemianę. 

Termomodernizacja i kompleksowy remont budynku Szkoły Podstawowej w Wolicy jest 

drugim etapem projektu, na który gmina Chęciny pozyskała w sumie ponad 8,5 mln zł 

dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

Tabela 18 Inwestycje dot. bazy lokalowej 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 

 

1. Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny – II etap  

 

Działanie: 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF 

Kwota całkowita: 3 125 547,98 zł 

Dofinansowanie RPO: 1 353 950,64 zł 

 

Przedmiot projektu 

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. 

Remont Szkoły Podstawowej w Wolicy był największą inwestycją oświatową w roku 

szkolnym 2019/2020, w  ramach której szkoła przeszła termomodernizację i kompleksowy 

remont wraz z przebudową pomieszczeń i klatki schodowej. Obiekt został ocieplony, wykonano 

izolację dachu, a także wymieniono drzwi i okna zewnętrzne. Przeprowadzono też prace 

związane z tynkowaniem elewacji i malowaniem zewnętrznym. Zamontowane zostały również 

źródła ciepła w postaci kotłów gazowych i powietrznej pompy ciepła, a wentylację grawitacyjną 

zamieniono na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Zainstalowano centralne 

ogrzewanie i wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną. Całkowitą metamorfozę przeszła 

klatka schodowa, sale lekcyjne i sanitariaty, które też przebudowano. Wydzielono sale dla 

przedszkolaków, a także pomieszczenia zaplecza gastronomicznego i stołówki. W całej szkole 

zaświeciło oświetlenie energooszczędne typu LED. Wymienione zostały instalacje sanitarne, 

elektryczne i teletechniczne. Ważną kwestią było dostosowanie budynku do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Również na zewnątrz szkoła zyskała zupełnie nowy blask.  Wykonano 

nowe chodniki wraz z opaskami i stanęło nowe ogrodzenie. W kolejnym etapie planowane jest 

również wykonanie parkingu przy szkole.  
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2. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach” 

 

7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

 

Całkowita wartość projektu: 1 321 126,87 zł 

Wydatki kwalifikowalne: 1 177 844,17 zł 

Wnioskowane dofinansowanie: 500 000,00  

Remont Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach podzielono na 

kilka etapów. Pierwszy z nich wykonany w roku 2020 inwestycji kosztował 1 milion 102 

tysiące złotych. Prace polegały na modernizacji istniejących pomieszczeń na I piętrze budynku. 

Wymienione zostały posadzki, parapety wewnętrzne i drzwi wewnętrzne. Nowego wyglądu 

nabrały też ściany i sufity. Zamontowano rolety wewnętrzne i osłony na grzejniki. Wymieniona 

została także instalacja teletechniczna, elektryczna, sanitarna i wodno-kanalizacyjna. Zakupiono 

tablice multimedialne i meble. Zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie tej 

placówki. W ramach inwestycji zaplanowano boisko z syntetyczną, bezpieczną dla ucznia, 

nawierzchnią. Zaprojektowano również strefy bezpieczeństwa wokół boiska i piłkochwyty. 

Boisko wyposażone zostało w bramki stacjonarne o konstrukcji aluminiowej. Są też ławeczki 

dla sportowców i dla widowni, wykonane z konstrukcji odpornej na warunki atmosferyczne 

z drewnianymi siedziskami.  

W 2021 roku została zaplanowana do wykonania modernizacja bieżni oraz doposażenie 

pracowni matematyczno-przyrodniczej. 
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3.„Wesołe przedszkolaki – projekt upowszechniający edukację przedszkolną oraz 

podnoszący jakość i atrakcyjność oferty przedszkolnej dla dzieci z gminy Chęciny” 

 

Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej 

 

Całkowita wartość projektu: 372 562,50 zł 

Wydatki kwalifikowalne: 372 562,50 zł 

Wnioskowane dofinansowanie: 299 012,50 zł 

 

W ramach projektu powstał dodatkowy oddział przedszkolny przy SP w Wolicy dla 25 dzieci 

w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Chęciny, mieszkających nie tylko w samej Wolicy, ale też 

w Tokarni, Ostrowie, Siedlcach, Łukowej i w Wojkowcu. 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oddziału przedszkolnego, w ramach 

projektu zakupiono niezbędne wyposażenia sali przedszkolnej oraz pomieszczeń, aby 

przystosować je do potrzeb dzieci. Zakupione zostały: regały i szafki na książki, zabawki, 

pomoce dydaktyczne, pomoce do prowadzenia zajęć dodatkowych, artykuły piśmiennicze, 

stoliki i krzesełka dla dzieci, biurko i krzesła dla nauczycieli, kanapa i siedziska piankowe dla 

dzieci, dywan itp. Ponadto, zakupione zostały pomoce edukacyjne takie, jak: zabawki, książki, 

niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć itp., a także dla każdego dziecka wyprawki plastyczne – 

25 kompletów. 

Projekt zakładał także realizację dodatkowych zajęć rytmiczno-muzycznych, zajęć 

usprawniających aparat mowy, a także lekcje z kreatywności. Udział w nich biorą dzieci 

pozostające w oddziale przedszkolnym po godzinach objętych podstawą programową. 

Zakończenie projektu to wrzesień 2021 r. 
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Źródło: Opracowanie własne 

                                                                                                                

7.3 Udział w projektach i przedsięwzięciach edukacyjnych 
1. W roku szkolnym doposażono Szkołę Podstawową w Łukowej i Szkołę Podstawową im. 

Janusza Korczaka w Tokarni o pracownie przedmiotowe w zakresie nauk przyrodniczych: 

biologii, chemii, fizyki i geografii. Łączny kwota pozyskanych na ten cel środków 

wyniosła 99.290,00 zł. 

2. Szkoła Podstawowa w Łukowej została wyposażona w trzy  monitory dotykowe 

w ramach programu Aktywna Tablica – koszt zadania 17.500,00 zł, w tym środki 

z budżetu Gminy 3.500,00 zł. 

3. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono dla szkół nowości 

wydawnicze, lektury, beletrystykę  na kwotę 22.480,00 zł 

- Szkoła Podstawowa w Łukowej:  kwota 4.000,00 zł, 

 - Szkoła Podstawowa w Wolicy:  kwota 4.000,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa w Starochęcinach: kwota  2.480,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie:   kwota 4.000,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Chęcinach: kwota 8.000,00 zł. 

4. W ramach projektu Zdalna Szkoła zakupiono 45 laptopów, 29 kart sim z dostępem do 

Internetu oraz 10 modemów. Koszt zakupu wyniósł 70 tys. zł. Sprzęt został wykorzystany 

do prowadzenia zdalnego nauczania.  
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5. Dzięki kolejnemu rządowemu programowi Zdalna Szkoła+ pozyskano ponad 73 tys. 

złotych na zakup 45 laptopów. Sprzęt trafił przede wszystkim do dzieci pochodzących 

z rodzin wielodzietnych. 

6. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tokarni dzięki udziałowi w projekcie 

„Z matematyką na start” fundacji mBanku – mPotęga, realizowanego od września do 

grudnia 2019 r., uzyskała dofinansowanie do zajęć dodatkowych z matematyki 

w wysokości 13.000,00 zł. 

7. Szkoła Podstawowa w Łukowej otrzymała sprzęt do nauki programowania w wysokości 

11.000,00 zł za ponadprzeciętne zaangażowanie się nauczycieli i uczniów w projekcie 

„Programujemy kielecki”  

8. Szkoła Podstawa w Bolminie rozpoczęła realizację projektu „Lego przygoda z nauką 

w Bolminie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 372 773 zł. W ramach dofinansowania szkoła 

planuje kupić kompletne wyposażenie do szkolnej „Lego – pracowni”. Zestawy klocków 

Lego, które będą wykorzystywane w projekcie, można łączyć w różnorodnych 

konfiguracjach i wykorzystywać na niemal wszystkich zajęciach edukacyjnych. Ponadto 

szkoła wzbogaci się w mobilne pracownie komputerowe, tablice i monitory interaktywne, 

matematyczny dywan interaktywny, długopisy 3D. 

9. Szkoła Podstawowa w Wolicy rozpoczęła realizację projektu „Wesołe przedszkolaki – 

projekt upowszechniający edukację przedszkolną oraz podnoszący jakość i atrakcyjność 

oferty przedszkolnej dla dzieci z gminy Chęciny", w ramach którego powstała 

w placówce dodatkowa grupa przedszkolna dla 25 dzieci. Ze środków zewnętrznych 

sfinansowane jest wynagrodzenie nauczycieli, obsługi oraz wyposażenie w meble, 

zabawki, materiały dydaktyczne. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę nieco 

ponad 372 tysięcy złotych, z czego blisko 300 tysięcy złotych pokryje unijne 

dofinansowanie pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020. 
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8. Turystyka, promocja gminy, aktywność społeczna 

 

8.1 Turystyka 
 

Turystyka jest energicznie rozwijającą się gałęzią wielu gospodarek, pozostając jedną 

z najważniejszych branż na świecie i coraz istotniejszą w Polsce, szczególnie dla lokalnych 

samorządów. Rok 2020 był dla branży turystycznej niezwykle dotkliwy z powodu 

wprowadzanych przez rząd ograniczeń w przemieszczaniu oraz funkcjonowaniu wielu 

obiektów.  

 

1. Chęciński Zamek to niewątpliwie w dalszym ciągu jeden z najciekawszych zabytków 

w województwie świętokrzyskim, a po jego rewitalizacji stał się również jednym 

z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Polsce. W 2020 roku Zamek odwiedziło– 

139 733 turystów - (12.03-15.05.2020 r. oraz  07.11.-04.12.2020 r. zamek wyłączony 

z ruchu turystycznego z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią 

COVID-19). Biorąc pod uwagę trudną rzeczywistość, z jaką przyszło nam się zmierzyć, 

w 2020 roku liczba turystów, która odwiedziła Zamek jest wysoka. 

2. Zabytkową kamienicę Niemczówka, w 2020 roku odwiedziło 12 472 osób (12.03-15.05 

oraz od 07.11. Niemczówka wyłączona z ruchu turystycznego), co również stanowi 

o dużym zainteresowaniu naszymi zabytkami. 

Informacje o ilości turystów z innych obiektów zlokalizowanych na terenie 

Gminy Chęciny: 

1. Jaskinia Raj – 49998  tysięcy turystów, 

2. Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarni – 73 650 tysięcy turystów, 

3. Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance –   1643  turystów. 
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Synagoga w Chęcinach ulegnie niebawem przeobrażeniu w ramach projektu: 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie 

i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury 

Żydowskiej. 

 

W roku 2020 zakończyły się inwestycje i zostały utworzone dwie nowe atrakcje 

turystyczne na mapie turystycznej Gminy Chęciny tj. Park Miejski w Chęcinach oraz 

zagospodarowany zbiornik wodny w Lipowicy. 
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8.2 Kultura i sport  
 

W 2020 działalność kulturalna i sportowa była mocno ograniczona ze względu na 

pandemię COVID-19. Niemniej jednak w Gminie Chęciny organizowane były liczne 

wydarzenia kulturalne i sportowe, m.in. Gminny Przegląd Widowisk Jasełkowych, Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy, współpraca przy organizacji Zimowego Maratonu  

Świętokrzyskiego, Przystanek Hollywood, Walentynkowy Rajd z kijkami, Spektakl Teatru 

Grodzkiego „Pod Basztami” pt. „Królowa Śniegu”, Dzień Kobiet w Miedziance oraz Hali 

Sportowej w Chęcinach, zajęcia sportowe dla seniorów, młodzieży i klubów sportowych – 

filmiki w sieci, zajęcia teatralne w sieci, zajęcia kreatywne – filmiki w sieci, warsztaty 

malarskie – w sieci, akcja „Vivat 3 Maja” w sieci, treningi karate w sieci, koncerty online: 

Antonina Gorzelak, Michał Steciak, Wojciech Lisowicz, Monika Pyczek, Dominika Wrońska, 

wywiady online,, „V rajd rowerowy”, wakacje w Gminie Chęciny z CKiS w hsli „Pod 

basztami” oraz świetlicach środowiskowych, „XVII Plener Malarski w Chęcinach, Letnia 
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scena teatralna i przedstawienia pt. „Kurdeflak” i „Księżniczka na opak odwrócona”, 

Zamkowe spotkania z muzyką, wernisaż prac XVII Pleneru Malarskiego „Pocztówki 

Chęcińskie 2020”, kino letnie,  i wiele innych. 

 

Kluby sportowe, działające na terenie Gminy, wspomagane są corocznie 

dofinansowaniem z budżetu. Kwoty dofinansowania w 2020 r. przedstawia tabela nr 19. 

 
Tabela 19 Dotacje dla klubów sportowych w 2020 r. 

Nazwa klubu Kwota dofinansowania 

Ludowy Klub Sportowy „ŚWIT” Wolica 15 000,00 zł 

UKS IKAR POLICHNO 7400,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy BOLMIN 45 600,00 zł 

Klub Sportowy PIAST CHĘCINY 50 000,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Chęciny  52 000,00 zł 
Źródło: opracowanie własne 

 

W ramach upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki przyznano ponadto środki 

w wysokości 2000,00 zł na zadanie „Prowadzenie zajęć karate dla mieszkańców Gminy 

Chęciny” dla Stowarzyszenia Klub Karate SHIRO. 

 

8.3 Inne ważne wydarzenia 
 

Gmina Chęciny już po raz drugi zdobyła tytuł Świętokrzyskiej Victorii. Oprócz 

prestiżowej statuetki i certyfikatu do gminy trafiła również nagroda pieniężna w kwocie 

pięciu tysięcy złotych, która została przeznaczona na zakup sztandaru gminy Chęciny. 

Uroczysta gala wręczenia statuetek odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara 

Kolberga w Kielcach pod koniec lutego 2020 roku. Świadczy to o tym, że 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.  
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9. Bezpieczeństwo publiczne, zdrowie i pomoc społeczna 
 

 W roku 2020 wybuchła globalna pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 

nazywana potocznie - COVID- 19. Z uwagi na  pandemię Gmina Chęciny skierowała wiele 

działań na walkę z wirusem SARS-CoV-2. Przeprowadzono dezynfekcję  miejsc użyteczności 

publicznej, akcję szycia maseczek ochronnych systemem gospodarczym przez Centrum 

Kultury i Sportu w Chęcinach i Przedszkole Samorządowe w Chęcinach. Zorganizowano 

dystrybucję maseczek wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy i Miasta Chęciny, do 

akcji włączyli się także sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli. Doposażono służby 

będące na pierwszej linii walki z COVID-19 w środki ochrony osobistej.  

 

We wrześniu 2020 roku Gmina Chęciny zawarła umowę z Powiatem Kieleckim. 

Przedmiot umowy stanowi element realizacji projektu „Powiat Kielecki w walce 

z koronawirusem SARS-CoV-2  działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania 

epidemii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9.Włączenie społeczne i walka 

z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki ochrony 

osobistej przekazywane są do podmiotów objętych wsparciem tj.: Miejsko Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach, Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Chęcinach, Punktu Lekarskiego w Wolicy i Łukowej. Na walkę z epidemią 

Powiat przekazał  środki ochrony osobistej również dla 8 jednostek ochrony przeciwpożarowe 

z terenu Gminy i Miasta Chęciny. Projekt jest realizowany do czerwca 2021 roku.  

 

9.1 Ochrona przeciwpożarowa 
 

Gmina Chęciny finansuje działalność 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. 

Bolmin, Chęciny, Łukowa, Ostrów, Radkowice, Siedlce, Tokarnia, Wolica).  

Strukturę członków OSP, a także liczbę kobiet i mężczyzn w tych strukturach, przedstawiają 

poniższe tabele i wykresy.  

 

Tabela 20 Łączna ilość druhów. 

Łączna ilość druhów – 286 (w tym) 

członkowie zwyczajni 246 członkowie wspierający 23 członkowie honorowi 17 

 

Źródło: opracowanie własne 
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 Wykres 7 Ilość druhów ochotniczych straży pożarnych. 

członkowie 
zwyczajni; 

246

członkowie 
wspierający; 

23

członkowie 
honorowi; 

17

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Tabela 21 OSP podział na kobiety i mężczyzn. 

Mężczyźni 210 

 

Kobiety 36 

mężczyźni w wieku 

18-65 lat –191 

mężczyźni w wieku 

ponad 65 lat –19 

kobiety w wieku 18-

65 lat –35 

kobiety w wieku 

ponad 65 lat-1 

Źródło: opracowanie własne 

 

Gmina systematycznie zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców poprzez budowę 

nowoczesnych remiz strażackich i remonty pozostałych budynków, a także doposaża 

strażaków kupując wozy i wyposażenie strażackie.  

W 2020 roku w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa 

zniszczonego podczas pożaru traw i składowiska odpadów niebezpiecznych w miejscowości 

Nowiny na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chęciny” Gmina 

Chęciny zakupiła: ubrania specjalne- 13 szt; buty strażackie gumowe - 8 par; buty strażackie 

skórzane - 4 pary; rękawice strażackie -15 par; kominiarki - 4 szt.; pokrowce na butlę - 2 szt.; 

węże W-52 - 6 szt.; węże W-75 - 3 szt.; latarka ISKRA - 1 szt. Nabyte wyposażenie zostało 

przekazane poprzez umowy darowizny w dniu 2 listopada 2020 r.: OSP Radkowice:  Ubrania 

specjalne – 1 szt., Rękawice specjalne- 1 para, latarka Iskra – 1 szt, OSP Bolmin: Ubrania 

specjalne – 4 szt., Buty specjalne skórzane – 2 pary, Kominiarki – 4 szt., Rękawice specjalne- 

4 pary, Buty strażackie gumowe – 2 szt, OSP Chęciny: Ubrania specjalne – 4 szt., Buty 

specjalne skórzane – 2 pary, Pokrowiec na butlę– 2 szt., Rękawice specjalne- 6 par, Buty 

strażackie gumowe – 2 szt., Wąż W-52 – 6 szt., Wąż W-75 – 3 szt, OSP Wolica: Ubrania 

specjalne – 4 szt., Rękawice specjalne- 4 pary, Buty strażackie gumowe – 4 szt. 

 W 2020 roku do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni trafił nowy 

terenowy samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem na cztery koła. Nowoczesny wóz bojowy 

kosztował 780 tysięcy złotych, z czego 360 tysięcy pochodziło z dofinansowania 

zewnętrznego. Strażacy doposażyli samochód sprzętem za blisko 30 tysięcy złotych, na który 

połowę środków pozyskano z ministerialnego dofinansowania, a także z dofinansowania 

z PZU i z KRUS-u.  
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Nowy średni terenowy samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem na cztery koła marki 

KAMAZ 43.265 4x4 GBA został zakupiony dzięki środkom własnym gminy Chęciny 

w kwocie 415 tysięcy złotych, a także z dotacji pozyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w kwocie 100 tysięcy złotych i z Krajowego Systemu Ratownictwa 

w kwocie 260 tysięcy złotych oraz ze środków własnych OSP w Tokarni w kwocie 5 tysięcy 

złotych. 

Samochód przekazany przez KMPSP w Kielcach do OSP Siedlce w lutym 2020 roku. 

Pojazd z 2008 roku przekazany wraz ze sprzętem do ratownictwa drogowego Holmatro. 
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Tabela 22 Ilość wyjazdów poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Chęciny w 2020 r. 

      Wyjazdy OSP za 2020 rok       

Jednostka KSRG Pożar 

Miejscowe 

zagr. 

Alarm 

Fałszywy Ćwiczenia 

Wyjazd 

gospodarczy Razem 

OSP 

Chęciny TAK 34 39 0 0 5 78 

OSP Wolica TAK 29 37 1 0 1 68 

OSP Siedlce NIE 20 1 1 0 1 23 

OSP 

Bolmin TAK 17 7 1 0 1 26 

OSP 

Łukowa NIE 10 2 0 0 3 15 

OSP Ostrów NIE 14 0 0 0 1 15 

OSP 

Tokarnia NIE 10 7 0 0 13 23 

OSP 

Radkowice NIE 8 6 0 0 1 15 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wysokość udzielonych podmiotowych dotacji dla poszczególnych jednostek OSP  

z terenu Gminy i Miasta Chęciny w 2020 r. to łączna kwota wydatków na utrzymanie OSP 

344197,74 zł.  

Działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 stycznia 2020 

roku nr 174/XXI/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2020 rok 

Gmina przeznaczyła środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na wsparcie Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej NR 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. 

Środki zostały przekazane do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 

Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach  

w Kielcach.  Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową. 

Działając na podstawie uchwały nr 206/XXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 

22 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2020 

rok Gmina Chęciny przekazała na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

w Kielcach środki finansowe w wysokości 240 000,00 zł na dofinansowanie zakupu 
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samochodu ratownictwa wodnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Kielcach. Zadanie zostało zrealizowane  i rozliczone zgodnie z umową. 

Działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lipca 2020 

roku nr 227/XXVI/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2020 

rok Gmina udzieliła pomocy finansowej dla OSP w Wolicy w wysokości 1000,00 zł w formie 

dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania w postaci zakupu pakietu 

szkoleniowego OSP 1C- Zestaw manekinów+ AED szkoleniowy. Zadanie zostało 

zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową. 

Działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 sierpnia 2020 

roku nr 233/XXVII/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2020 

rok Gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 960,00 zł  

z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla OSP Bolmin. Zadanie zostało zrealizowane 

i rozliczone zgodnie z umową. 

Działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 października 

2020 roku nr 251/XXX/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 

2020 rok Gmina udzieliła pomocy finansowej  OSP w Tokarni w wysokości 2000,00 zł 

w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup aparatów tlenowych. Zadanie zostało 

zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową. 

 

9.2 Współpraca z Policją 
 

1. Mając na celu przeciwdziałanie przestępczym czynom chuligańskim oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Chęciny dofinansowano w 2020  roku system służb 

ponadnormatywnych oraz nagród finansowych dla funkcjonariuszy Policji ze środków 

samorządu terytorialnego w  wysokości 5 000,00 zł. Środki zostały przekazane na Fundusz 

Wsparcia  Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Zadanie zostało zrealizowane 

i rozliczone zgodnie z porozumieniem. 

 
 
Tabela 23 Ilość zdarzeń z wybranych kategorii przestępstw za rok 2020 

Czasookres 

Kategoria 

2019 2020 

Kradzież pojazdu 0 0 

Kradzież rzeczy 7 7 

Kradzież z włamaniem 9 7 

Rozbój, kradzież rozbójnicza 1 0 

Bójka i pobicie 3 1 

Uszkodzenie mienia 6 6 

Uszczerbek na zdrowiu 5 2 

RAZEM 31 23 

 

Źródło: Komisariat Policji w Chęcinach 

 
W 2020 roku na terenie gminy Chęciny ujawniono 520 wykroczeń. W porównaniu 

z rokiem 2019, w którym ujawniono 502, odnotowano nieznaczny wzrost. Ponadto, na terenie 

gminy w 2020 roku przeprowadzono 1445 interwencji, co w porównaniu z rokiem 2019,  
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w którym przeprowadzono 1410 interwencji, oznacza także niewielki wzrost.  

 

 
Źródło: Komisariat Policji w Chęcinach 

 

Z analizowanych zdarzeń wynika, iż sprawcy dokonują przestępstw w miejscach o małym 

natężeniu ruchu osobowego, wybierając obiekty niezabezpieczone lub słabo zabezpieczone 

technicznie, niedozorowane lub dozorowane w niewłaściwy sposób jak np. domy w budowie, 

budowy firm znajdujące się w obszarach wiejskich z dala od innych zabudowań i skupisk 

ludzkich, w miejscach odludnych, zalesionych.  

W trakcie służby patrolowej i obchodowej prowadzono działania mające na celu 

zwiększenie  aktywności w zakresie kontroli pojazdów pod względem przewożonego  

ładunku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedmioty mogące pochodzić                            

z przestępstwa lub służyć do jego popełnienia oraz niestosowanie się kierujących pojazdami 

ciężarowymi do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, w tym przekroczeniu 

dozwolonego tonażu. Przeprowadzono działania, w których szczególnym nadzorem objęto  

miejsca grupowania się osób nieletnich i młodzieży – placów zabaw, garaży, szkół, osiedli, ze 

szczególnym naciskiem na ujawnianie osób posiadających jak i rozpowszechniających  

narkotyki. Podczas pełnionych służb pod szczególny nadzór wzięto zasadność przebywania 

osób nieletnich w godzinach wieczorowo – nocnych w w/w miejscach. Prowadzono 

legitymowania osób przebywających w godzinach nocnych  na terenie miejsc zagrożonych  

włamaniami i kradzieżami. Dokonywano obserwacji miejsc parkowania pojazdów 

ciężarowych i maszyn budowlanych pod kątem kradzieży paliwa oraz sprzętu budowlanego. 

W uzasadnionych przypadkach podejmowano czynności legitymowania oraz kontroli 

osobistych pod kontem posiadania przedmiotów zabronionych, pochodzących z przestępstwa 

lub mogących służyć do jego popełnienia.  

Z analizy zdarzeń wynika, że stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Chęciny jest 

zadowalający, na co wskazuje przeprowadzona analiza porównawcza z innymi gminami 

Tabela 24 Ilościowy rozkład przestępstw w rozbiciu na dni tygodnia 

 

Rodzaj przestępstwa pn w śr cz pt so nd nieokreślony razem 

Kradzież rzeczy 1     1 2 3 7 

Kradzież pojazdu         0 

Kradzież z włam.  1  1 1 1 1 2 7 

Rozbój         0 

Bójka i pobicie      1   1 

          

Uszkodzenie mienia    1  3  2 6 

Uszczerbek na zdrowiu      2   2 

Razem 1 1 0 2 1 8 3 7 23 
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objętymi działaniem Komisariatu Policji w Chęcinach. W wyniku porównania ilości 

przestępstw popełnionych w 2020 roku z popełnionymi w 2019 roku odnotowano spadek, 

ponadto w większości przypadków ich sprawcy zostali ustaleni. 

W dalszym ciągu  należy jednak zwracać szczególną uwagę na tereny szczególnie 

zagrożone, w tym domy niezamieszkałe w budowie, budynki niedozorowane, osiedla 

mieszkaniowe, obiekty  przemysłowe,  parkingi  i garaże osiedlowe,  pojazdy ciężarowe 

i maszyny budowlane pod katem kradzieży i włamań. W rejonie miasta Chęciny szczególnym 

nadzorem należy objąć rejon parku, rynków oraz Zamku Królewskiego w Chęcinach. Zgodnie 

z otrzymywanymi informacjami o  wykroczeniach szczególnie uciążliwych społecznie, takich 

jak spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, dewastacja obiektów użyteczności 

publicznej oraz zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego, będę podejmowane dalsze działania 

w celu wyeliminowania negatywnych zachowań, szczególnym nadzorem zostaną objęte 

rejony Osiedla Sosnówka, a także  Zalewu w Lipowicy. 

9.3 Służba zdrowia 
 

Szybko rozwijające się zagrożenie dla zdrowia publicznego, spowodowane przez 

pandemię COVID-19, wywołało wiele zmian we wszystkich aspektach życia, szczególnie 

w zakresie służby zdrowia. W centrum znalazł się cały system opieki zdrowotnej, który stanął 

w obliczu konieczności zabezpieczenia społeczeństwa przed nie do końca poznanym 

zagrożeniem, a jednocześnie utrzymania dostępności świadczeń zdrowotnych dla wszystkich 

potrzebujących. Dostosowanie się do nowej sytuacji stanowiło – i stanowi nadal – wyzwanie 

zarówno dla społeczeństwa, jak i organów administracji samorządowej, jak i państwowej. 

Jednostki organizacyjne Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  

w Chęcinach tworzą: Przychodnia Rejonowa w Chęcinach, Ośrodek Zdrowia w Wolicy, 

Ośrodek Zdrowia w Łukowej. Zakład posiada dwa punkty pobrań materiału do badania 

laboratoryjnego, tj. w Przychodni Rejonowej w Chęcinach oraz w Ośrodku Zdrowia  

w Wolicy. Badania analityczne były wykonywane w Laboratorium Świętokrzyskim Sp. z o.o. 

w Kielcach.  

W Zakładzie pracowali lekarze następujących specjalności: lekarz medycyny 

rodzinnej, pediatra, specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, diabetolog, specjalista chorób 

zakaźnych, kardiolog, reumatolog, ginekolog-położnik, chirurg. 

W 2020 r. Gmina przekazała dotację dla Zakładu na działania profilaktyczne 

w zakresie zapobiegania chorobom grypy i wykrywanie wirusów grypy typu A i B. 

Szczepionki były przeznaczone w szczególności osobom w wieku powyżej 60. roku życia 

oraz z grup najbardziej zagrożonych. Szczepienia odbywały się w Przychodni w Chęcinach 

i w Ośrodku Zdrowia w Wolicy.  

Z funduszy własnych Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

w Chęcinach zakupiono między innymi sprzęt informatyczny, elektrokardiograf, fotel do 

masażu, inny sprzęt medyczny i biurowy. Wymieniono zepsutą centralę telefoniczną na nową, 

zakupiono dodatkowo nowe aparaty telefoniczne, rozbudowano sieć połączeń telefonicznych.   
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Zakład otrzymał nieodpłatnie od Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach środki służące 

walce i zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 na terenie powiatu 

kieleckiego. Były to materiały i środki ochrony osobistej oraz wyposażenia stanowisk pracy.   

Do czasu ogłoszenia epidemii Zakład kontynuował współpracę ze Świętokrzyskim 

Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz strategii 

leczenia nowotworów głowy i szyi w związku z realizacją przez ŚCO projektu pt. „Twój 

świadomy wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”.  

W tym samym czasie Zakład realizował 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”.   

Poniżej przedstawiono dane liczbowe z udzielonych świadczeń zdrowotnych. Dla porównania   

ujęto również dane z roku poprzedniego.  

 

SZPOZ w Chęcinach w ujęciu ilościowym zrealizował następujące świadczenia i usługi 

medyczne:  

 

Dane za rok 2020        Dane za rok 2019 

 

1. Poradnia ogólna – 50493, w tym:      64244, w tym: 

            P Chęciny – 37204       41283 

            OZ Wolica – 8662       9248 

            OZ Łukowa – 1641       2562 

    Wizyty domowe – 275       509             

2. Poradnia dziecięca – 12395, w tym:     13810, w tym: 

            P Chęciny – 7137       12958 

            OZ Wolica – 4137       703 

            OZ Łukowa – 1121       149 

      Wizyty domowe – 90       19 

3. Szczepienia w Por. dziecięcej – 1297, w tym:    1620, w tym:  

 P Chęciny – 1231       1460 

 OZ Wolica – 66       150 

4. Szczepienia dorośli – 286, w tym: 

 P Chęciny – 181 

 OZ Wolica - 105  

5. Iniekcje – 5741, w tym       6292, w tym: 

 P Chęciny – 4781       4640 

 OZ Wolica – 859       1345 

 OZ Łukowa – 101       307 

6. Zabiegi – 5595, w tym:        8989, w tym: 

 P Chęciny – 4115       5851 

 OZ Wolica – 1093       1951 

 OZ Łukowa – 387       1187 

7. Opatrunki – 193, w tym:       390, w tym: 

 P Chęciny – 156       312 

 OZ Wolica – 82       37 

 OZ Łukowa – 33       41 

8. EKG – ilość badań – 1669, w tym:      1653, w tym: 

 P Chęciny – 1180       1201 

 OZ Wolica – 29       327 
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 OZ Łukowa – 8       125 

9. USG – ilość badań – 72       292 

10. Glukoza – ilość pobrań – 298, w tym:     459, w tym: 

 P Chęciny – 205       274 

 OZ Wolica – 61       115 

 OZ Łukowa – 32       70 

11. Zabiegi pielęgniarki środowiskowej razem 2067, w tym:        

 testy przesiewowe – 16      11 

iniekcje i zabiegi na zlecenie lekarza POZ – 779   883 

świadczenia rehabilitacyjne – 2 

świadczenia lecznicze – 166 

świadczenia pielęgnacyjne – 112 

świadczenia diagnostyczne – 407 

świadczenia profilaktyczne – 471 

wizyty w gabinecie pielęgniarki środowiskowej – 107 

pozostałe wizyty domowe – 7 

12. Zabiegi pielęgniarki szkolnej: 

 - testy przesiewowe – 708 

 - badania przesiewowe – 83 

 - świadczenia profilaktyczne – 114 

 - świadczenia pomocy doraźnej – 244 

 - liczba uczniów, u których wykonano testy przesiewowe – 289 

 - liczba uczniów klas  i-VI objętych fluorkowaniem - 1220 

13. Por. K: 

– ilość przyjętych pacjentek – 908     996  

–  cytologia - ilość badań – 238     259 

- obliczanie terminu porodu – 12 

- badanie ciężarnej- 167 

14. Rehabilitacja:  

– ilość przyjętych pacjentów –  1391     632   

  – ilość wykonanych usług – 5564     22970 

   

Uwzględniając dane dotyczące przychodów i kosztów w 2020 roku Zakład osiągnął 

wynik finansowy dodatni w wysokości 232 541,89 zł. 

 

 

9.4 Pomoc osobom uzależnionym 
 

I. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 

 

W 2020 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 2020 r. przedstawia tabela nr 25. 
 

Tabela 25 Dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

L.P. Nazwa zadania Nazwa stowarzyszenia 

Wysokość 

przyznanych 

środków 
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Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM 

Tabela 26 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Źródło: Opracowanie własne 

 

9.5 Pomoc społeczna 
 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Zgodnie z polskim prawodawstwem większość działań pomocowych 

umiejscowionych jest na poziomie gminy, a ośrodki pomocy społecznej można uznać za 

wiodące i stanowiące podstawowe źródło wsparcia dla rodzin znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej. Zajmują się one między innymi wypłacaniem świadczeń pieniężnych 

i udzielaniem wsparcia w zakresie przezwyciężenia trudnej sytuacji kryzysowej. Są 

instytucjami, które na poziomie lokalnym odpowiadają za koordynację działań z zakresu 

pomocy społecznej oraz za większość działań z zakresu polityki społecznej.  

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.  

 

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"   

 

8000,00 zł 

 

2. „Przeprowadzenie warsztatów 

profilaktycznych w szkołach z 

terenu Gminy i Miasta Chęciny” 

 

Stowarzyszenie "PADRE"   

7000,00 zł 

L.P. Nazwa zadania Nazwa stowarzyszenia 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

1. „Prowadzenie działalności 

informacyjnej, edukacyjnej 

wśród seniorów” 

CHUTW   

 

8000,00 zł 
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Tabela 27 Kryterium dochodowe obowiązujące w 2020 r. 

Dla osoby samotnie gospodarującej: 

kwota 701,00 zł 

Dla osoby w rodzinie: 

kwota 528,00 zł 

Źródło: MGOPS w Chęcinach 

 

W 2020 roku objęto różnorodną  pomocą 441 rodzin, tj. 954 osoby w rodzinach 

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

Poniższa tabela obrazuje liczbę rodzin w podziale na powody przyznania pomocy. 
 

Tabela 28 Powody przyznania pomocy. 

Źródło: MGOPS w Chęcinach. 

 

 

 Poniższe tabele obrazują zaś informacje dotyczące zasiłków stałych, okresowych  

 i ceowych w 2020 roku.  

Powody przyznania pomocy Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 143 270 

Bezdomność 11 11 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 18 89 

Bezrobocie 83 195 

Niepełnosprawność 102 169 

Długotrwała lub ciężka choroba 179 331 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego 

7 22 

Przemoc w rodzinie 10 21 

Alkoholizm 11 26 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego 

4 6 

Zdarzenie losowe 3 7 

Sytuacja kryzysowa 2 6 
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Tabela 29 Zasiłki stałe w 2020 roku. 

Forma pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano  

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób  

w rodzinach 

Zasiłki stałe 

ogółem 
79 824 482 026,18 79 89 

W tym przyznane dla osoby: 

Samotnie 

gospodarującej 
73 764 464 636,05 73 73 

Pozostającej  

w rodzinie 
6 60 17 390,13 6 16 

Źródło: MGOPS w Chęcinach 

 

Tabela 30 Zasiłki okresowe w 2020 roku. 

Źródło: MGOPS w Chęcinach 

 

 

 

 

Forma pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób  

w rodzinach 

Zasiłki okresowe ogółem  51 240 83 729,41 51 94 

W  tym: 

Środki własne gminy x x 0 x x 

Dotacja  x x 83 729,41 x x 

W tym przyznane z powodu: 

Bezrobocia 24 130 43 901,46 24 43 

Długotrwałej choroby 13 36 15 387,36 13 23 

Niepełnosprawności 13 36 15 387,36 13 23 

Innej przyczyny 18 72 23 451,59 18 30 



 

Strona 80 z 96 
 

Tabela 31 Zasiłki celowe w 2020 roku. 

Forma pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Zasiłki celowe i w 

naturze 
205 x 79 753,67 202 456 

W tym: 

Specjalny zasiłek 

celowy 
71 119 31034,83 70 133 

Zasiłek celowy na 

pokrycie wydatków 

powstałych  

w wyniku zdarzenia 

losowego 

3 3 13 500,00 3 7 

Źródło: MGOPS w Chęcinach 

 

Do świadczeń niepieniężnych realizowanych przez MGOPS w Chęcinach  

w 2020 roku zaliczają się między innymi: 

1. Praca socjalna – w 2020 roku świadczono ją dla 827 osób, 

2. Poradnictwo specjalistyczne - w 2020 roku z poradnictwa specjalistycznego 

oferowanego przez MGOPS w Chęcinach skorzystało 36 osób  z terenu Gminy Chęciny, 

3. Program rządowy w zakresie dożywiania:  

a) finansowanie posiłków w placówkach oświatowych i innych dla osób spełniających 

kryteria programu (103 dzieci z terenu Gminy Chęciny), 

b) przyznawanie świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych, 

c) przyznawanie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. 

Ponadto przed Świętami Bożego Narodzenia pracownicy MGOPS w Chęcinach 

rozdysponowali 70 posiłków wigilijnych dla osób starszych, samotnych.  

Łącznie na program wydatkowano kwotę w wysokości 351 030,23 zł. 

Usługi opiekuńcze - tą formą pomocy objętych było 19 osób z terenu Gminy Chęciny. Koszt 

realizacji zadania wyniósł 71526,79 zł. 

4. W tym – specjalistyczne usługi opiekuńcze: w 2020 r. ze specjalistycznych usług 

opiekuńczych usług opiekuńczych skorzystały 4 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 324 świadczenia. 

Wydatki związane z realizacją zadania były pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa  

i wynosiły 21 259,23 zł. 

5. Kierowanie i opłacanie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 
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W 2020r. Ośrodek współfinansował pobyt 25 osób w domach pomocy społecznej. Koszt 

zadania wyniósł 741 213,48 zł. 

6. Kierowanie do ośrodków wsparcia 

W ramach tego zadania zapewniliśmy w 2020r. schronienie dla 12 osób bezdomnych  

w schroniskach i noclegowniach. Koszt zadania wyniósł  48 887,50 zł. 

Sprawienie pogrzebu - w 2020 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Chęcinach sprawił pogrzeb 2 osobom. Koszt świadczeń wyniósł 8000,00 zł. 

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego. 

Koszt świadczeń w 2020 roku wyniósł 45 168,51 zł. Jest to zadanie własne, obowiązkowe 

Gminy realizowane przez MGOPS, a finansowane  w całości z budżetu państwa. 

7. Wydawanie decyzji dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

MGOPS wydał 53 decyzje administracyjne dla osób spełniających kryteria                   

ustawowe. Okres ubezpieczenia obejmował do 90 dni. Wydatki z dotacji wyniosły 3710,00 zł. 

W 2020 roku MGOPS zatrudniał  1 asystenta rodziny, który pracował z 17 rodzinami 

na terenie Gminy i Miasta Chęciny.  

Koszt realizacji zadania wyniósł 46 160,48 zł,  w tym dotacja 1700,00 zł. 

W 2020 roku umieszczonych w pieczy zastępczej było 6 dzieci, co wygenerowało 

koszty w wysokości 29 082,40 zł.  

 W ramach realizacji zadań związanych z przemocą powołany Zespół 

Interdyscyplinarny, który w 2020 roku odbył 5 posiedzeń, natomiast pracą z indywidualnymi 

przypadkami kierowały powołane grupy robocze. Odbyło się 98 spotkań grup roboczych. Do 

Zespołu wpłynęło w omawianym okresie 25 formularzy „Niebieska Karta”. W ramach 

funkcjonowania grup roboczych 20 osób zostało zgłoszonych do Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 25 spraw skierowano do Prokuratury i Policji, 

natomiast do Sądu Rejonowego w Kielcach wysłano 11 wniosków  

o wgląd w sytuację dzieci.  

W celu zapobiegania nieprawidłowościom w rodzinach bądź ich minimalizowania 

pracownicy socjalni niejednokrotnie w asyście dzielnicowego monitorowali rodziny, także                      

w godzinach popołudniowych.  

Koszty realizacji zadania wyniosły 413,70 zł. 

W 2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach wpłynęło 9 wniosków 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego. MGOPS w Chęcinach na podstawie ustawy 

o dodatkach mieszkaniowych wypłacił  64 dodatki dla 8 rodzin z terenu Gminy Chęciny. 

Wystosowano 35 pism stanowiących korespondencję z administratorami budynków. Dodatek 

mieszkaniowy nie miał charakteru uznaniowego, lecz przyznawany był według zasad ściśle 

określonych przepisami prawa. Koszt realizacji zadania wyniósł 13 399,32 zł. 

9.6 Świadczenia ustawowe 
 

W 2020 roku w Gminie Chęciny realizowano następujące świadczenia: 

 

● Świadczenie „Dobry start” - skorzystało 1789 dzieci z terenu Gminy Chęciny. Koszt  

realizacji świadczenia wyniósł 554 435,00 zł. 
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● Karta Dużej Rodziny: W 2020 r. MGOPS w Chęcinach wydał 200 karty dla 99 rodzin 

z terenu Gminy Chęciny, w tym 128 Kart dla rodziców, a 71 Karty dla dzieci.  Koszt 

obsługi zadania wyniósł 462,37 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 2020 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 32). 

 
Tabela 32 Realizacja Programu 500+ . 

Lp. 
Wyszczególnienie Dane statystyczne 

1. 
Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 31 158 

2. 
Liczba dzieci  korzystających z Programu (na koniec XII.2020r.) 2468 

3. 
Liczba rodzin objętych Programem (na koniec XII.2020r.) 1645 

4. 
Koszty  wypłaty świadczeń ( w zł) 15 578 914,14 

5. Koszt obsługi świadczenia ( w zł) 128 966,86 

Źródło: MGOPS w Chęcinach 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: W 2020 roku wypłacono 774 świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego na kwotę  338 460,00 zł. 

 

  

 W 2020 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach realizowano 

również dodatkowe zadania. 

1. W 2020r. w siedzibie Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Chęcinach udzielane były przez stowarzyszenie Lex peritia bezpłatne porady 

prawne dla mieszkańców Gminy Chęciny. 

2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach przy współpracy  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizował projekt „Centrum 

Usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” 
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❖ 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. 

❖ Realizowano  usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, z których skorzystało 

9 rodzin z terenu Gminy Chęciny. Usługi świadczono m.in. w zakresie pomocy:  

w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania - dowóz samochodem 

przystosowanym do przewozu ON, w zakupach przy udziale ON, w załatwieniu spraw 

urzędowych, komunikowaniu się z różnymi instytucjami, w zorganizowaniu czasu 

wolnego, wspieraniu w czynnym udziale w życiu społecznym, 

❖ Odbiorcy projektu mogli skorzystać ze wsparcia psychologa i radcy prawnego.  

❖ Osoby niepełnosprawne uczestniczyły w zajęciach usprawniająco –

rehabilitacyjnych. 

❖ W ramach Projektu udostępniono usługę „Telefoniczne poradnictwo 

specjalistyczne”, która została skierowana do mieszkańców powiatu kieleckiego. 

Mogły z niej skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zagrożone 

 kryzysem lub przeżywające sytuacje kryzysowe. 

❖ Ponadto dzieci z rodzin uczestniczyły w innowacyjnych zajęciach z klockami 

MOOVIE. Rodziny mogły też wziąć udział w imprezie zorganizowanej  przez PCPR  

w Kielcach oraz RCW w Kielcach o charakterze profilaktycznym, propagującej 

zdrowy styl i aktywny życia, uczącej współpracy i zaangażowania oraz ułatwiającej 

międzypokoleniową integrację. Dodatkowo w ramach realizacji projektu zaplanowano 

również: zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci biorących 

udział w projekcie i mających problemy z edukacją, zajęcia z hipoterapii, konsultację 

i terapię logopedyczną, warsztaty z pedagogiki zabawy dla rodziców, organizację 

zajęć z robotyki w formie półkolonii dla dzieci czy warsztaty z terapeutami.  

❖ Rozpoczęto świadczenie usługi zapewniającej mieszkańcom Miasta i Gminy 

telefoniczną opiekę domową tzw. teleopiekę. W ramach realizacji zadania Miejsko 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach, rozdysponował 6 opasek 

telemedycznych dla beneficjentów projektu.  

W 2020r. koszt realizacji projektu wyniósł 74 425,59 zł, w tym z dotacji 66 973,59 zł. 
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10. Realizacja polityk, programów i strategii 
 

Jednym z elementów prezentowanego Raportu o stanie Gminy Chęciny za 2020 rok 

jest Raport z realizacji polityk, programów i strategii, co stanowi podsumowanie działalności 

w wielu dziedzinach i na różnych płaszczyznach w Gminie Chęciny w 2020 roku. W dalszym 

ciągu realizowane są programy, których realizacja rozpoczęła się w poprzednich latach 

raportowania. 

W 2020 roku trwała kontynuacja, przyjętego w sierpniu 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 były działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 

zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych oraz redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza. 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.  W celu poprawienia stanu środowiska naturalnego oraz wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii Gmina Chęciny daje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji celowej na 

wytwarzanie energii elektrycznej w  mikro instalacji za pomocą instalacji paneli 

fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną. Podjęcie uchwały związane jest 

realizacją działań naprawczych polegających na zwiększeniu produkcji energii prosumenckiej 

z odnawialnych źródeł energii, między innymi takich jak urządzenia przetwarzające energię 

słoneczną w energię elektryczną. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w postaci 

paneli fotowoltaicznych będzie miało docelowo wpływ na poprawę jakości powietrza na 

terenie Gminy Chęciny. 

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.  
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W 2020 roku kontynuowana była realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Chęciny na lata 2016-2023, który pozwala na kompleksową rewitalizację w sferze 

społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. 

Dzięki realizacji niniejszego programu udało się zmodernizować i nadać nowoczesny wygląd 

wielu miejscom w Gminie Chęciny, a w 2020 roku w ramach realizacji Programu 

Rewitalizacji wykonano następujące zadania inwestycyjne: budowa Parku Miejskiego wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą, rozpoczęto procedurę związaną z rewitalizacją terenu po byłym 

SKR, wyremontowano piętro budynku Szkoły Podstawowej w Chęcinach, opracowano 

dokumentacje na wiele miejskich uliczek, wybudowano ścieżki rowerowe (ul. Branickiego, 

czy ul. K. Wielkiego), rozpoczęto budowę kanalizacji na ul. Zelejowa, kontynuowano 

działania związane z usuwaniem azbestu, a także organizowano wydarzenia sportowe 

i kulturalne. 

W 2020 roku podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami Gminy Chęciny na lata 2020-2023. Przedmiotem Gminnego programu 

opieki nad zabytkami Gminy Chęciny na lata 2020-2023 jest problematyka ochrony 

dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny. Przedmiotowe opracowanie sporządzono zgodnie 

z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 

z wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa. GPOnZ sporządzany jest przez 

Burmistrza, następnie po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostaje 

przyjęty przez Radę Miejską. GPOnZ to dokument uzupełniający do innych aktów 

planowania. Jest dokumentem polityki administracyjnej w zakresie podejmowanych działań 

dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków 

i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. 

Głównym odbiorcą GPOnZ jest lokalna wspólnota samorządowa. W zamierzeniu 

beneficjentami GPOnZ mają stać się nie tylko prywatni właściciele, czy użytkownicy 

obiektów zabytkowych, ale również mieszkańcy gminy. Istotnym celem GPOnZ jest dążenie 

do osiągnięcia odczuwalnej i akceptowanej społecznie poprawy w zakresie: stanu zachowania 

i utrzymania obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy, szeroko 

pojmowanego zasobu dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego. 

W dalszym ciągu Gmina Chęciny realizuje także Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Chęciny na lata 2016-2022, której celem 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.  
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Raport o Stanie Gminy Chęciny za 2020 rok, to także sprawozdanie z realizacji 

podjętych przez Radę Miejską w Chęcinach uchwał. Ich wykaz zawiera tabela nr 33. 

Tabela 33 Uchwały podjęte w 2020 roku. 

Nr Uchwały                           

Rady Miejskiej                                                       

w Chęcinach 

data w sprawie realizacja 

pomoc społeczna 

213/XXIV/20 22.06.2020 
w sprawie realizacji przez Gminę Chęciny Programu 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 
zrealizowano 

218/XXIV/20 22.06.2020 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 257/XL/17 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 16 lutego 2017r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobierania 

W trakcie 

realizacji 

finanse 

172/XX/20 03.01.2020 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Chęciny na 2020 r. 
zrealizowano 

173/XX/20 03.01.2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIX/19 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

i Miasta Chęciny na lata 2020 – 2032 

zrealizowano 

174/XXI/20 24.01.2020 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Chęciny na 2020 r. 
zrealizowano 

175/XXI/20 24.01.2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIX/19 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

i Miasta Chęciny na lata 2020 – 2032 

zrealizowano 

176/XXI/20 24.01.2020 

w sprawie zmiany uchwały nr 163/XIX/19 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 20.12.2019 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

zrealizowano 

184/XXI/20  24.01.2020 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 

zrealizowano 

 

185/XXII/ 20 
30.03.2020 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Chęciny na 2020 r. 
zrealizowano 

 

186/XXII/ 20 
30.03.2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIX/19 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

i Miasta Chęciny na lata 2020 – 2032 

zrealizowano 
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200/XXIII/ 20 
30.04.2020 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Chęciny na 2020 r. 
zrealizowano 

 

201/XXIII/ 20 
30.04.2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIX/19 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

i Miasta Chęciny na lata 2020 – 2032 

zrealizowano 

202/XXIII/20 30.04.2020 

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 

203/XXIII/20 30.04.2020 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 
zrealizowano 

204/XXIII/20 30.04.2020 

w sprawie przedłużenia wskazanym grupom 

przedsiębiorców, których płynność finansowa ulega 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 

terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

zrealizowano 

 

206/XXIV/ 20 
22.06.2020 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Chęciny na 2020 r. 
zrealizowano 

207/XXIII/20 22.06.2020 

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 

208/XXIII/20 22.06.2020 

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu 

budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Chęcinach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 

obrotowych do budżetu Gminy Chęciny. 

zrealizowano 

209/XXIII/20 22.06.2020 

w sprawie zmiany uchwały nr 164/ XIX/19 Rady 

miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 

zakładu budżetowego Gminy Chęciny 

zrealizowano 

210/XXIII/20 22.06.2020 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 
zrealizowano 

221/XXIV/20 22.06.2020 

w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu 

Gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia 

podatku od towarów i usług związanego z samorządowym 

zakładem budżetowym 

zrealizowano 

222/XXIV/20  22.06.2020 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Chęcinach za 2019 rok 

zrealizowano 

224/XXV/20  29.06.2020 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Chęciny na 2020 r. 
zrealizowano 

225/XXV/20  29.06.2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIX/19 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

i Miasta Chęciny na lata 2020 – 2032 

zrealizowano 
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226/XXV/20 
29.06.2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 210/XXIV/20 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2020 r 

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

zrealizowano 

227/XXVI/20  20.07.2020 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Chęciny na 2020 r. 
zrealizowano 

228/XXVI/20  20.07.2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIX/19 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

i Miasta Chęciny na lata 2020 – 2032 

zrealizowano 

229/XXVI/20 20.07.2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 210/XXIV/20 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2020 r 

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

zrealizowano 

230/XXVII/20 24.08.2020 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta 

Chęciny wotum zaufania 
zrealizowano 

231/XXVII/20 24.08.2020 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok 
zrealizowano 

232/XXVII/20 24.08.2020 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy 

i Miasta Chęciny z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 
zrealizowano 

233/XXVII/20  24.08.2020 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Chęciny na 2020 r. 
zrealizowano 

234/XXVII/20  24.08.2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIX/19 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

i Miasta Chęciny na lata 2020 – 2032 

zrealizowano 

235/XXVII/20 24.08.2020 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty 

zrealizowano 

237/XXVII/20 24.08.2020 

w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Chęciny do 

„Porozumienia w sprawie określenia zasad rozliczeń 

finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania wkładu 

własnego pomiędzy Gminą Kielce a partnerami w ramach 

dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT 

ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022” 

zrealizowano 

247/XXVIII/20 31.08.2020 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Chęciny na 2020 r. 
zrealizowano 

248/XXIX/20 28.09.2020 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Chęciny na 2020 r. 
zrealizowano 

249/XXIX/20  28.09.2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIX/19 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

i Miasta Chęciny na lata 2020 – 2032 

zrealizowano 

251/XXX/20 30.10.2020 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Chęciny na 2020 r. 
zrealizowano 
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252/XXX/20  30.10.2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIX/19 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

i Miasta Chęciny na lata 2020 – 2032 

zrealizowano 

264/XXXII/20 26.11.2020 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Chęciny na 2020 r. 
zrealizowano 

265/XXXII/20  26.11.2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIX/19 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

i Miasta Chęciny na lata 2020 – 2032 

zrealizowano 

266/XXXII/20  26.11.2020 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego na rok 2021 
zrealizowano 

267/XXXII/20  26.11.2020 

w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę 

sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 

2021 rok. 

zrealizowano 

268/XXXII/20 26.11.2020 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2021 rok 
zrealizowano 

269/XXXII/20 26.11.2020 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2021 rok 
zrealizowano 

272/XXXIII/20 07.12.2020 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Chęciny na 2020 r. 
zrealizowano 

273/XXXIII/20 07.12.2020 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa. 

Zrealizowano 

276/XXXIV/20 21.12.2020 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Chęciny na 2020 r. 
zrealizowano 

277/XXXIV/20 21.12.2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XIX/19 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

i Miasta Chęciny na lata 2020 – 2032 

zrealizowano 

279/XXXIV/20 21.12.2020 
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 

zakładu budżetowego Gminy Chęciny 
zrealizowano 

280/XXXIV/20 21.12.2020 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego 
zrealizowano 

281/XXXIV/20 21.12.2020 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego 
zrealizowano 

283/XXXIV/20 21.12.2020 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chęciny na 

2021 rok 
zrealizowano 

284/XXXIV/20 21.12.2020 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Chęciny na lata 2021-2033 
zrealizowano 

GKRPA 

189/XXII/20 30.03.2020 

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 r. na terenie Gminy Chęciny 

zrealizowano 
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216/XXIV/20 22.06.2020 

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 r. na terenie Gminy Chęciny. 

zrealizowano 

262/XXX/20 30.10.2020 

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 rokuo działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na rok 2021. 

zrealizowano 

278/XXXIV/20 21.12.2020 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. 

zrealizowano 

organizacja 

177/XXI/20 24.01.2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 247/XXXIX/17 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 stycznia 2017 r. (dot. 

,,Geopark Świętokrzyski’’) 

zrealizowano 

178/XXI/20 24.01.2020 

w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy 

Chęciny, w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin 

,,Geopark Świętokrzyski’’ 

zrealizowano 

181/XXI/20 24.01.2020 w sprawie ustanowienia nagrody „Łokietek” zrealizowano 

182/XXI/20 24.01.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji zrealizowano 

183/XXI/20 24.01.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji zrealizowano 

187/XXII/20 30.03.2020 w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 rok zrealizowano 

188/XXII/20 30.03.2020 
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych 

w Chęcinach oraz nadania mu statutu 
zrealizowano 

199/XXII/20 30.03.2020 w sprawie ustanowienia symboli Gminy i Miasta Chęciny zrealizowano 

 

219/XXIV/20 
22.06.2020 

w sprawie przekazania według właściwości skargi, 

w której toczy się postępowanie administracyjne, do 

właściwego organu 

zrealizowano 

220/XXIV/20 22.06.2020 

w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego 

w uchwale Nr 279/XLII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach 

z dnia 31 marca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny 

zrealizowano 

223/XXIV/20 22.06.2020 

w sprawie zmiany uchwały nr 199/XXII/20 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 marca 2020 roku 

w sprawie ustanowienia symboli Gminy i Miasta Chęciny 

zrealizowano 

230/XXVII/20 24.08.2020 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta 

Chęciny wotum zaufania 
zrealizowano 

241/XXVII/20 24.08.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji zrealizowano 

242/XXVII/20 24.08.2020 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia zrealizowano 
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243/XXVII/20 24.08.2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu 

wykonawczego Gminy 
zrealizowano 

244/XXVII/20 24.08.2020 

w sprawie przekazania według właściwości skargi, 

w której toczy się postępowanie administracyjne, do 

właściwego organu 

zrealizowano 

245/XXVII/20 24.08.2020 

w sprawie przekazania według właściwości skargi, 

w której toczy się postępowanie administracyjne, do 

właściwego organu 

zrealizowano 

287/XXXV/20 30.12.2020 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody „ 

Łokietek”. 
Zrealizowano 

nieruchomości 

192/XXII/20 30.03.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 

działki położonej w Tokarni obr. 0016, na rzecz Gminy 

Chęciny 

zrealizowano 

193/XXII/20 30.03.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zrealizowano 

211/XXIV/20 22.06.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na nieruchomościach gruntowych oznaczonych 

numerami działek 29/7, 29/9 i 29/10 położonych 

w Siedlcach obr. 0013, 431 położonej w Lipowicy obr. 

0004 oraz 60 położonej w Ostrowie obr. 0008, 

stanowiących własność Gminy Chęciny 

zrealizowano 

212/XXIV/20 22.06.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

oznaczonej numerem działki 933/4 położonej w obrębie 

geodezyjnym Chęciny 0001, stanowiącej własność Gminy 

Chęciny 

zrealizowano 

253/XXX/20 30.10.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

położonej w Starochęcinach obr. 0014 oznaczonej jako 

działka nr 202/1 

zrealizowano 

254/XXX/20 30.10.2020 

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Chęciny położonej 

w obrębie geodezyjnym Chęciny 0001 

zrealizowano 

255/XXX/20 30.10.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Chęciny położonych 

w obrębie geodezyjnym Starochęciny 0014 

zrealizowano 

256/XXX/20 30.10.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Chęciny położonych 

w obrębie geodezyjnym Mosty 007 

zrealizowano 

257/XXX/20 30.10.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie obiektów 

budowlanych na działce nr 63/1 w Miedziance, gmina 

Chęciny 

zrealizowano 

258/XXX/20 30.10.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego nr 8 położonego na Osiedlu Sosnówka 

w Chęcinach w bloku nr 1A, stanowiącego własność 

Gminy Chęciny 

zrealizowano 

282/XXXIV/20 21.12.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na 

okres 5 lat budynku handlowo-usługowego wraz z częścią 

nieruchomości położonej w obrębie Starochęciny, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki 

zrealizowano 
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nr 22 i nr 23 

285/XXXIV/20 21.12.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Chęciny położonych 

w obrębie geodezyjnym Starochęciny 0014 

W trakcie 

realizacji 

odpady komunalne 

215/XXIV/20 22.06.2020 

w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją 

utworzenia związku międzygminnego realizującego 

zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 

W trakcie 

realizacji 

250/XXIX/20 28.09.2020 

w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości , którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy w przypadku gdy 

odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny 

Zrealizowano 

274/XXXIII/20 07.12.2020 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy i Miasta Chęciny zrealizowano 

275/XXXIII/20 07.12.2020 

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

zrealizowano 

ochrona środowiska  

190/XXII/20 30.03.2020 

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 na 2020 rok 

zrealizowano 

191/XXI/20 30.03.2020 

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy i Miasta Chęciny na lata 2019 - 2022 

z perspektywą do roku 2026" 

zrealizowano 

195/XXI/20 30.03.2020 

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 2020 roku 

zrealizowano 

236/XXVII/20 24.08.2020 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach 

Nr 195/XXII/20 z dnia 30 marca 2020 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 2020 roku 

zrealizowano 

opieka nad zwierzętami 
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194/XXII/20 30.03.2020 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Chęciny na rok 2020 

zrealizowano 

214/XXIV/20 22.06.2020 

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady 

Miejskiej w Chęcinach Nr 194/XXII/20 z dnia 30 marca 

2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Chęciny na rok 2020 

zrealizowano 

271/XXXII/20 26.11.2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 194/XXII/20 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 marca 2020 r. 

zmienionej uchwałą Nr 214/XXIV/20 Rady Miejskiej 

w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Chęciny na rok 2020 

zrealizowano 

inwestycje drogowe 

 

196/XXII/20 
30.03.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chęciny zrealizowano 

 

197/XXII/20 
30.03.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chęciny zrealizowano 

238/XXVII/20 24.08.2020 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

oraz ustalenia ich przebiegu 
zrealizowano 

260/XXX/20 30.10.2020 

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 

261/XXX/20 30.10.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na 

świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym 

na terenie Gminy Chęciny 

zrealizowano 

263/XXXI/20 23.11.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na 

świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym 

na terenie Gminy Chęciny 

zrealizowano 

270/XXXII/20 26.11.2020 

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 

oświata 

 

180/XXI/20 
24.01.2020 

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 

w trakcie 

realizacji 
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205/XXIII/20 30.04.2020 

w sprawie zmiany Uchwały NR 26/IV/2018 Rady 

Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku 

Samorządowym prowadzonym przez Gminę Chęciny, 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz 

warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat 

zrealizowano 

 

217/XXIV/20 
22.06.2020 

w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa 

w Gminie Chęciny na rok szkolny 2019/2020 
zrealizowano 

246/XXVII/20 24.08.2020 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Chęciny 

zrealizowano 

inne 

179/XXI/20 24.01.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej 

Energii Elektrycznej 

zrealizowano 

 

198/XXII/20  
30.03.2020 

w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 

w trakcie 

realizacji 

239/XXVII/20 24.08.2020 

w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów 

na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach – wybory 

uzupełniające. 

zrealizowano 

240/XXVII/20 24.08.2020 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników 

– wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Kielcach 

zrealizowano 

259/XXX/20 30.10.2020 
w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami Gminy Chęciny na lata 2020-2023 

W trakcie 

realizacji 

286/XXXV/20 30.12.2020 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji 

Chęciny 
zrealizowano 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona 95 z 96 
 

Spis tabel 
Tabela 1 Rada Miejska w Chęcinach, kadencja 2018-2023. ........................................................................... 9 

Tabela 2 Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedlowych pełniący funkcję w 2020 r. ............................... 10 

Tabela 3 Liczba stałych mieszkańców miejscowości. .................................................................................... 12 

Tabela 4 Liczba stałych mieszkańców wg wieku i płci w gminie Chęciny w 2020 r. ..................................... 13 

Tabela 5 Urodzenia i zgony w 2020 roku z podziałem na miesiące .............................................................. 13 

Tabela 6  Stan bezrobocia w powiecie kieleckim. .......................................................................................... 15 

Tabela 7 Dane na temat rozporządzania mieniem komunalnym gminy ........................................................ 18 

Tabela 8 Dane dotyczące nieruchomość oddanych w użytkowanie wieczyste ............................................... 20 

Tabela 9 Dane dotyczące nieruchomość oddanych w trwały zarząd ............................................................. 20 

Tabela 10 Dane dotyczące nieruchomość nabytych w 2020 roku poprzez komunalizację ............................ 21 

Tabela 11 Podziały nieruchomości ................................................................................................................ 22 

Tabela 12 Rodzaje instalacji grzewczych. ..................................................................................................... 24 

Tabela 13 Realizacja dotacji na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w 2020 r. .................................... 25 

Tabela 14 Realizacja dotacji na wymianę źródeł ciepła w 2020 r. ............................................................... 25 

Tabela 15 Wydatki w poszczególnych obszarach. ......................................................................................... 32 

Tabela 16 Ważniejsze inwestycje realizowane przy dofinansowaniu środków zewnętrznych  (unijnych i 

rządowych). ................................................................................................................................................... 34 

Tabela 17 Stan organizacji szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, przedszkolnych ...................... 52 

Tabela 18 Inwestycje dot. bazy lokalowej...................................................................................................... 53 

Tabela 19 Dotacje dla klubów sportowych w 2020 r..................................................................................... 66 

Tabela 20 Łączna ilość druhów. .................................................................................................................... 68 

Tabela 21 OSP podział na kobiety i mężczyzn. .............................................................................................. 69 

Tabela 22 Ilość wyjazdów poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Chęciny w 2020 r. ...... 71 

Tabela 23 Ilość zdarzeń z wybranych kategorii przestępstw za rok 2020 ..................................................... 72 

Tabela 24 Ilościowy rozkład przestępstw w rozbiciu na dni tygodnia ........................................................... 73 

Tabela 25 Dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym. ................................................................. 76 

Tabela 26 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym ......................................................................... 77 

Tabela 27 Kryterium dochodowe obowiązujące w 2020 r. ............................................................................ 78 

Tabela 28 Powody przyznania pomocy.......................................................................................................... 78 

Tabela 29 Zasiłki stałe w 2020 roku. ............................................................................................................. 79 

Tabela 30 Zasiłki okresowe w 2020 roku. ..................................................................................................... 79 

Tabela 31 Zasiłki celowe w 2020 roku. ......................................................................................................... 80 

Tabela 32 Realizacja Programu 500+ . ........................................................................................................ 82 

Tabela 33 Uchwały podjęte w 2020 roku. ..................................................................................................... 86 

 

file:///C:/Dokumenty/Desktop/Raport%20o%20stanie%20gminy%20za%202020%20rok%20-%20wersja%20moja%20ostateczna.doc%23_Toc74645239


 

Strona 96 z 96 
 

Spis wykresów                        
Wykres 1  Bezrobotni  w podziale na wykształcenie w 2020 roku. ................................................................ 16 

Wykres 2  Bezrobotni w podziale na wiek w 2020 roku. ............................................................................... 16 

Wykres 3 Grunty stanowiące własność Gminy ............................................................................................. 18 

Wykres 4 Sposób zagospodarowania nieruchomości gminnych na dzień 31.12.2020 roku .......................... 19 

Wykres 5 Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy ........................................................................... 23 

Wykres 6 Osiągnięty efekt ekologiczny w 2020 roku. ................................................................................... 25 

Wykres 7 Ilość druhów ochotniczych straży pożarnych. ............................................................................... 69 

Wykres 8 Ilość wyjazdów poszczególnych OSP w 2020 roku........................................................................ 71 

 

Spis rysunków 
 

Rysunek 1 Lokalizacja czujników jakości powietrza na terenie gminy Chęciny ........................................... 26 

 

 

file:///C:/Dokumenty/Desktop/Raport%20o%20stanie%20gminy%20za%202020%20rok%20-%20wersja%20moja%20ostateczna.doc%23_Toc74645293

