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1.Wstęp

Szanowni Państwo,
To już czwarty raz mam przyjemność przedstawić Państwu raport o stanie gminy
Chęciny – tym razem za 2021 rok - przygotowany na podstawie art. 28aa znowelizowanej
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Wzorem lat ubiegłych raport jest dokumentem, który zobrazuje Państwu najważniejsze
zadnia, decyzje czy czynności, jakie podejmowane były w trakcie minionego roku, jak też
podsumuje stan dochodów i wydatków oraz kondycję finansową Gminy Chęciny w 2021 roku.
Ubiegły rok był kolejnym rokiem działalności samorządu w warunkach pandemii COVID-19.
Z tego względu, już w momencie projektowania budżetu na 2021 rok, wiele samorządów
zmuszonych było do ostrożnego planowania wydatków. Jednak chęciński samorząd, dzięki
wytężonej pracy i staraniom w 2021 roku, zrealizował wiele ważnych dla mieszkańców Gminy
inwestycji, których nie udałoby się sfinalizować bez pozyskanego wsparcia zewnętrznego.
W raporcie znajdą Państwo informacje o inwestycjach zrealizowanych w 2021 roku,
jednak wiele z nich znajdzie swoją kontynuację w kolejnych latach. Praca w warunkach
pandemii COVID-19 świadczy o tym większym sukcesie naszego samorządu, przez wzgląd na
wiele ograniczeń i trudności, z jakimi przyszło nam się zmierzyć w tym trudnym czasie.
Podejmiemy także wiele nowych inicjatyw, które sprawią, że Gmina Chęciny będzie
gminą przyjazną mieszkańcom i środowisku oraz miejscem, do którego zawsze z wielką chęcią
będzie chciało się wracać.

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.
Przejawem kultywowania niezwykle cennych wartości historycznych Gminy Chęciny
było przyjęcie przez Radę Miejską w Chęcinach w 2020 roku uchwał w sprawie ustanowienia
herbu, sztandaru, flagi i innych insygniów, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez
Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie
projektu przygotowanego przez heraldyka dr Jerzego Michtę.
Przez wzgląd na panującą sytuację epidemiologiczną nie było możliwe uroczyste
poświęcenie nowych symboli gminnych przyjętych oficjalnie w roku 2020 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. Uroczystości związane z poświęceniem nowego sztandaru gminnego
oraz ceremonią podniesienia flagi odbyły się 19 września 2021 roku i powiązane były
z uroczystymi obchodami 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Chęcinach. Podczas
uroczystości dokonano poświęcenia oraz przekazania nowych insygniów, a tuż przed gmachem
chęcińskiego Urzędu dumnie załopotała flaga Gminy i Miasta Chęciny. Była to historyczna
chwila dla całej lokalnej społeczności. Po podpisaniu aktu poświęcenia nastąpił historyczny
moment przekazania sztandaru na ręce burmistrza Roberta Jaworskiego. Były to wydarzenia,
które zapisały się na kartach historii, bowiem sztandar jest symbolem najwyższych wartości,
honoru i jednocześnie tradycji. Warto w tym miejscu nadmienić, że w 2020 roku samorząd
lokalny po raz drugi zdobył najbardziej prestiżową statuetkę oraz nagrodę finansową Victorii
Świętokrzyskiej w kategorii "Samorządność" za działania na rzecz rozwoju Gminy i Miasta
Chęciny i to właśnie te środki zostały przeznaczone na zakup sztandaru.

Strona 5 z 90

RAPORT O STANIE GMINY CHĘCINY ZA 2021 ROK

2.2 Położenie i powierzchnia
W roku 2021, tak samo jak w latach poprzednich, 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.

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 2021 roku średnie zatrudnienie wyniosło 55,27
pracowników, co stanowi nieznaczny wzrost względem roku poprzedniego, gdzie średnie
zatrudnienie wynosiło 53,95 pracowników. W 2021 nie dokonywano zmian w strukturze
organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach.
Organem stanowiącym w Gminie Chęciny jest Rada Miejska w Chęcinach, skład której
od końca 2019 roku nie ulegał żadnym zmianom.

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
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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

14. Woś Marian

Radny miejscowości Lipowica, Starochęciny, Przymiarki,
Wrzosy, Podzamcze

15. Żurek Paweł

Radny miejscowości Wolica

Źródło: opracowanie własne.

2021 rok był rokiem, w którym dokonały się z kolei zmiany osób pełniących funkcję
w następujących sołectwach: Gościniec, Ostrów oraz Skiby. Konieczne było przeprowadzenie
wyborów uzupełniających.
Aktualny wykaz Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, po
przeprowadzonych wyborach uzupełniających, przedstawia się następująco:
Tabela 2. Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedlowych pełniący funkcję w 2021 r.

Nazwisko i imię
Gołuch Marek
Pniewska Danuta
Ciepluch Elżbieta
Słowiński Mirosław
Bartkiewicz Anita
Włodarczyk Cezary
Wajnberger- Bednarz Anna
Wróbel Jolanta
Pięta Barbara
Piłat Antonina
Gogół Andżelika
Witczyk Adrian
Domagała Wojciech
Koczywąs Jolanta
Nartowska Halina
Jastrzębska Lidia

Osiedle / Sołectwo
Osiedle Chęciny
Osiedle Czerwona Góra
Osiedle Sosnówka
Osiedle Sitkówka
Osiedle Zelejowa
Sołectwo Bolmin
Sołectwo Gościniec
Sołectwo Korzecko
Sołectwo Lipowica
Sołectwo Łukowa
Sołectwo Miedzianka
Sołectwo Mosty
Sołectwo Ostrów
Sołectwo Podpolichno
Sołectwo Polichno
Sołectwo Przymiarki
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Pawłowska Marianna
Szewczyk Jadwiga
Wróblewska Dorota
Gościniewicz Krystyna
Orawiecki Jan
Kardaś Aleksandra
Żurek Paweł

Sołectwo Radkowice
Sołectwo Siedlce
Sołectwo Skiby
Sołectwo Starochęciny
Sołectwo Tokarnia
Sołectwo Wojkowiec
Sołectwo Wolica

Źródło: opracowanie własne.

W 2021 roku dokonano aktualizacji statutów jednostek pomocniczych gminy (18 sołectw),
która poprzedzona była konsultacjami społecznymi projektów przedmiotowych statutów.
W toku przeprowadzonych konsultacji do Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach nie wpłynęły
żadne wnioski/opinie/uwagi do żadnego projektu statutu jednostki pomocniczej.

2.4 Jednostki organizacyjne
2 grudnia 2021 odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
W wydarzeniu wzięli udział liczni goście, w tym przedstawiciele władz, instytucji oraz kapłani.
Nowa siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się teraz w pobliżu
centrum miasta i ratusza, w budynku dawnego komisariatu policji przy ulicy Radkowskiej 29.
Obiekt został wyremontowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojawiły się
także niezbędne pomieszczenia do przechowywania żywności, których brakowało
w poprzedniej,
wynajmowanej
siedzibie.
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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
31.12.2021 roku (na podstawie Rejestru Mieszkańców) wynosiła 14746, z czego 7222 osób
stanowią mężczyźni, a 7524 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 2021 r. Dane z tej tabeli przedstawiono
również poniżej w wykresie nr 1.
Tabela 3. Liczba stałych mieszkańców miejscowości.
MIEJSCOWOŚĆ

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

RAZEM

BOLMIN

455

450

905

CHARĘŻÓW

32

38

70

CHĘCINY

2070

2196

4266

GOŚCINIEC

108

96

204

JEDLNICA

19

18

37

KORZECKO

348

344

692

LELUSIN

25

25

50

LIPOWICA

190

221

411

ŁUKOWA

379

416

795

MIEDZIANKA

178

177

355

MILECHOWY

88

96

184

MOSTY

44

60

104

OSTRÓW

279

274

553

PODPOLICHNO

38

34

72

PODZAMCZE

136

138

274

POLICHNO

415

436

851

PRZYMIARKI

101

96

197

RADKOWICE

315

342

657

SIEDLCE

338

360

698

SKIBY

235

219

454

STAROCHĘCINY

117

104

221

TOKARNIA

670

697

1367

WOJKOWIEC

44

41

85

WOLICA

524

554

1078

WRZOSY

45

56

101

WYMYSŁÓW

24

31

55

ZACISZE

5

5

10

SUMA

7222

7524

14746

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Liczba stałych mieszkańców wg wieku i płci w gminie Chęciny w 2021 r.
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Mężczyźni

Kobiety

Wiek

Liczba

Wiek

Liczba

0-2

203

0-2

175

3

74

3

76

4-5

161

4-5

145

6

85

6

75

7

55

7

74

8-12

386

8-12

383

13-15

251

13-15

267

16-17

150

16-17

139

18

66

18

82

19-20

175

19-20

135

21-40

2064

21-40

2041

41-60

2039

41-60

1980

61-64

511

61-64

550

65-70

422

65-70

531

71-81

418

71-81

532

>81

163

>81

338

SUMA

7223

SUMA

7523

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Urodzenia i zgony w 2021 roku z podziałem na miesiące
Miesiąc

Urodzenia

Zgony

Styczeń

13

22

Luty

8

13

Marzec

11

20

Kwiecień

8

20

Maj

12

11

Czerwiec

9

20

Lipiec

14

11

Sierpień

14

12

Wrzesień

12

13

Październik

10

22

Listopad

12

16

Grudzień

5

33

SUMA

128

213

Źródło: opracowanie własne
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3.2 Dynamika zmian
W 2021 roku nadal obserwowany był dynamiczny rozwój budownictwa
mieszkaniowego, pomimo trwającej pandemii Covid-19. W roku 2021 wydanych zostało 213
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz 37 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Zaobserwowano wzrost liczby wydanych decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy względem lat poprzednich. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego było nieznacznie mniej niż w roku 2020. W większości były to obiekty liniowe wodociągi, gazociągi, sieci elektroenergetyczne, ścieżki rowerowe. W zakresie inwestycji
kubaturowych uwzględniono przebudowę szpitala w Czerwonej Górze, remont i przebudowę
Synagogi w Chęcinach oraz budowę świetlicy i OSP w Tokarni.

3.3 Bezrobocie
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., 260 osób (w 2020 r. było to 387 osób),
zamieszkujących teren Gminy i Miasta Chęciny, było zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, w tym 25 osób było długotrwale bezrobotnych.
Największy odsetek bezrobotnych zaewidencjonowano w przedziale wiekowym 25-34 – aż 75
osób. W 2021 roku najwięcej osób bezrobotnych to osoby z wykształceniem policealnym
i średnim zawodowym (76 osób). Z informacji pozyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Kielcach, znajdujących się w „Informacji o poziomie i strukturze bezrobocie
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 2021 roku.

Źródło: Dane udostępnione przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

Wykres 2. Bezrobotni w podziale na wiek w 2021 roku.

Źródło: Dane udostępnione przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

W celu zapobiegania i zmniejszania bezrobocia w Gminie Chęciny, corocznie
podejmowane są różne zadania, mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i ich powrót na
rynek pracy. Są to zarówno prace interwencyjne, prace społeczno – użyteczne oraz staże
zawodowe.
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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 12731,9914 ha w tym 695,3605 ha stanowią grunty będące
własnością Gminy Chęciny a 8,0269 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób
fizycznych i prawnych.
Wykres 3. Podział gruntów na terenie Gminy Chęciny

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
Grunty w dzierżawie (szt.)

2019 rok

2020 rok

2021 rok

9

8

5

14,1304

13,8304

8,9904

0

1

1

10

10

10

8,0269

8,0269

8,0269

Nieruchomości w użyczeniu (szt.)

8

9

13

Nieruchomości w użyczeniu (ha)

2,9309

3,8109

4,1376

34

34

71

30,7177

30,7177

71,5702

0

0

1

Grunty w dzierżawie (ha)
Najem lokali handlowo-usługowych (szt.)
Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym (szt.)
Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym (ha)

Nieruchomości w trwałym zarządzie (szt.)
Nieruchomości w trwałym zarządzie (ha)
Sprzedaż mieszkań komunalnych (szt.)
Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 4. Sposób zagospodarowania nieruchomości gminnych

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina sprzedaje nieruchomości, przeznaczone zarówno pod budownictwo
mieszkaniowe, jak i działalność gospodarczą. W ostatnich latach przejęto do zasobu gminnego
kilka nieruchomości, natomiast od kilku lat łączna liczba obiektów komunalnych maleje.
W roku 2021 sprzedano 1 mieszkanie. Sprzedaży lokalu dokonano w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego. W dyspozycji Gminy pozostają jeszcze budynki komunalne, które
wymagają remontów. Utrzymywanie mieszkań komunalnych stanowi obciążenie dla budżetu
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach 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 wprowadzonym w marcu 2020 roku stanem epidemii w kraju. W 2021 rok gmina
sprzedała następujące działki:
- nr 1244/2 o powierzchni 0,7800 ha położoną w Bolminie obr. 02,
- nr 122/1 o powierzchni 0,0452 ha położoną w Mostach obr. 07,
- nr 123/1 o powierzchni 0,0800 ha położoną w Mostach obr. 07,
- nr 122/2 o powierzchni 0,0452 ha położoną w Mostach obr. 07,
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- nr 123/1 o powierzchni 0,0800 ha położoną w Mostach obr. 07,
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 2021
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
własności. W 2021 roku dokonano aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego.
W wyniku takiego działania nastąpił wzrost wysokości pięciu opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego, który będzie obowiązywał od 2022 roku.
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. Postępowanie przed sądem
powszechnym nie zostało jeszcze zakończone.
Tabela 8. Dane dotyczące nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Numer działki

Lp.

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

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

6

działka nr 850/5

0,1013

02 Chęciny

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

7380,00 zł

4344,78 zł
3106,52 zł

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
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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 w Chęcinach, Zamkowi Królewskiemu w Chęcinach oraz
Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 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 nieruchomości 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

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

Strona 16 z 90

RAPORT O STANIE GMINY CHĘCINY ZA 2021 ROK
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 964/5

0,1520

01 Chęciny

Przedszkole/Żłobek

34

działka nr 965/5

0,1570

01 Chęciny

Przedszkole/Żłobek

35

działka nr 48/6

1,0800

4 Lipowica

ZGK

36

działka nr 48/13

4,7100

4 Lipowica

ZGK

37

działka nr 48/23

0,0200

4 Lipowica

ZGK

38

działka nr 48/24

0,2900

4 Lipowica

ZGK

39

działka nr 48/25

1,5400

4 Lipowica

ZGK

40

działka nr 48/27

0,2400

4 Lipowica

ZGK

41

działka nr 48/28

0,6800

4 Lipowica

ZGK

42

działka nr 48/30

0,0024

4 Lipowica

ZGK

43

działka nr 48/32

0,0244

4 Lipowica

ZGK

44

działka nr 48/34

0,1629

4 Lipowica

ZGK

45

działka nr 48/36

14,6824

4 Lipowica

ZGK

46

działka nr 48/38

4,5028

4 Lipowica

ZGK

47

działka nr 48/40

0,3346

4 Lipowica

ZGK

48

działka nr 48/42

7,7155

4 Lipowica

ZGK

49

działka nr 48/44

2,5333

4 Lipowica

ZGK

50

działka nr 48/50

0,0934

4 Lipowica

ZGK

51

działka nr 1104/7

0,1911

02 Chęciny

ZGK

52

działka nr 1105/2

0,1572

02 Chęciny

ZGK

53

działka nr 1107/2

0,1131

02 Chęciny

ZGK

54

działka nr 1109/2

0,0987

02 Chęciny

ZGK

55

działka nr 1114

0,1186

02 Chęciny

ZGK

56

działka nr 1115

0,0626

02 Chęciny

ZGK

57

działka nr 1121/2

0,2989

02 Chęciny

ZGK

58

działka nr 1124/2

0,2023

02 Chęciny

ZGK

59

działka nr 1128

0,0690

02 Chęciny

ZGK

60

działka nr 2642

0,0683

02 Chęciny

ZGK

61

działka nr 1129

0,0303

02 Chęciny

ZGK

62

działka nr 1130

0,0844

01 Chęciny

ZGK

63

działka nr 1131

0,0882

01 Chęciny

ZGK

64

działka nr 1132

0,0360

01 Chęciny

ZGK

65

działka nr 1133/1

0,1612

02 Chęciny

ZGK

66

działka nr 1133/2

0,0138

02 Chęciny

ZGK

67

działka nr 1135

0,2299

02 Chęciny

ZGK
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68

działka nr 1136

0,1684

02 Chęciny

ZGK

69

działka nr 1127/2

0,0529

02 Chęciny

ZGK

70

działka nr 2812

0,0548

02 Chęciny

ZGK

71

działka nr 2291/1

0,2175

02 Chęciny

Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

RAZEM:

71,5702

Źródło: Opracowanie własne.

W 2021 roku wygasły 3 umowy dzierżaw dotyczące gruntów rolnych i zawarto
1 umowę na dzierżawę kiosku posadowionego na płycie tzw. Dolnego Rynku. Zawarto również
umowę użyczenia z Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, na mocy której przekazano na cele
statutowe CKiS budynek nowo wybudowanej świetlicy w Lipowicy.
W 2021 roku na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Świętokrzyskiego zostały
nabyte przez Gminę Chęciny na własność nieruchomości o następujących numerach:
Tabela 10. Dane dotyczące nieruchomości nabytych w 2021 roku poprzez komunalizację
Działka nr

Lp.

Położenie

Powierzchnia (ha)

1

1465/2

0,1872

0001 Chęciny

2

530

0,3000

0004 Lipowica

Razem pow.:

0,4872 ha

Źródło: Opracowanie własne.

W celu wykonywania zadań własnych, związanych z realizacją inwestycji celu
publicznego gmina dokonywała nabycia nieruchomości. Grunty nabyte przez gminę w latach
2019-2021 w przeważającej części służą celom drogowym (wykup oraz przejęcie z mocy
prawa za odszkodowaniem). W 2021 roku w ramach realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie ulicy Branickiego w Chęcinach przejęto kilkadziesiąt nieruchomości, za które
dotychczas naliczono odszkodowanie w wysokości 303 245,45 zł (na dzień sporządzania
niniejszego raportu nie zostały wydane wszystkie decyzje w sprawie naliczenia odszkodowań).
Chcąc umożliwić realizację innych zamierzeń inwestycyjnych, Gminy Chęciny
nieodpłatnie nabyła prawo własności nieruchomości położonej w obrębie 0014 Starochęciny,
oznaczonej jako działka nr 133/21 o pow. 0,0032 ha z przeznaczeniem pod przepompownię
oraz nieruchomości położonej w Chęcinach, przy ul. Radkowskiej, oznaczonej jako działka nr
2291/1 o powierzchni 0,2175 ha z przeznaczeniem pod siedzibę MGOPS. Ponadto w 2021r.
gmina nabyła od osoby fizycznej nieruchomość położoną w Chęcinach, przy ulicy
Radkowskiej, oznaczoną jako działka nr 2291/2 o powierzchni 0,0633 ha.
W zakresie podziałów nieruchomości Gmina wydała 64 decyzje zatwierdzające 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. Dane dotyczące nieruchomości podzielonych w 2021 roku
Nieruchomości przed podziałem
Oznaczenie

Powierzchnia

Nieruchomości po podziale
Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

Obręb
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nieruchomości

w ha

działka nr 1142/2

5,8440

działka nr 306

działka nr 352/21

działka nr 593/2

0,5718

0,2026

1,6613

w ha
działka nr 1142/3

0,2784

2 Bolmin

działka nr 1142/4

0,1211

2 Bolmin

działka nr 1142/5

0,0826

2 Bolmin

działka nr 1142/6

0,0812

2 Bolmin

działka nr 1142/7

0,0815

2 Bolmin

działka nr 1142/8

0,0817

2 Bolmin

działka nr 1142/9

0,0819

2 Bolmin

działka nr 1142/10

0,0822

2 Bolmin

działka nr 1142/11

0,0806

2 Bolmin

działka nr 1142/12

0,0809

2 Bolmin

działka nr 1142/13

0,0809

2 Bolmin

działka nr 1142/14

0,0802

2 Bolmin

działka nr 1142/15

0,1212

2 Bolmin

działka nr 1142/16

0,0847

2 Bolmin

działka nr 1142/17

0,0847

2 Bolmin

działka nr 1142/18

0,0848

2 Bolmin

działka nr 1142/19

0,0849

2 Bolmin

działka nr 1142/20

0,0849

2 Bolmin

działka nr 1142/21

0,0850

2 Bolmin

działka nr 1142/22

0,0850

2 Bolmin

działka nr 1142/23

0,0851

2 Bolmin

działka nr 1142/24

0,0851

2 Bolmin

działka nr 1142/25

0,0852

2 Bolmin

działka nr 1142/26

3,6602

2 Bolmin

działka nr 306/1

0,2764

8 Ostrów

działka nr 306/2

0,2954

8 Ostrów

działka 352/34

0,0068

4 Lipowica

działka 352/35

0,1958

4 Lipowica

działka 593/3

0,1365

10 Polichno

działka 593/4

0,1361

10 Polichno

działka 593/5

0,1368

10 Polichno

działka 593/6

0,1375

10 Polichno

działka 593/7

0,1381

10 Polichno

działka 593/8

0,1389

10 Polichno

działka 593/9

0,1395

10 Polichno

działka 593/10

0,1402

10 Polichno
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działka 1564/4

2,9521

działka 593/11

0,1409

10 Polichno

działka 593/12

0,1416

10 Polichno

działka 593/13

0,1423

10 Polichno

działka 593/14

0,1329

10 Polichno

działka 1565/5

0,7000

01 Chęciny

działka 1565/6

2,2521

01 Chęciny

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek nr 1. Obszar zajęty przez nowo utworzony Park w Chęcinach

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek nr 2. Obszar zajęty przez nowo utworzony Park w Lipowicy

Źródło: Opracowanie własne.

4.2 Mieszkalnictwo
Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw
domowych o niskich dochodach, zapewnienie najmu socjalnego oraz ochrona przed
bezdomnością.
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Chęciny prowadzone jest na
podstawie:
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- 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 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 na podejmowaniu decyzji
i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomicznofinansowej 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 2021 roku zasób mieszkaniowy Gminy stanowi 88
lokali mieszkalnych o różnym standardzie.

4.3 Ochrona powietrza atmosferycznego
Zapewnienie odpowiedniego stanu jakości powietrza stanowi jedno z podstawowych
zadań w zakresie ochrony środowiska. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na jakość
powietrza jest smog, który jest efektem zanieczyszczenia powietrza wywołany działalnością
człowieka. Jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest tak zwana niska emisja, która
w głównej mierze wynika z ogrzewania domów jednorodzinnych przy pomocy pieców i kotłów
na paliwa stałe, które nie spełniają standardów emisyjnych, a także w wyniku 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, co w konsekwencji zwiększa
zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania.
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 celowej z budżetu Gminy Chęciny na wymianę źródeł ciepła,
opierającej się na trwałej likwidacji systemu ogrzewania na paliwo stałe i jego zmianie na:
- ogrzewanie na kocioł pelletowy,
- ogrzewanie olejowe,
- ogrzewanie gazowe.
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.
Tabela 12. Realizacja dotacji na wymianę źródeł ciepła z budżetu Gminy w 2021 roku

Lp.

Ilość zrealizowanych
wniosków /szt.

Wysokość dotacji dla
wnioskodawcy /zł

Łącznie wypłacona
dotacja celowa /zł

1

27

3000,00

81000,00
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Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 13. Rodzaje zainstalowanych instalacji grzewczych z budżetu Gminy w 2021 roku

Rok

Rodzaje instalacji grzewczych

2021

Gazowe

Pelletowe

Liczba wymienionych
źródeł ciepła /szt.

14

13

Źródło: Opracowanie własne.

b) udzielenie dotacji na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.
Mieszkańcy Gminy Chęciny, począwszy od 2019r., mogą ubiegać się o dofinansowanie
kosztów inwestycji związanych z zakupem paneli fotowoltaicznych celem wykorzystania
odnawialnych źródeł energii. Również w tym zadaniu kwota dofinansowania wyniosła
3.000,00 zł.
Tabela 14. Realizacja dotacji na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w 2021 roku

Lp.

1

Ilość
złożonych
wniosków
/szt.

Ilość
zrealizowanych
wniosków /szt.

Ilość
wniosków
wycofanych
/szt.

Wysokość dotacji
dla
wnioskodawcy /zł

Łącznie
wypłacona
dotacja
celowa /zł

15

5

2

3000,00

15000,00

Źródło: Opracowanie własne.

c) prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu ,,Czyste
Powietrze”
W związku z porozumieniem zawartym w maju 2021r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach programu „Czyste Powietrze”,
w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach od 23 czerwca 2021r. został uruchomiony punkt
informacyjno-konsultacyjny. Zadaniem punktu jest sprawniejsza obsługa osób
zainteresowanych programem na terenie naszej gminy. Utworzony punkt zajmuje się
przyjmowaniem, doradztwem, konsultowaniem oraz pomocą w wypełnianiu wniosków
bezpośrednio od swoich mieszkańców.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej
jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W ramach programu można zakupić np. pompę
ciepła, kondensacyjny kocioł gazowy czy olejowy, kocioł na paliwo stałe: pellet drzewny,
węgiel. Zakup i montaż kotła na węgiel był możliwy do 31 grudnia 2021 r. Dotacja jest
przyznawana również m.in. na demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego
ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła, przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku tj. ocieplenie
ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a także pokrycie kosztów związanych
z wykonaniem dokumentacji technicznej i projektowej.
Tabela 15. Realizacja dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach programu "Czyste Powietrze" w 2021 roku
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Kocioł gazowy kondensacyjny
kocioł na biomasę

Liczba wymienionych źródeł
ciepła /szt.
31
6

Kwota wypłaconej
dotacji /zł
266 208,84
168 849,75

Kocioł na pellet drzewny

39

369 683,68

Kocioł na węgiel

14

101 596,67

Pompa ciepła powietrze/woda

14

132 440,77

Rodzaje instalacji grzewczych

Pompa ciepła powietrzna
Łącznie
Źródło: Opracowanie własne.

5

167 384,37

109

1.206 164,08

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)pirenu [B(a)P], który
zobrazowano na wykresie nr 5.

11 486,526 kg/rok

11 328,783 kg/rok

12 000,00
10 000,00

8 000,00
6 000,00
4 000,00
6,548 kg/rok

2 000,00
0,00
PM10

PM2,5
PM10

PM2,5

B(a)P
B(a)P

Wykres 5. Osiągnięty efekt redukcji emisji w 2021 roku
Źródło: Opracowanie własne.

d) Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
Wdrożono, nałożony na gminy przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego obowiązek
złożenia, od 1 lipca przez każdego właściciela lub zarządcę budynku, deklaracji dotyczącej
źródeł
ciepła
i spalania paliw. Pracownik Urzędu udziela pomocy w wypełnieniu deklaracji oraz
wprowadzaniu danych do systemu. W 2021 r. przyjęto i wprowadzono 436 deklaracji.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się
kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest
poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".
Powstała ewidencja ma także na celu skuteczniejszą realizacje „uchwały antysmogowej”, która
obowiązuje od 24 lipca 2020 r. i została podjęta przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego,
w sprawie wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji konkretnych instalacji, w których następuje spalanie paliw.
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W roku 2021r., w trosce o zdrowie mieszkańców oraz o stan środowiska naturalnego,
Starostwo Powiatowe w Kielcach przekazało dla wszystkich gmin powiatu, w tym dla Gminy
Chęciny, jedną sztukę czujnika jakości powietrza w zakresie zbierania i wizualizacji pomiarów
stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10, temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza.
Uwzględniając powyższe w roku 2021 na terenie gminy Chęciny funkcjonowały łącznie cztery
czujniki mierzące jakość powietrza, zamontowane na budynkach szkół podstawowych:
w Polichnie, Chęcinach, Wolicy oraz Łukowej.
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.
Dla uwidocznienia różnic w zanieczyszczeniu powietrza na platformie Airly oraz
SYNGEOS funkcjonuje skala o 7 poziomach, która informuje za pomocą koloru
o zanieczyszczeniu powietrza. Od koloru zielonego, który świadczy o tym, że jakość powietrza
jest bardzo dobra, do kolorów bordowego i fioletowego, kiedy normy zanieczyszczeń
powietrza są wielokrotnie przekroczone i lepiej wówczas nie wychodzić z domu.
System monitoringu i jakości powietrza stał się zatem jednym z narzędzi do walki
z zanieczyszczeniem powietrza na terenie gminy Chęciny.
Informacje o pomiarach jakości powietrza na bieżąco można monitorować na stronie Urzędu
Gminy i Miasta w Chęcinach:
http://checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=700&strona=1
oraz stronie Starostwa Powiatowego w Kielcach:
https://www.powiat.kielce.pl/dla-klienta/jakosc-powietrza-w-powiecie
Rysunek nr 3. Lokalizacja czujników jakości powietrza na terenie gminy Chęciny

Źródło: https://www.powiat.kielce.pl/dla-klienta/jakosc-powietrza-w-powiecie)

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
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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 2021 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach „Programu usuwania
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny”, usunięto
azbest z 92 posesji o łącznej masie 200,5800 Mg. Całkowity koszt realizacji zadania
poniesiony przez Gminę wyniósł 63,022,40 zł.

4.5 Gospodarka odpadami komunalnymi
Na dzień 31.12.2021r., zgodnie z danymi z ewidencji ludności, liczba mieszkańców
miasta
i Gminy Chęciny wynosiła łącznie 14.746 osób w tym: liczba mieszkańców miasta 4266 osoby,
liczba mieszkańców wsi 10480 osób, natomiast zgodnie ze złożonymi deklaracjami dot.
odpadów komunalnych łączna liczba mieszkańców stanowiła 12.416 osoby, w tym liczba
mieszkańców miasta wynosiła – 3647 osób liczba mieszkańców wsi – 8769 osób.
Od 01.09.2020r., na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego,
zawarto na okres 24 miesięcy 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 wszystkich odebranych odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości w 2021 roku.
Tabela 16. Ilość odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 2021 roku

Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania ze szkła

15 01 07

Masa odebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]
1869,5600
265,6700
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15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

461,6200

20 03 99

480,4000

15 01 01

Odpady komunalne nie wymienione w innych
podgrupach
Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

17,0000

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

186,8600

20 01 01

Papier i tektura

0,7300

20 01 36

11,4770

20 01 23*

Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21, 20 01 23 i 20 01 35
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21, 20 01 23 zaw. niebezpiecznych składników
(5)
Urządzenia zawierające freony

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,0050

20 01 39

Tworzywa sztuczne

0,5700

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

52,0000

20 02 03

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

193,2200

16 01 03

Zużyte opony

47,3600

20 01 35*

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych w tonach [Mg]
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem
odpadów budowlanych i rozbiórkowych* w tonach [Mg]
Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych* w
tonach [Mg]

99,6200

4,7110

8,2930

175,8400

3874,9360
3699,0960
175,8400

Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 17. Ilość odebranych odpadów komunalnych z GPSZOK w 2021 roku

Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
z GPSZOK w 2021 roku

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

158,6400

16 01 03

Zużyte opony

12,4200
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20 03 99

Odpady Komunalne nie wymienione w innych podgrupach

12,6800

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

48,5200

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

93,3000

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0,0300

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

0,7940

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zaw.
niebezpiecznych składników (5)

4,0150

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

5,1840

Łącznie

335,5830

Źródło: Opracowanie własne.

Na terenie gminy w 2021 r., wzorem lat poprzednich, zorganizowano trzykrotną,
mobilną zbiórkę zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego oraz odpadów
wielkogabarytowych.
Odpady powstające na terenach nieruchomości przeznaczonych pod działalność
gospodarczą odbierane są przez przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru Działalności
Regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, na podstawie
indywidualnych umów.
Jednym z głównych celów obowiązującego systemu gospodarki odpadami jest
osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku, które określone zostały w Rozporządzeniu
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania
poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1530) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412).
Gmina Chęciny za rok 2021 osiągnęła wymagane poziomy recyklingu na poziomach
przedstawionych w poniższej tabeli:
Tabela 18. Osiągnięte poziomy recyklingu w 2021 roku

Rodzaj odpadów

Poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania
Poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła
Poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Osiągnięty przez Gminę
Chęciny poziom recyklingu
w 2021 r.

Wymagany do osiągnięcia
poziom
w 2020 r

[%]

[%]

0

o.i

34,73

20

100

n.d.
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*o.i – obowiązek informacyjny * n.d. – nie dotyczy
Źródło: Opracowanie własne.

Uwzględniając powyższe rozporządzenia, Gmina Chęciny wykazała się właściwą organizacją,
która przełożyła się na osiągnięte poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
odpadów komunalnych.

4.6 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Chęciny na 2021 rok
W ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2021 roku realizowana była uchwała
nr 304/XL/21 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Chęciny na rok 2021”.
Odławianie zwierząt bezdomnych, a następnie opieka i pobyt w schronisku na terenie
Gminy Chęciny w 2021r., prowadzone były 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
zawartej umowy z Przychodnią Weterynaryjną „ZOONA” lek. wet. Mateusz Szczepski,
z siedzibą w Ciecierze 26; 26-020 Chmielnik. 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 2021 roku dofinansowano 72 szt. zabiegów sterylizacji oraz kastracji zwierząt bezdomnych
w tym: kastracja psa/kota – 11 szt., sterylizacja kotki/suczki – 61 szt.
Całkowity poniesiony przez Gminę koszt opieki weterynaryjnej w 2021 r. stanowił łącznie
kwotę 150.477,20 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 2021
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 2021 roku, stanowił kwotę 397,20 zł.

5. Finanse Gminy
5.1 Dochody i wydatki gminy - plan
Uchwalony budżet gminy i miasta na rok 2021 uchwałą nr 283/XXXIV/20 Rady
Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2020r., po wprowadzonych zmianach w trakcie roku
2021, przedstawiał się następująco:
1) Plan dochodów stanowił kwotę 93 902 038,54,
2) Plan wydatków stanowił kwotę 105 356 942,62,
3) Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowiła planowany
deficyt na kwotę zł 11 454 904,08.
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4) Zaplanowane przychody stanowiły ogółem kwotę 15 633 433,39 zł, w tym:
- wolne środki 5 144 918,29 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych – 5 488 515,10 zł,
- przychody z emisji papierów wartościowych 5 000 000,00 zł,
5) Zaplanowane rozchody budżetu przeznaczone na spłatę pożyczki i wykup obligacji
stanowiły kwotę 4 178 529,31zł,
6) W 2021 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu spłaty pożyczki i wykupu obligacji
na kwotę 4 178 529,31zł.

5.2 Realizacja planowanych dochodów budżetowych
Planowane dochody budżetowe w 2021 roku zostały wykonane w kwocie
98 745 942,41 zł co stanowi 105,16% planu rocznego, z tego:
1) dochody bieżące 76 800 210,57 zł, tj. 102,47% planu rocznego, w tym:
- podatki i opłaty – 14 488 221,19 zł, tj. 103,05% planu rocznego,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 20 132 454,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
z czego:
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 12 516 076,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5 122 125,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
c) środki na uzupełnienie dochodów gmin - 2 494 253,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł
- 24 232 679,04 zł tj. 99,46% planu rocznego.
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie zł –
236 374,20 co stanowi 102,45% planu rocznego, natomiast dochody z tytułu opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie zł – 2 764 176,21 co stanowi
96,19% planu rocznego.
2) Dochody majątkowe wykonano – 21 945 731,84 zł tj. 115,77% planu rocznego.
Skutki ulg i obniżeń stawek podatkowych w 2021 roku:
a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią
kwotę 1 142 220,12zł, w tym:
- w podatku od nieruchomości kwota – 418 804,91 zł (osoby fizyczne) i 317 935,03 zł
(osoby prawne)
- w podatku od środków transportowych kwota zł – 373 449,34 zł (osoby fizyczne)
i 29 479,07 zł (osoby prawne)
- w podatku od rolnym kwota zł – 478,49 zł (osoby fizyczne) i 30,25 zł (osoby prawne)
- w podatku od leśnym kwota zł – 1 290,06 zł (osoby fizyczne) 752,97 zł (osoby prawne)
b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę
310 958,52 zł, w tym:
OSP, ZGK, CKIS – kwota zł - 187 951,57
w opłatach za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu kwota zł – 9 179,95
w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota zł – 113 827,00
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Podatnikom zalegających w podatkach i opłatach wystawiono upomnienia i tytuły
wykonawcze.

5.3 Realizacja planowanych wydatków budżetowych
Planowane wydatki budżetowe w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 83 641 616,33 zł
co stanowi 79,39% planu rocznego z tego:
1. Wydatki bieżące – 66 584 590,01 zł tj. 94,69% planu rocznego, w tym:
a) dotacje – 6 557 937,49 zł tj. 97,42% planu rocznego,
b) wydatki na obsługę długu – 538 643,24 zł tj. 86,33% planu rocznego.
2) Wydatki majątkowe 17 057 026,32 zł tj. 48,69% planu rocznego.
Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane
na zróżnicowanym poziomie. Zróżnicowanie wynika z zawartych umów i porozumień. Tabela
nr 19 odzwierciedla wielkość środków, wydanych na poszczególne obszary w 2021 r.
Tabela 19. Wydatki w poszczególnych obszarach

Obszar
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport

Wydane środki (zł)
568 841,83
43 456,33
11 171 347,95
2 026 943,36
354 546,59
71 000,00
6 554 218,93
3 120,00
439 563,92
538 643,24
21 606 177,30
803 000,02
3 047 721,90
823 991,77
22 471 270,46
10 050 067,42
1 659 023,04
1 408 682,27

Źródło: opracowanie własne

5.4 Wynik finansowy
Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami budżetowymi
w 2021 roku stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 15 151 692,09zł, przy planowanym
deficycie w wysokości 11 454 904,08 zł.
W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zobowiązań z tytułu wykupu obligacji i spłaty
pożyczki w kwocie zł – 4 178 529,31.
Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem
38 800 000,00 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 2021 roku uzyskał przychody w wysokości 5 298 388,05 zł. Koszty zakładu budżetowego
stanowiły kwotę 5 576 836,65 zł.

5.6 Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku
W 2021 roku jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły dochody
w wysokości 355 262,04 zł pochodzące między innymi z najmu i dzierżawy, wpływów z usług,
opłat za korzystanie z wyżywienia. Wydatkowana została kwota zł – 355 262,04
z przeznaczeniem między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków
żywności, zakup usług pozostałych i zakup materiałów dydaktycznych.

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, ułatwienie w sferze gospodarczej, a także celem pozyskiwania nowych
inwestorów oraz stworzenie przyjaznych warunków dla turystów, których z każdym rokiem
przybywa.
Ogólne dane o stanie infrastruktury za 2021 r. przedstawiają się następująco:
a) długość czynnej sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Chęciny wynosi:
w 2021 r. 173,8 km, w tym: miasto – 36 km oraz gmina -137,8 km;
w 2020 r. 172 km, w tym: miasto – 36 km oraz gmina -136 km;
b) liczba czynnych przyłączy wodociągowych do budynków i innych obiektów:
w 2021 r. 4238 szt., w tym miasto –1117 szt. oraz gmina -3121 szt.;
w 2020 r. 4149 szt., w tym miasto –1091 szt. oraz gmina -3058 szt.;
c) długość czynnych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy i Miasta Chęciny
wynosi:
w 2021 r. 116,7 km, w tym miasto –22,3 km oraz gmina -94,4 km;
w 2020 r. 113,6 km, w tym miasto –21,7 km oraz gmina -91,9 km;
d) długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy i Miasta Chęciny wynosi:
w 2021 r. 45,2 km, w tym miasto –21,7 km oraz gmina -23,5 km;
w 2020 r. 39,2 km, w tym miasto –15,7 km oraz gmina -23,5 km;
e) liczba czynnych przyłączy kanalizacyjnych do budynków i innych obiektów:
w 2021 r. 1105 szt. w tym miasto – 632 szt. oraz gmina -473 szt.;
w 2020 r. 1076 szt. w tym miasto – 621 szt. oraz gmina -455 szt.;
f) długość czynnych przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Chęciny
wynosi:
w 2021 r. 18,9 km, w tym miasto –6,9 km oraz gmina -12,0 km;
w 2020 r. 17,55 km, w tym miasto –6,7 km oraz gmina -11,5 km;
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g) długość dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Chęciny wynosi w przybliżeniu:
49,053 km; w 2020 roku było to 46,866 km,
h) stan ilości lamp oświetleniowych na terenie gminy w 2021 roku to około 2629 sztuk,
w 2020 roku to około 2600 sztuk; w 2019 roku około 2450 szt.

6.2 Inwestycje na przestrzeni ostatnich lat, realizowane również w roku 2021
W Gminie Chęciny, z roku na rok, 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. Szczególny wkład
w inwestycje gminne mają dofinansowania unijne oraz ze środków rządowych. Pozyskane
wsparcie zewnętrzne pozwala na nieustanny rozwój Gminy Chęciny oraz rozpoczynanie
kolejnych inwestycji służących wszystkim mieszkańcom. Pomimo trudnej sytuacji związanej
z epidemią koronawirusa inwestycje w gminie są nieustannie realizowane. Najlepszym tego
przykładem są powstające w całej gminie nowe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, czy też
kolejne nitki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Tabela 20. Ważniejsze inwestycje realizowane przy dofinansowaniu środków zewnętrznych (unijnych i rządowych)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin – etap II
Działanie 6.5 – Rewitalizacja obszarów wiejskich i miejskich
Całkowita wartość projektu: 14 535 742,15 zł
Wydatki kwalifikowalne: 6 982 465,74 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 4 196 461,91 zł
Celem głównym projektu jest ożywienie społeczno – gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne
obszaru rewitalizacji Miasta Chęciny.
W ramach realizacji projektu zaplanowane są 6 dużych zadań 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,
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c/ Rewitalizacja terenu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych,

d/ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w kierunku sklepu Biedronka wraz z zatoką autobusową,

e/ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Zamku Królewskiego w Chęcinach wraz
z przepompownią wody,
f/ Przebudowa oświetlenia ulicznego, ul. Radkowska.

W ramach realizacji projektu w 2021 roku zrealizowano następujące działania:
Ad. a/ W ramach realizacji zadania w 2020 roku zostały zakończone wszystkie prace budowlane. Natomiast
w sierpniu 2021 roku zostało zorganizowane uroczyste otwarcie Parku Miejskiego im. Ojca Mateusza
Korczaka.
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Park Miejski w Chęcinach powstał na blisko dwóch hektarach zaniedbanych terenów poprzemysłowych
usytuowanych w samym centrum miasta, będących jednocześnie łącznikiem pomiędzy Osiedlem Północ,
a starym miastem. Dziś miejsce to zamieniło się w przestrzeń idealną do wypoczynku i rekreacji. Wybudowano
tu plac zabaw dla dzieci, skatepark, pumptrack, siłownię zewnętrzną dla nieco starszych, alejki, stylowe
ławeczki, altany i oczko wodne. Wszystko to jest monitorowane i w pełni bezpieczne, a nocą pięknie
oświetlone.
Wydarzeniu towarzyszyło wiele atrakcji. Piękny wiersz chęcińskiej poetki Elżbiety Trzepizur Krupy odczytała
była wieloletnia prezes chęcińskiego Klubu Seniora Kazimiera Turlewicz. Obie Panie z rąk burmistrza
otrzymały w podziękowaniu bukiety kwiatów. W części artystycznej wystąpiła solistka Marzena Trzebińska,
młodziutka skrzypaczka Laura Mazur, Trio Mosso, oraz zespół "Tonika" z Akademii Młodych Talentów "Małe
Skrzypeczki" w Kielcach. Podczas przecięcia wstęgi paradujący po parku mimowie wypuścili w niebo
dziesiątki kolorowych balonów, a burmistrz zaprosił wszystkich na spacer po nowym parku.
Warto podkreślić, że nie tylko mieszkańcy i turyści zauważają wyjątkowość chęcińskiego parku. Dostrzegł ją
także „Portal samorządowy”, który przyznał dla parku nominację w prestiżowym ogólnopolskim konkursie Top
Inwestycje Komunalne 2021, przedstawiając inwestycję jako jedną z zaledwie dwudziestu najlepszych w kraju.
Ad b/ W ramach zadania trwały prace budowlane. Planowany termin zakończenia zadania to 2022 rok.
Ad. c/ W ramach zadania trwały prace związane ze zmianą pozwolenia na budowę inwestycji. Trwa realizacja
robót budowalnych.
Ad. d/ W ramach realizacji zadania w 2019 roku zostały zakończone prace budowlane.
Ad e/
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do Zamku Królewskiego
w Chęcinach wraz z przepompownią wody i instalacją elektryczną zasilającą tą przepompownię.
Projektowana przepompownia wody będzie służyć do podwyższania i utrzymywania na niezbędnym poziomie
ciśnienia w sieci wodociągowej zasilającej w wodę do potrzeb socjalno-bytowych zamek, a ponadto zapewni
wymagane ciśnienie wody w hydrancie przeciwpożarowym zamontowanych na obsługiwanej sieci
wodociągowej.
Obszar, na którym zaprojektowano sieci wodociągową i kanalizacyjną oraz przepompownię wody, to tereny
wzgórza zamkowego oraz tereny przyległe zlokalizowane przy ul. Aleja Miłości w Chęcinach, stanowiącej
drogę gminną o nawierzchni asfaltowej.
Sieć wodociągowa:
Projektowana sieć wodociągowa będzie włączona na działce nr ewid. 2192/8 do zaprojektowanej w innym
opracowaniu sieci wodociągowej z rur PE fi 315. Wodociąg przebiegać będzie podziemnie w wykopach wąsko
przestrzennych do szerokości 0,8 m poniżej strefy przemarzania (1,0 m p.p.t). W miejscu nienormatywnych
zagłębień wodociągu będzie on ocieplony 30 cm warstwą keramzytu.
Sieć kanalizacji sanitarnej:
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będzie włączona do zaprojektowanej w innym
opracowaniu kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 mm zlokalizowanej w ul. Aleja Miłości w Chęcinach. Miejsce
przyłączenia - studnia S7 zaprojektowana na tym kanale. Możliwość włączenia do projektowanej sieci
kanalizacyjnej może nastąpić dopiero po jej wybudowaniu i odbiorze. Odcinek kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wykonany zostanie z rur PVC o średnicy 200 mm. Na projektowanym kanale przewiduje się
wykonanie typowych studzienek przelotowych i połączeniowych betonowych o średnicy fi 1000 mm. Studnie
stosowane są na całej długości kanałów dla umożliwienia zmiany kierunków, spadków i oczyszczania kanałów.
Zaprojektowane zagłębienia studzienek i kanałów w przeważającej części pozwolą na zachowanie strefy
przemarzania oraz uniknięcie kolizji z infrastrukturą podziemną. W miejscu nienormatywnych zagłębień
kanalizacji kanał będzie ocieplony 30 cm warstwą keramzytu.
Przepompownia wody:
Projektuje się zabudowę przepompowni ścieków na działce nr ewid. 2192/8 przy ul. Aleja Miłości
w Chęcinach. Przepompownia w formie prefabrykowanej podziemnej komory o konstrukcji żelbetowej,
o wymiarach wewn. 3,0 m x 2,5 m i wysokości 2,10 m. Teren przepompowni ogrodzony w sposób trwały
ogrodzeniem tzw. panelowym z gotowych elementów prefabrykowanych z brama dwuskrzydłową szerokości
4,0 m z funkcją furtki.
Ad f/ Przedmiotem inwestycji była budowa linii kablowej niskiego napięcia. Oświetlenie zaprojektowano na
słupach aluminiowych o wysokości 8 m z oprawami LED o mocy 35W.
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2.Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny
Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów
dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu
krajowego infrastruktury transportu publicznego.
Całkowita wartość projektu: 1 856 423,19 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 008 734,97 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 857 424,72 zł
Zakres projektu obejmuje:
a) wykonanie 2,13 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych:
- Os. Północ: ścieżka rowerowa 493 mb, ciąg pieszo-rowerowy 603,60 mb - w 2021 roku zostało zakończone
opracowanie dokumentacji technicznej i Gmina Chęciny uzyskała pozwolenie na budowę inwestycji, roboty
budowlane zostaną wykonane w 2022 roku,
- ul. Kazimierza Wielkiego i Wołodyjowskiego 220,50 mb., ul. Branickiego 810,75 mb
b) budowę 1 ulicy: łącznik między ulicą Armii Krajowej a Aleją Piłsudskiego 167,40 mb
c) zadania zakończone w 2020r.: budowa ścieżek rowerowych na ul. Branickiego i Kazimierza Wielkiego

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: 144 855,89 zł
Dofinansowanie RPO: 123 127,51 zł
W roku 2021r. na realizację zadania poniesiono koszty w wysokości 106 908,00zł, w tym dofinansowanie: 90
871,80zł.
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.
Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 21.06.2021r. W ramach budowy ścieżki geoturystycznej na
szlaku powstała infrastruktura turystyczna. Szlak został oznakowany, stanęły tablice informacyjno-promocyjne,
stojak na rowery, gra edukacyjna oraz przeprowadzono remont wiaty turystycznej, stojącej przy wejściu do
rezerwatu od strony zachodniej. Jednym z ważniejszych elementów inwestycji jest odsłonięty fragment różanki
zelejowskiej na skale. Trasa, która właśnie została oddana do użytku liczy sobie blisko 1,5 km długości.
Realizacja zadania zakończona w październiku 2021 r.

4.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
W roku 2021r. na realizację zadania poniesiono koszty w wysokości 48 311,23 zł, które w całości zostały
pokryte ze środków Ministra. W lutym 2021r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru archeologicznego nad
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wykonaniem prac związanych z rozebraniem wtórnych warstw posadzki. Umowę zrealizowano. W 2021r.
w kwietniu została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką wtórnych
warstw posadzki w sali modlitw oraz wykonanie dwóch odkrywek posadzki w pomieszczeniach budynku
synagogi. Umowę zrealizowano.
W czerwcu 2021r. podpisano umowę na wykonanie archeologicznych sondażowych badań w celu stwierdzenia
zachowania ceglanej posadzki i wyjaśnienia funkcji ujawnionych fragmentów w sali modlitw. Umowę
zrealizowano.
Przedmiot projektu
Celem projektu jest rozszerzenie oferty, zarówno kulturalnej i turystycznej obszaru gminy Chęciny, poprzez
przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum
Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach.
Przeprowadzenie prac w obrębie budynku synagogi jest konieczne, celem powstrzymania degradacji nie tylko
wspomnianego obiektu, ale również cennego zabytkowego obszaru Chęcin. Realizacja projektu wpłynie
znacząco na podniesienie walorów estetycznych budynku, jego atrakcyjności a także poprawi jego dostępność
dla turystów. Dzięki realizacji inwestycji i wykonaniu prac naprawczych budynku możliwe będzie
udostępnienie turystom kolejnej atrakcji turystycznej zabytkowego miasteczka Chęciny - Synagogi. Powstałe tu
Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej umożliwi zwiedzającym poznanie historii Żydów, licznie mieszkających
w Chęcinach i regionie przed II wojną światową. Nowe, wyjątkowe miejsce będzie prezentować kulturę
i codzienne życie ówczesnej lokalnej społeczności żydowskiej. Planowane kompleksowe prace renowacyjne,
zabezpieczą zabytek przed postępującą degradacją oraz wzbogacą atrakcyjność turystyczną regionu.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu do szeroko rozumianej kultury wpłynie również
pozytywnie na zachowanie ładu przestrzennego i estetykę.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
1.Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji w miejscowościach znajdujących się na terenie
Gminy Chęciny
Całkowita wartość projektu: 4 054 000,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 733 005,77 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 739 011,00 zł
Wniosek złożony w sierpniu 2019 r. – umowa o dofinansowanie podpisana w kwietniu 2020 r.
W ramach zadania trwały prace związane przy budowie I i II etapu sieci kanalizacyjnej na ul. Zelejowa
i terenach przyległych (ul. Kościuszki i Sienkiewicza).
Charakterystyka robót:
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 2,79 km, kanalizacja sanitarna tłoczna 125 mm – 0,47 km, kanalizacja
sanitarna tłoczna 75 mm 0,13 km, przewiert sterowany przez drogę wojewódzką 762 – 89,0 m, przyłącza
w pasach drogowych – 608,66 m, 2 pompownie ścieków.
Roboty drogowe, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – 1045,0 m.
W ramach realizacji projektu został złożony wniosek o płatność na kwotę: 736 037,00 zł dofinansowania.
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Fundusz Dróg Samorządowych
1. 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 zł
W ramach realizacji zadania w 2021 roku opracowana była dokumentacja projektowa zadania, w ramach
którego wykonany 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.

2. Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie osiedla Skiby - część 3
Całkowita wartość projektu: 3 972 464,48 zł
Wydatki kwalifikowalne: 3 294 462,30 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 2 306 123,00 zł
W ramach którego wykonany zostanie rozbudowa drogi o łącznej długości 449 m, budowa ścieżki rowerowej
i chodnika o szerokości po 2 m i długości 449 km, wykonane zostaną zjazdy na posesje, przebudowane
1 skrzyżowanie oraz oświetlenie. Planowane zakończenie prac w 2022 r.
Gmina Chęciny opracowała projekt i uzyskała pozwolenia na budowę dróg na całym Osiedlu Skiby. Zadanie,
ze względu na jego zakres, zostało podzielone na 3 etapy i takie też Gmina 3 wnioski
o dofinansowanie złożyła. Ale na razie tylko 1 część uzyskała dofinansowanie, dwa pozostają na liście
rezerwowej
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3. 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:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 3 162 731,00 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1 187 414,42 zł
W roku 2021 poniesiono koszty na realizację zadania w wysokości 2 572 880,74 zł, w tym dofinansowanie:
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 508 329,60
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 64 551,14
Przedmiot projektu:
Zakres zadania ul. H. Sienkiewicza:
- opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, projekt stałej organizacji ruchu,
pozwolenie na budowę;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- wykonanie nowej konstrukcji ulicy Sienkiewicza na odcinku o długości 0,787 km, szerokość pasa drogowego
12,0m
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Sienkiewicza po lewej stronie ulicy, szerokość 3,0m
- budowa chodnika przy ulicy Sienkiewicza po prawej stronie, szerokość 2,0m.
Zakres zadania ul. T. Kościuszki:
- opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, projekt stałej organizacji ruchu,
pozwolenie na budowę
- budowa kanalizacji deszczowej
- wykonanie nowej konstrukcji ulicy Kościuszki na odcinku o długości 0,675km, szerokość pasa drogowego
10,0m
- budowa chodnika przy ulicy Kościuszki, długość 690,40m, szerokość 2,0m
- budowa ścieżki rowerowej, długość 671,40m, szerokość 2m
- budowa zjazdów indywidualnych – 41 szt.
- budowa zjazdów publicznych – 1 szt.
- skrzyżowania – 3 sztuki
- budowa oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome.

4. Budowa ulic: J.H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m. Chęciny
Kwota całkowita: 3 595 111,74 zł
Kwota dofinansowania: 1 607 358,00 zł
W roku 2021 poniesiono koszty na realizację zadania w wysokości 3 587 461,74 zł, w tym dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 607 358,00 zł.
Przedmiot projektu:
Wybudowano ul. J.H. Dąbrowskiego oraz odcinek drogi gminnej b/n, o łącznej długości 859 mb, w tym:
* ul. J.H. Dąbrowskiego w miejscowości Chęciny:
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- budowa ścieżki rowerowej – 0,476 km, szerokość 3,0m
- budowa kanalizacji deszczowej – 0,487 km,
- budowa oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome
* droga gminna b/n w miejscowości Chęciny:
- budowa ścieżki rowerowej – 0,378 km, szerokość 3,0m
- budowa kanalizacji deszczowej – 0,604 km
- budowa oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Małogoskiej w Chęcinach, w obrębie cmentarza
Całkowita wartość projektu: 33 480,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 33 480,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 26 784,00 zł
W ramach zadania przewiduje się przebudowę przejścia dla pieszych poprzez doświetlenie, wyposażenie
w znak aktywny D-6, oznakowanie pionowe wraz z lampami ostrzegawczymi i czujnikami ruchu oraz
aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu. Zakończenie realizacji projektu 2022 r.

Budżet państwa
1. „Budowa SPZOZ w Wolicy gm. Chęciny”
Dotacja z budżetu państwa: 2 899 999,19 zł
Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych: 1 950 000,00 zł
Parterowy budynek nowej przychodni ma liczyć prawie 650 metrów kwadratowych. Powstaną w nim gabinety
internistów, pediatrów oraz stomatologa. W nowoczesnej przychodni, w komfortowych warunkach, będą
przyjmowani zarówno dorośli, jak i dzieci. Znajdzie się tam również podział na osoby zdrowe i chore. Budynek
zostanie przystosowany również na potrzeby osób niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji przewidziane
jest w 2022.
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2. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 moduł 2 –
zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki – dofinansowanie bieżącego funkcjonowania instytucji Żłobka
Samorządowego w Chęcinach – kwota dotacji: 63 360,00 zł. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie
personelu.

3. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” realizowany w 2021
roku – dotacja celowa do zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – kwota
dotacji: 44 280,00 zł. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie personelu.

Źródło: opracowanie własne

6.3 Inwestycje planowane (złożone wnioski o dofinansowanie w roku 2021)
1) Remont drogi gminnej nr 315002T w miejscowości Bolmin – Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
Kwota całkowita: 1 320 950,00 zł
Kwota dofinansowania: 924 665,00 zł
W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont w/w odcinka drogi polegający na
sfrezowaniu zdegradowanych warstw asfaltowych o grubości 8cm, ułożeniu geosiatki
przeciwspękaniowej, a następnie warstwy wiążącej o grubości 4cm i warstwy ścieralnej
o grubości 4cm. Zostaną wyremontowane i utwardzone kruszywem obustronne pobocza o szer.
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0,75m na całej długości remontowanego odcinka drogi. Odwodnienie powierzchniowe za
pomocą odpowiednich spadków normatywnych częściowo istniejącymi rowami otwartymi.
Istniejący rów zostanie odmulony w ramach bieżącej konserwacji. Czas realizacji zaplanowano
na okres 12 miesięcy od podpisania umowy.
2) Przebudowa drogi w kierunku Kopalni Jaźwica – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Kwota całkowita: 2 160 590,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 512 413,00 zł.
Zakres robót budowlanych dla przebudowywanej drogi gminnej obejmuje:
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni na całej długości odcinka objętego przebudową - około
510m w przekroju półulicznym z krawężnikiem szerokości 20cm z szerokością podstawową
jezdni 6,50m z dostosowaniem konstrukcji drogi do kategorii obciążenia ruchem KR5,
115kN/oś z warstwą nawierzchniową o podwyższonej odporności na koleinowanie,
- przebudowę lewostronnego przyjezdniowego ciągu pieszego z całkowitą wymianą
konstrukcji chodnika na całej długości rozbudowywanej drogi o łącznej długości około 510 m
i szerokości podstawowej 2,00m,
- przebudowę odwodnienia przebudowywanej drogi z preferowanym rozwiązaniem w postaci
zbliżonej do istniejącego odwodnienia drogi - obustronnym rowem otwartym z dodatkowym
umocnieniem rowów płytami ażurowymi i odwodnieniem lewej połowy jezdni i ciągu
pieszego wpustami deszczowymi zlokalizowanymi przy krawężniku przekroju ulicznego
z odpływem przykanalikami pod chodnikiem do rowu lewostronnego, odwodnienie dla całej
długości rozbudowywanego odcinka, rów umocniony płytami ażurowymi grubości 10cm
- przebudowę i budowę nowych zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanału technologicznego,
- budowę oświetlenia ulicznego z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania preferowana lokalizacja słupów lamp oświetleniowych za chodnikiem,
- przebudowę ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia,
- wykonanie urządzeń BRD -barierek i poręczy z dostosowaniem do zagospodarowania,
- wykonanie oznakowania (pionowego i poziomego) z dostosowaniem do rozbudowy drogi.
3) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia
zabudowy) – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Kwota całkowita: 3 688 600,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 582 020,00 zł
Rozbudowa drogi gminnej w przebiegu zgodnym z pasem drogowym. Przebudowa jednego
skrzyżowania z drogą publiczną (droga powiatowa nr 0275T). Budowa nowej nawierzchni
drogi gminnej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m przy prawej lub lewej
krawędzi drogi. Budowa lewostronnego lub prawostronnego pobocza ziemnego ulepszonego
kruszywem. Budowa ok. 54 szt. indywidualnych zjazdów do posesji (o szer. nie mniejszej niż
4,5 m) oraz 2 szt. zjazdów publicznych. Budowa powierzchniowego odwodnienia drogowego
do rowu otwartego z możliwością budowy zbiornika odparowującego lub chłonnego
(w zależności od opinii geotechnicznej). Budowa kanału technologicznego z przynależnymi
studniami kablowymi. W ramach inwestycji planuje się wykonanie elementów bezpieczeństwa
ruchu drogowego (na przejściach dla pieszych zostaną zastosowane znaki pionowe aktywne
z zasilaniem solarnym). Projektowana szerokość pasa drogowego, który będzie wynosić 5,5 m,
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będzie zapewniać umieszczenie w przyszłości w tym pasie sieci wodociągowej oraz kabli
elektrycznych. Pobocze gruntowe o szerokości 1,0 m.
4) Remont drogi gminnej w gminie Chęciny, ul. Dobrzączka od skrzyżowania z drogą
wojewódzką 762 do Jaskini Raj
Kwota całkowita: 615 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 430 500,00 zł.
W roku 2021 złożono wniosek o dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania zaplanowano remont w/w odcinka drogi,
polegający na sfrezowaniu zdegradowanych warstw asfaltowych o grubości 8cm, ułożeniu
geosiatki przeciwspękaniowej, a następnie warstwy wiążącej o grubości 4cm i warstwy
ścieralnej o grubości 4cm. Na odcinku drogi zostanie przeprowadzona bieżąca konserwacja
rowów poprzez odmulenie oraz zostaną wykonane obustronnie pobocza z kruszywa. Czas
realizacji zaplanowano na okres 12 miesięcy od podpisania umowy.
5) Remont drogi gminnej w miejscowości Chęciny, ul. Małogoska od skrzyżowania
z drogą wojewódzką 762 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Franciszkańską
Kwota całkowita: 1 120 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 784 350,00 zł
W roku 2021 złożono wniosek o dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania zaplanowano remont w/w odcinka drogi
polegający na sfrezowaniu zdegradowanych warstw asfaltowych o grubości 8cm, ułożeniu
geosiatki przeciwspękaniowej, a następnie warstwy wiążącej o grubości 4cm i warstwy
ścieralnej o grubości 4cm. Na odcinku drogi miejscowo zostaną wymienione krawężniki
i obrzeża, miejscowo na chodniku przebrukowanie kostki betonowej. Na odcinku 138m
zostanie odmulony rów. Czas realizacji zaplanowano na okres 12 miesięcy od podpisania
umowy.
6) Remont drogi gminnej ul. Długa, Chęciny
Wartość całkowita: 305 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 213 500,00 zł
W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont w/w odcinka drogi polegający na
sfrezowaniu zdegradowanych warstw asfaltowych o grubości 8cm, ułożeniu geosiatki
przeciwspękaniowej, a następnie warstwy wiążącej o grubości 4cm i warstwy ścieralnej
o grubości 4 cm. Planuje się także miejscowo: przebrukowanie kostki, remont/wymiana
krawężników i obrzeży, urządzeń teletechnicznych, zasuw wodociągowych.
7) Remont drogi gminnej w miejscowości Wrzosy, gmina Chęciny
Wartość całkowita: 465 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 325 500,00 zł
W ramach zadania planuje się przeprowadzić remont w/w odcinka drogi polegający na
sfrezowaniu zdegradowanych warstw asfaltowych o grubości 8cm, ułożeniu geosiatki
przeciwspękaniowej, a następnie warstwy wiążącej o grubości 4cm i warstwy ścieralnej
o grubości 4cm. Planuje się także remont poboczy, wykonane będą z kruszywa.
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8) Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Małogoskiej w Chęcinach, przy
Klasztorze Sióstr Bernardynek
Wartość całkowita: 180 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 144 000,00 zł
W ramach zadania przewiduje się: wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych z zasilaniem
z sieci energetycznej wraz z wymianą nawierzchni na nawierzchnię antypoślizgową z kruszywa
boksytowego i żywicy poliuretanowej, oznakowanie pionowe w tym znak D-6 wraz z lampami
ostrzegawczymi i czujnikami ruchu, oznakowanie poziome grubowarstwowe.
9) Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych
wraz z odtworzeniem nawierzchni - Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”
Planowany koszt inwestycji: 11 200 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 10 640 000,00 zł
Sieć kanalizacyjna na ul. Zelejowej i terenach przyległych w układzie grawitacyjno-tłocznym
wraz
z przyłączami w pasie drogowym z 3 pompowniami ścieków, doprowadzeniem do nich energii
elektrycznej i rurociągami tłocznymi. Ścieki z działek i gospodarstw będą odprowadzane
poprzez przykanaliki do kolektora głównego, włączone do ciśnieniowego systemu kanalizacji
sanitarnej, a dalej do istniejącej oczyszczalni ścieków.
Długość kanalizacji: ponad 4 km
Odtworzenie drogi - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 5 cm, pobocza
z kostki brukowej szer. do ok 1,5 m i kruszywa łamanego szer. do 1 m.
10) W ramach Sportowej Polski 2021:
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bolminie
Wartość całkowita: 4 300 075,62 zł
Wartość dofinansowania: 2 150 037,81 zł
Przedmiotem zadania jest budowa sali gimnastycznej z boiskiem do gry o wymiarach 18 x 30
m oraz zaplecze szatniowo- sanitarne z łazienkami dostępnymi z komunikacji ogólnej dla Sali
gimnastycznej. Przy sali zaprojektowano również magazyn sprzętu sportowego
i gimnastycznego, pokój trenera z łazienką oraz pokój pielęgniarki. Budynek połączony będzie
z istniejącą szkołą parterowym łącznikiem.
11) W ramach Cyfrowej Gminy
Wartość całkowita: 450 930,00 zł
Wartość dofinansowania: 450 930,00 zł
Realizacja projektu odbywać się będzie w kilku obszarach: Obszar 1: Cyfryzacja urzędu
i jednostek podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT, oprogramowywania,
licencji niezbędnych do realizacji e-usług, w tym pracy zdalnej. Obszar 3: Edukacja
pracowników urzędu i jednostek podległych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Obszar 4:
Analiza stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa
samorządowych systemów informatycznych.
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6.4 Inwestycje realizowane w roku 2021 (wraz z przykładowymi zdjęciami
realizowanych zadań)
I.

DROGI I CHODNIKI
1. Zakup kruszywa – zakupiono kruszywo w ilości 1858Mg na potrzeby równania dróg na
terenie gminy.
2. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny
– „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na osiedlu Północ w Chęcinach”. Została
opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

3. Zakup i montaż znaków drogowych i tablic - zakupiono i zamontowano 30 szt. znaków
drogowych, 12 szt. luster drogowych oraz 2 kpl. progów zwalniających.
4. Oznakowanie poziome - wykonano malowanie pasów na 19 przejściach dla pieszych.
5. Remonty cząstkowe dróg gminnych – wykonano:
a) remontów cząstkowych dróg masą mineralno-bitumiczną 163 m2,
b) uszczelnienie szwa podłużnego w ilości 395 mb.
6. Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie osiedla Skiby, część 3 –
w trakcie realizacji.
7. Przebudowa ul. Spokojnej i przyległych do ul. O. Czesława Domańskiego w msc. Chęciny
– w trakcie realizacji.
8. Budowa drogi w m. Tokarnia (dz. nr 429,608), drogi dojazdowe do pól – w trakcie
realizacji.

9. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na zadaniu pn: Projekt i rozbudowa drogi na
działkach 696 i 694 w miejscowości Polichno, gmina Chęciny - złożono wniosek o ZRID.
10. Projekt i budowa ulicy H. Sienkiewicza i ulicy T. Kościuszki wraz z odwodnieniem
i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny – w trakcie realizacji.
11. Budowa drogi Wolica ul. Chęcińska - zakończono roboty budowlane.
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12. Przebudowa drogi od Korzecka w kierunku Polichno Stawki – zakończono roboty
budowlane.

II.
1. Przebudowa drogi nr dz. 173 w m. Siedlce – zakończono roboty budowlane.

2. Projekt i rozbudowa drogi w miejscowości Siedlce na działce nr 247 - trwa opracowanie
dokumentacji projektowej.
3. Projekt i rozbudowa drogi Chęciny, obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego – trwa
opracowanie dokumentacji projektowej.
4. Budowa drogi dojazdowej do pól Tokarnia 636 – zakończono roboty budowlane.

II.

DROGI POWIATOWE
Udzielono wsparcia merytorycznego oraz pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
w zakresie:
1. Rozbudowa dróg powiatowych ul. Kieleckiej i ul. Białego Zagłębia od drogi wojewódzkiej
nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną – w trakcie realizacji.
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2. Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku ok km 7+860 do km 10+010 LipowicaPrzymiarki- Starochęciny – opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek
o wydanie decyzji ZRID, – w trakcie realizacji.
3. Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do 7+900 w msc.
Siedlce – Łukowa gm. Chęciny - trwało opracowanie dokumentacji projektowej .
4. Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881
w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. Świętokrzyskie – trwało opracowanie
dokumentacji projektowej.
III.

OŚWIETLENIE ULICZNE:
1. „Budowa oświetlenia ulicznego dr 762 z dr pow. 0380T (skrz. Jaskinia Raj)” – wbudowane
ok. 525 m kabla doziemnego i 16 lamp oświetleniowych.

2. Przebudowa oświetlenia ulicznego Chęciny, ul. Radkowska – rozpoczęto przebudowę.
3. Projektowania oświetlenia drogowego w miejscowości Charężów w rejonie skrzyżowania
drogi powiatowej nr 0275T z drogą gminną dla zadania „Projekt i budowa oświetlenia
ulicznego Charężów” – projekt opracowany, dokonano zgłoszenia robót u Starosty
Kieleckiego (przyjęto bez uwag).
4. Projektowanie oświetlenia drogowego skrzyżowania dróg: drogi wojewódzkiej nr 762
i drogi gminnej nr 000462T oraz istniejących zatok autobusowych dla zadania „Projekt
i budowa oświetlenia ulicznego Bolmin Kresy w okolicy przystanku przy drodze
wojewódzkiej nr 762” – projekt opracowany, dokonano zgłoszenia robót u Wojewody
Kieleckiego (przyjęto bez uwag).
5. Rozpoczęto projektowanie oświetlenia drogowego w miejscowości Polichno w k. Skib dla
zadania „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Polichno w kierunku Skib”.
6. Projektowanie oświetlenia drogowego w miejscowości Gościniec w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 0275T dla zadania „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Gościniec” –
projekt opracowany, dokonano zgłoszenia robót u Starosty Kieleckiego (przyjęto bez
uwag).
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7. Projekt usunięcia kolizji słupów energetycznych w m. Polichno w drodze 737 – projekt
opracowany, dokonano zgłoszenia robót u Starosty Kieleckiego (przyjęto bez uwag).
8. Rozpoczęcie projektowania oświetlenia drogowego dla zadania „Projekt i budowa
oświetlenia ulicznego Wolica ul. Rybacka”.
9. Konserwacja oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Chęciny w 2021 roku – zrealizowano.
IV. BUDOWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI:
1. Rozpoczęcie opracowania aktualizacji dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji
sanitarnej ul. Panek w Chęcinach.
2. Przejęcie wodociągu w m. Korzecko (dz. 260/4) – odc. o dł. 117,1 m.
3. Przejęcie wodociągu w m. Lipowica (dz. 306, 352/16, 352/18, 352/25, 352/30, 352/32) –
odc. o dł. 338,0 m.
4. Przejęcie wodociągu w m. Korzecko (dz. 626/12, 626/4, 626/5, 626/6, 626/7, 626/8) – odc.
o dł. 277,8 m.
5. Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia - w trakcie opracowania dokumentacja
techniczna
6. Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno na dz. nr 710/2, 207/7, 208/1 wykonano odcinek 207,5 m.
7. Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze dz. nr 737 – wykonano
odcinek, 277,5 m.
8. Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Ostrów między drogą dz. nr 838/1 a drogą dz.
nr 355 – wykonano odcinek 44,6 m.
9. Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów – wykonano odcinek 119 m.
10. 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 – wykonano 3446 m sieci, 671 m przyłączy, 2 szt. przepompowni ścieków.
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz
z przyległym terenem, III część – inwestycja zgłoszona do odbioru końcowego.
12. Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chęcinach w kierunku ujęcia wody
dz.nr ewid.2173 – wykonano 216 m wodociągu, 139 m kanalizacji sanitarnej.
13. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Charężów – w trakcie opracowania dokumentacja
techniczna.
14. Projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Czarnieckiego i ul. Wysockiego –
wykonano odcinek 41,6 m.
15. Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej w m. Korzecko - wykonano odcinek,
473 m.

16. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach na skrzyżowaniu ul. Kieleckiej, M. Józefa
Piłsudskiego i Białego Zagłębia – wykonano odcinek 54 m.
17. Projekt i budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr 755 – uzyskano pozwolenie na
budowę.
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18. Wykonano projekt sieci wodociągowej dla zadnia pn. „Projekt i budowa sieci
wodociągowej do działki 235/3 w msc. Siedlce”.
V.

INWESTYCJE KUBATUROWE:
1. Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na rozbiórkę budynku komunalnego
w msc. Siedlce nr 98 w ramach zadania „Projekt i rozbiórka budynku komunalnego
w Siedlcach”.
2. Wykonano dokumentację projektową hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bolminie.
3. W trakcie realizacji roboty budowlane w ramach zadania „Rewitalizacja terenu po byłym
SKR w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin – Etap II”.
4. Rozpoczęto projektowanie budynku remizy OSP i świetlicy w msc. Tokarnia w ramach
zadnia „Projekt i budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem
terenu”.
5. Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w m. Lipowica, powierzchnia użytkowa budynku161,30 m, powierzchnia terenu inwestycji 1267 m.

6. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa „Zachowanie dziedzictwa kulturowego
Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego
budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach”.
7. Zakończono roboty budowlane związane z rozbudową bieżni przy budynku Szkoły
Podstawowej w Chęcinach w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej
SP w Chęcinach”.

8. Wykonano dokumentacje projektową przebudowy boiska sportowego w ramach zadania
inwestycyjnego „Projekt rozbudowy i przebudowy boiska sportowego w m. Bolmin dz. nr
552”.
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VI. INNE ZADANIA INWESTYCYJNE:
1. Wykonano monitoring na os. Sosnówka;

2. Wykonano monitoring w rejonie ul. Małogoskiej przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Chęcinach;

3. Wykonanie audytu energetycznego Hali Sportowej w Chęcinach dla zadania „Projekt
przełożenia Co z olejowego na gazowe Hala Chęciny”;
4. Projektowanie instalacji wewnętrznej gazu Hali Sportowej w Chęcinach dla zadania
„Projekt przełożenia Co z olejowego na gazowe Hala Chęciny” – projekt opracowany,
dokonano zgłoszenia robót u Starosty Kieleckiego (przyjęto bez uwag);
5. Rozpoczęcie projektowania przyłącza gazowego dla budynku Hali Sportowej w Chęcinach
dla zadania „Projekt przełożenia Co z olejowego na gazowe Hala Chęciny” – umowa
z PSG;
6. Wykonanie audytu energetycznego dla budynku oświatowego dla zadania „Projekt
i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowice”;
7. Rozpoczęcie projektowania przyłącza gazowego budynku oświatowego dla zadania
„Projekt i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowice” – umowa
z PSG;
8. Wykonano wiatę turystyczną w m. Mosty na placu zabaw;

9. Wykonano wiatę turystyczną w miejscowości Wojkowiec na placu zabaw;
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10. Wykonano projekt i rozpoczęto budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Bolminie;

11. Wykonano projekt i rozpoczęto budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej
w Podpolichnie. Wykonano wiatę turystyczną oraz elementy placu zabaw.

VII.

TRANSPORT:
Świadczono usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich, w ramach
niżej wymienionych relacji: Chęciny - Radkowice - Lipowica - Przymiarki - Starochęciny Wrzosy - Chęciny, Chęciny –Wrzosy –Starochęciny –Przymiarki - Lipowica-Radkowice Chęciny.
2.
Świadczono usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich, w ramach
niżej wymienionych relacji: Milechowy - Bolmin - Jedlnica - Korzecko - Polichno Stawki Skiby - Chęciny - Skiby - Gościniec - Polichno Stawki - Korzecko - Jedlnica - BolminMilechowy. Milechowy - Bolmin - Jedlnica - Mosty - Chęciny - Podzamcze - Mosty Jedlnica - Bolmin – Milechowy.
1.
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7. Oświata i wychowanie
7.1 Stan organizacji
Tabela 21. Stan organizacji szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych

Liczba
ucznió
w
ogółe
m

Liczba
klasa
oddziałów
"0"
ogółem

klasa klasa klasa klasa klasa klasa klasa klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

46

6

17

0

5

11

0

5

6

2

0

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŁUKOWEJ

131

9

14

10

18

11

12

0

17

29

20

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. GEN. STANISŁAWA
SKALSKIEGO W
POLICHNIE

116

8

9

10

15

18

10

0

25

15

14

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANUSZA KORCZAKA
W TOKARNI

133

9

15

13

22

3

15

11

19

26

9

SZKOŁA PODSTAWOWA Z
ODDZIAŁAMI
DWUJĘZYCZNYMI IM.
ŚW. JANA PAWŁA II W
BOLMINIE
115

9

20

10

13

10

9

8

13

19

13

SZKOŁA PODSTAWOWA
W RADKOWICACH

46

10

0

5

12

5

2

3

5

6

8

PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE W
CHĘCINACH

197

8

197

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNKT PRZEDSZKOLNY
PROMYCZEK W
STAROCHĘCINACH

15

1

15

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNKT PRZEDSZKOLNY
PROMYCZEK W
POLICHNIE

17

1

17

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNKT PRZEDSZKOLNY
PROMYCZEK W ŁUKOWEJ 21

1

21

0

0

0

0

0

0

0

0

SZKOŁA PODSTAWOWA
W WOLICY

127

8

25

17

11

11

7

0

18

20

18

380

19

17

44

58

35

48

14

65

53

46

Nazwa szkoły / placówki

SZKOŁA PODSTAWOWA
W STAROCHĘCINACH

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA
KOCHANOWSKIEGO W
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CHĘCINACH
PUNKT PRZEDSZKOLNY
PROMYCZEK W TOKARNI

23

1

23

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNKT PRZEDSZKOLNY
PROMYCZEK W BOLMINIE 11

1

11

0

0

0

0

0

0

0

0

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA IM. 100.
ROCZNICY ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ
POLSKĘ W KORZECKU

9

26

5

7

5

0

5

3

5

11

67

Źródło: CUW w Chęcinach

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Chęciny była organem prowadzącym dla
1 przedszkola publicznego, 7 szkół podstawowych. W Gminie funkcjonowały równie dwie
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 do użytku oddano, po gruntownych remontach, dwie placówki: SP Chęciny i SP
Wolica. 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. Utwardzono plac i wyremontowano ogrodzenie.
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. Również w ramach tego projektu, wiosną 2021r. zakupiono wyposażenie
nowoczesnej pracowni przyrodniczo-matematycznej – koszt wyniósł blisko 30 tysięcy złotych.
Uczniowie mogą korzystać z wielu urządzeń ukazujących procesy przyrodnicze, są to m.in.:
biobox, ogródek meteorologiczny, tellurium szkolne, sześć monokularów B, tablicę – Historia
Ziemi, ucho, piętnaście sztuk globusów indukcyjnych, walizkę ekobadacza, cztery bryły
szkieletowe – zestaw do budowy, przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych,
a także szesnaście nowoczesnych tabletów i drukarka 3D. Kolejnym etapem projektu jest
rozbudowa i unowocześnienie bieżni. Prace rozpoczęły się w lipcu 2021 roku. Po remoncie
bieżnia z nawierzchnią poliuretanową. Koszt rozbudowy bieżni wyniósł ponad 161 tysięcy
złotych.
W ramach ogromnej inwestycji Szkoła Podstawowa w Wolicy 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
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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. Warto też dodać, że w całej szkole wymieniono oświetlenie na energooszczędne
typu LED. Wymienione zostały instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Ważną
kwestią było dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł 3 miliony 75 tysięcy złotych, z czego blisko 2 miliony 900 tysięcy złotych
pokryło pozyskane przez władze gminy unijne dofinansowanie.
Tabela 22. Inwestycje dot. bazy lokalowej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
1. „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 zł
W 2021 wykonano ostatnie zadania przewidziane w projekcie:
- wyposażono pracownię matematyczno-przyrodniczą w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Chęcinach, zakupiono: Biobox 1 szt., ogródek meteorologiczny 1 szt., tellurium szkolne 1 szt., monokular
B 40/600x 6 szt., tablica – Historia Ziemi 1 szt., ucho 5 części – 1 szt., globus indukcyjny -15 szt., walizka
ekobadacza 1 szt., bryły szkieletowe – zestaw do budowy 4 szt., przyrząd do demonstracji powstawania brył
obrotowych 1 szt., tablet 16 szt., drukarka 3D 1 szt.
- rozbudowano bieżnię dwutorową przy Szkole Podstawowej w Chęcinach

Źródło: Opracowanie własne

7.3 Udział w projektach i przedsięwzięciach edukacyjnych
1. Gmina Chęciny, w ramach rezerwy oświatowej, pozyskała z Ministerstwa Edukacji
Narodowej 135.973 zł na wyposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach. Doposażono
Szkołę Podstawową w Starochęcinach w pracownie przedmiotowe w zakresie nauk
przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii na kwotę 73.183 zł oraz Szkołę
Podstawową w Radkowicach na kwotę 62.790 zł.
Strona 53 z 90

RAPORT O STANIE GMINY CHĘCINY ZA 2021 ROK

2. 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 przewidziano 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 zakup mobilnych
pracowni komputerowych, tablic i monitorów interaktywnych, matematyczny dywan
interaktywny, długopisy 3D.

3. Szkoła Podstawowa w Wolicy zrealizowała projekt „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 sfinansowano
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 to unijne dofinansowanie pozyskane
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

4. We wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Chęciny realizowany jest program
profilaktyczny - Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Program ma na celu rozwijać
kompetencje społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży, wzmacniać ich naturalne
zdolności radzenia sobie z trudnościami, kształtować pozytywne nastawienie do świata,
a także uczyć optymizmu, radości życia, życzliwości i współpracy.
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5. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach realizują program
„Być jak Ignacy - Nauka to przyszłość”; projekt przygotowany przez Fundację PGNiG im.
Ignacego Łukasiewicza z Warszawy, którego celem jest promowanie zdobywania wiedzy
przez doświadczanie oraz popularyzacja osiągnięć wielkich polskich naukowców
i wynalazców. Tegoroczna edycja obejmowała wiedzę z zakresu energii, ekologii,
transportu oraz technologii przyszłości.

6. Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Bolminie została
nagrodzona II miejscem w Polsce za najlepiej przeprowadzoną Ogólnopolską Kampanię
„Cała Polska czyta dzieciom”
7. Szkoła Podstawowa w Bolminie oraz Szkoła Podstawowa w Polichnie otrzymały Certyfikat
Szkoły Myślenia Pozytywnego 2020 roku za aktywny udział w realizacji projektu „Myślę
Pozytywnie”

8. Placówki biorą udział w programie: „Owoce w szkole”, „Ratujemy i uczymy Ratować”
„Śniadanie daje moc”. Przeprowadzane są akcje wolontariatu: „Wspieramy hospicjum”,
„Góra Grosza”, zbiórki żywności dla domów opieki i domów dziecka, zbiórki karmy dla
schronisk dla zwierząt, zbiórki makulatury, puszek, baterii, zakrętek po butelkach
przeznaczonych na potrzebujących. Uczniowie dbają o opuszczone groby na cmentarzach
parafialnych.
9. Zorganizowana została akcja profilaktyczna „Integracyjny Maraton Aktywności”.
Po miesiącach nauki zdalnej, dwa gminne zespoły nauczycieli, pedagogów i wychowania
fizycznego, postanowiły połączyć swoje siły i zorganizować akcję profilaktyczną
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obejmującą swoim zasięgiem społeczność szkolną, a zarazem społeczność lokalną.
W wydarzeniu promującym zdrowy styl życia oraz szeroko rozumianą profilaktykę
wspólnie pokonano 10565,18 kilometrów. Średnio razem spalono 845.214,40 kcal,
przyjmując, że pięciokilometrowy spacer to spalone 400 kcal. W profilaktycznym
przedsięwzięciu udział wzięło 509 uczniów i 51 pracowników szkół.

8. Turystyka, promocja gminy, aktywność społeczna
8.1 Turystyka
1. Lipowica Park
W 2021 roku na mapie turystycznej Gminy Chęciny, dzięki działaniom inwestycyjnym
umożliwiającym wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, zaistniał na nowo
Lipowica Park, który w dniu 4 lipca 2021 r. uroczyście oddano do użytku. Akwen stał się
jednym z najpiękniejszych rekreacyjnych miejsc w regionie. W ramach inwestycji
wybudowana została droga dojazdowa do zalewu. Wokół samego zbiornika powstała ścieżka
rowerowa i szlak spacerowy, a także ścieżka dydaktyczna. Trasa została oznakowana tablicami
edukacyjnymi opisującymi okoliczną florę i faunę. Powstały też punkty widokowe pozwalające
na obserwację wielu gatunków roślin i zwierząt. Są również stanowiska dla wędkarzy. Projekt
"Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych
zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją" został dofinansowany ze środków Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego
2014-2020
w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Urzekający swoją wyjątkowością zbiornik
zatopiony w enklawie zieleni, pięknej przyrody i ciszy, z widokiem na Zamek Królewski
w Chęcinach, jest kolejnym ważnym punktem na mapie turystycznej gminy. Koszt zadania
wyniósł 3638113,73 zł i dofinansowanie zewnętrzne 2923502,73 zł.
.
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2. Góra Zelejowa
Również Góra Zelejowa - nazywana koroną gór świętokrzyskich – szerzej otworzyła się
na turystów. Wszystko dzięki budowie szlaku turystycznego w tym miejscu, który został
uroczyście otwarty w połowie października 2021 roku. Pasjonaci turystyki odkrywają tu nie
tylko piękne walory przyrodnicze i geologiczne rezerwatu, ale przede wszystkim
niezapomniane widoki. Stanęła tu także wiata turystyczna, stojaki na rowery, gra edukacyjna.
Trasa liczy ok 1,5 km długości.
Góra Zelejowa jest ważna dla historii architektury i wykorzystania kamienia
w architekturze. Są tu ciekawe widoki, zwłaszcza znad kamieniołomu zachodniego. Można tu
poznać geologię. Już od XVI wieku była tu eksploatowana najpiękniejsza odmiana marmuru
technicznego, czyli różanka zelejowska. Marmur ten wykorzystywano w obiektach
o wyjątkowej randze i znaczeniu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że projekt "Drobna
infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku
Chęcińsko-Kieleckiego otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi 6 Rozwój miast, Działania 6.3 Ochrona
i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF w wysokości 123127,51 zł.
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3. Wyróżnienie turystyczne
Wiosną 2021 roku walory przyrodnicze oraz zabytki znajdujące się na terenie gminy
Chęciny zostały docenione również przez portal Onet.pl. Chęciny, jako jedyne miejsce
z województwa świętokrzyskiego, znalazły się w rankingu zakątków Polski, gdzie warto
spędzić weekend. Reportaż promujący gminę ukazał się także w czeskiej telewizji publicznej.
4. Statystyka ilości turystów w innych obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy
Chęciny w 2021r.
1)
2)
3)
4)

Zamek Królewski – 204.150 turystów, kamienica Niemczówka 9710
Jaskinia Raj – 77475 turystów,
Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarni – 102.645 turystów,
Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance – 1916 turystów.
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5. Park Miejski im. Ojca Mateusza Korczaka
Położony u stóp górującego nad miastem Zamku Królewskiego robi prawdziwe wrażenie.
To unikatowe w skali regionu miejsce do wypoczynku, relaksu i rekreacji po czasie
zaostrzonych restrykcji sanitarnych doczekało się oficjalnego otwarcia w sierpniu 2021 roku.
Park Miejski w Chęcinach powstał na blisko dwóch hektarach zaniedbanych terenów
poprzemysłowych usytuowanych w samym centrum miasta, będących jednocześnie łącznikiem
pomiędzy Osiedlem Północ, a starym miastem. Dziś miejsce to zamieniło się w przestrzeń
idealną do wypoczynku i rekreacji. Wybudowano tu plac zabaw dla dzieci, skatepark,
pumptrack, siłownię zewnętrzną dla nieco starszych, alejki, stylowe ławeczki, altany i oczko
wodne. Wszystko to jest monitorowane i w pełni bezpieczne, a nocą pięknie oświetlone. Warto
podkreślić, że nie tylko mieszkańcy i turyści zauważają wyjątkowość chęcińskiego parku.
Dostrzegł ją także „Portal samorządowy”, który przyznał dla parku nominację w prestiżowym
ogólnopolskim konkursie Top Inwestycje Komunalne 2021, przedstawiając inwestycję jako
jedną z zaledwie dwudziestu najlepszych w kraju.
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6. Świetlica w Lipowicy
W 2021 roku końca dobiegła również inwestycja polegająca na powstaniu nowoczesnego,
energooszczędnego, funkcjonalnego i dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych
obiektu na miarę naszych czasów – świetlicy w Lipowicy. To wspaniałe miejsce do
międzypokoleniowej integracji. Świetlica wiejska w Lipowicy została wybudowana w samym
sercu miejscowości. Uroczyste otwarcie odbyło się pod koniec sierpnia 2021 roku. Budowa
świetlicy w Lipowicy kosztowała blisko 900 tysięcy złotych.

7. Ławeczki pamięci
W 2021 roku na terenie Gminy Chęciny stanęły Ławeczki Pamięci – miejsca te, oznaczone
ozdobnymi tabliczkami, honorują zasłużone osoby związane z Gminą i Miastem Chęciny.
W 2021 roku stanęły 3 takie ławeczki upamiętniające Andrzeja Kadłubka (Park Miejski
w Chęcinach), Stanisława Karkoszkę (Tokarnia) oraz Piotra Ziółkowskiego (droga do ECEG).

8. Miedzianka - bracia Łaszczyńscy
We wrześniu 2021 roku w gminie Chęciny uhonorowano dwóch wybitnych polskich
naukowców i wynalazców – braci dr. Stanisława i dr. Bolesława Łaszczyńskich, którzy byli
autorami wielu patentów. Na budynku Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego w Miedziance
zawisła tablica upamiętniająca ich dokonania. Jej odsłonięcie i otwarcie sali muzealnej,
poświęconej braciom Łaszczyńskim zostało połączone z konferencją naukową, poświęconą
życiu, dokonaniom i wkładzie w światowe odkrycia obu naukowców. W ramach tego
wydarzenia otwarto również Salę poświęconą braciom Łaszczyńskim.
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8.2 Kultura i sport
W 2021 roku w kraju wciąż obowiązywały czasowe ograniczenia związane z pandemią
COVID-19, co uniemożliwiło organizację większości cyklicznych wydarzeń kulturalnych
i sportowych na terenie Gminy. W związku z tym wiele działań kulturalno-rozrywkowych
przeniesiono do sieci internet, za pośrednictwem działalności Centrum Kultury i Sportu
w Chęcinach. Utworzono sześć bloków tematycznych, określonych hashtagami,
publikowanych na kanale youtube, stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych
CKiS oraz Gminy Chęciny: Chęciński Piechur #chęcińskipiechuronline, Z Biblioteką online
#zbibliotekąonline, Klub Kreatywności #klubkreatywności, Warsztaty Artystyczne
#sztukarysunekimalarstwo, Nie tylko dla Seniorów #nietylkodlaseniorów oraz Sport dla
wszystkich #sportdlawszystkich. W ramach bloków tematycznych nagrano szereg filmów np.
filmy instruktarzowe o różnej tematyce zarówno dla dzieci, dorosłych jak i seniorów, filmy
o tematyce turystycznej czy filmy z pokazami artystycznymi czy występami teatralnymi.
W formie online odbyło się wiele działań i wydarzeń jak np. Ferie zimowe dla dzieci
(codzienne zajęcia online), Dzień Babci i Dziadka, koncert WOŚP, koncert Walentynkowy,
quizy tematyczne, koncert z Okazji Dnia Matki, występny online zespołów folklorystycznych.
Ponadto udało się zrealizować wiele zaplanowanych działań i wydarzeń stacjonarnie jak np.
atrakcje z okazji Dnia Dziecka, seanse Kina letniego, Uroczyste Obchody 690. Rocznicy
Zjazdu Ziem Polskich na Zamku w Chęcinach, Powitanie Lata, Wakacje dla dzieci stacjonarnie
w hali sportowej w Chęcinach oraz w świetlicach wiejskich, koncert „Scena dla młodych”,
Lato z teatrem – występy lokalnej grupy teatralnej, XVIII Ogólnopolski Plener Malarski
„Pocztówki Chęcińskie 2021” oraz wernisaż poplenerowy, Koncert Pieśni Patriotycznych,
wieczór z gwiazdą Katarzyną Żak, Gminny Mam Talent.
Wydarzenia sportowo-turystyczne: Współorganizacja MTB Cross Maraton, VI Rajd
Rowerowy, Rajd Pieszy pn. „Zwiedzamy Ziemię Chęcińską”, Dziesiąte jubileuszowe
Narodowe Czytanie, Andrzejkowy Rajd Nordic Walking w Miedziance, mikołajki dla dzieci –
spektakl teatralny, podsumowanie ogólnopolskiego projektu „Gramy w ręczną”.
Na Rynku Górnym w Chęcinach montowano czasowe wystawy jak np. „Józef Piłsudski na
Pomnikach w II Rzeczypospolitej”
W 2021 roku CKiS w Chęcinach zorganizowało trzy gry terenowe promujące walory
turystycznej Gminy oraz zachęcające do spacerów i aktywności fizycznej: z okazji Dnia
Kobiet, z okazji Dnia Dziecka, oraz grę pn. „Śladami UNESCO po Gminie Chęciny”.
W Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance udostępniono do zwiedzania nową
wystawę tymczasową pn. „Górnictwo w tatrach polskich” oraz stałą wystawę i muzealną część
Izby poświęconą dokonaniom Braci Łaszczyńskich. W Chęcinach odbyła się konferencja
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przyjęcia Geoparku Świętokrzyskiego do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, co było
wielkim sukcesem dla gminnej turystyki.
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Kluby sportowe, działające na terenie Gminy, wspomagane są corocznie
dofinansowaniem z budżetu. Kwoty dofinansowania w 2021 r. przedstawia tabela nr 23.
Tabela 23. Dotacje dla klubów sportowych w 2021 roku

Nazwa klubu
Ludowy Klub Sportowy „ŚWIT” Wolica
UKS IKAR POLICHNO
Ludowy Klub Sportowy BOLMIN
Klub Sportowy PIAST CHĘCINY
Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Chęciny

Kwota dofinansowania
9.372,00 zł
5.000,00 zł
40.000,00 zł
42.176,89 zł
45.000,00 zł

Źródło: opracowanie własne

W ramach upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki przyznano ponadto środki
w wysokości 2.000,00 zł na zadanie „Prowadzenie zajęć karate dla mieszkańców Gminy
Chęciny” dla Stowarzyszenia Klub Karate SHIRO.

8.3 Inne ważne wydarzenia
Geopark Świętokrzyski w UNESCO - teren Geoparku Świętokrzyskiego obejmuje
obszar pięciu gmin województwa świętokrzyskiego, w tym: Kielce, Chęciny, Nowiny,
Piekoszów oraz Morawicę. Znajdują się w nim unikatowe obiekty przyrodniczo-geologiczne
oraz zabytki, stanowiące o bogatym dziedzictwie kulturowym tego rejonu. Status Światowego
Geoparku UNESCO to ogromne wyróżnienie, podnoszące rolę Geoparku do rangi
międzynarodowej. Niebywałe walory turystyczne, którymi dysponuje Geopark Świętokrzyski
z pewnością przyczynią się do jeszcze większej rozpoznawalności całego regionu w Polsce i na
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świecie. Oficjalne powitanie Geoparku Świętokrzyskiego w Światowej Sieci Geoparków
UNESCO nastąpiło 22 kwietnia przy okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, w ramach
międzynarodowej konferencji online „Welcome Digital Event”. „Wejście na żywo”
świętokrzyskiego Geoparku odbyło się ze studia zlokalizowanego w Chęcinach, a wzbogacił je
występ zespołu Siedlecczanie. Certyfikat Światowego Geoparku UNESCO przyznawany jest
na okres czterech lat. Po upływie tego czasu następuje ponowna weryfikacja geoparku przez
ekspertów z UNESCO.

2021 rok to czas, gdy Chęciny zostały odnotowane przez instytucje badania rynku.
Chęciny znalazły się w pierwszej setce najbardziej gospodarnych gmin w kraju wg. Rankingu
Finansowego Samorządu Terytorialnego. Ponadto eksperci z Polskiego Instytutu
Ekonomicznego, spośród ponad dwustu małych polskich miast (do 20 tysięcy
mieszkańców),wskazali 63 miejscowości przyjazne dla mieszkańców i zapewniające im dobre
warunki do życia. To także miasta, które pomimo pandemii mają przed sobą dobre
perspektywy rozwoju. Na tej liście znalazły się Chęciny, które razem z Włoszczową, jako
jedyne z województwa świętokrzyskiego, wskazano do miana "miasta dobrego życia". Z kolei
Park Miejski w Chęcinach znalazł się w czołówce konkursu TOP Inwestycje Komunalne 2021
organizowanego przez Grupę PTWP - organizatora Wschodniego Kongresu Gospodarczego
oraz redakcji PortalSamorzadowy.pl.
W 2021 roku Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny za systematyczność i konsekwencję
w działaniu został uhonorowany statuetką „Świętokrzyskiego Emeryka”. Wśród wyróżnionych
znalazł się także m.in. marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. Ponadto
burmistrz Robert Jaworski został powołany na członka Kapituły XIV edycji Nagrody
„Świętokrzyska Victoria”.
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Dzięki aplikacji Gminy do konkursów na szczeblu wojewódzkim Honorową
Świętokrzyską Nagrodę Kultury otrzymał Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku,
a Honorową Odznakę Województwa Świętokrzyskiego przekazano do Klasztoru Ojców
Franciszkanów w Chęcinach.

9. Bezpieczeństwo publiczne, zdrowie i pomoc społeczna
2021 rok to rok, w którym w dalszym ciągu zmagaliśmy się ze stanem epidemii
wywołanym wirusem SARS-CoV-2. Po otrzymaniu decyzji Wojewody dotyczącej organizacji
dowozu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób mających obiektywne
trudności w dotarciu do tych miejsc, w tym również osób niepełnosprawnych, a także
organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji
o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Gmina Chęciny po otrzymaniu polecenia,
przystąpiła do realizacji powyższego zadania.
Zawarto umowę darowizny pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im.
Św. Rafała w Czerwonej Górze, a Gminą Chęciny na rzecz Gminy dotyczącą płynu do
dezynfekcji rąk na cele związane ze zwalczania zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiem
się i profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wirusem SARS-CoV-2. Wartość
darowizny to 4.286,40zł.
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach projektu
pn. „Stop Wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie
świętokrzyskim” przekazał, zgodnie z potrzebami i przeznaczeniem, na własność organizacji
pozarządowych oraz placówek medycznych z terenu Gminy i Miasta Chęciny pulsoksymetry.
Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2021 roku w sprawie
podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych i organizacyjnotechnicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+)
poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny został
zobowiązany do podjęcia działań promujących Narodowy Program Szczepień przeciw
COVID-19. Po otrzymaniu polecenia Gmina Chęciny przystąpiła do realizacji powyższego
zadania.
Gmina Chęciny prowadziła działania promocyjne wśród mieszkańców. Zawarto
porozumienie o współpracy w zakresie organizacji akcji szczepień w Gminie i Mieście Chęciny
ze Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach - Punktem Szczepień
Powszechnym, który realizuje zadania ujęte w Narodowym Programie Szczepień jako punkt
szczepień przeciwko COVID-19. Akcje szczepień w Gminie Chęciny zostały skierowane do
wszystkich chętnych osób, które posiadały wystawione aktywne skierowanie na szczepienie.
W 2021 roku zorganizowane zostały 4 akcje szczepień przeciw COVID-19 przez Gminę
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Chęciny:
- w dniu 25 lipca 2021 roku w Centrum Kultury i Sportu odbyło się szczepienie przeciwko
COVID-19, preparatem jednodawkowym Janssen firmy Johnson& Johnson;
- w dniu 8 sierpnia 2021 roku w Bolminie odbyła się kolejna akcja szczepień zorganizowana
przy współpracy Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Proboszcza parafii pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Bolminie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolminie;
- podczas uroczystości otwarcia Parku Miejskiego w Chęcinach, w dniu 15 sierpnia rozdawane
były ulotki informacyjne dotyczące szczepień przeciw COVID-19, a w Centrum Kultury
i Sportu odbyło się szczepienie przeciw COVID-19;
- w dniu 22 sierpnia 2021 r odbyło się kolejne wydarzenie promocyjne- festyn rodzinny
"Wakacje 2021 ", w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach przygotowano tymczasowy punkt
szczepień przeciw COVID-19.
W dniu 18 września 2021 roku Gmina i Miasto Chęciny zorganizowała wydarzenie
promujące szczepienia przeciwko COVID-19. W Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach
spotkali się wszyscy ci, którzy chcieli porozmawiać z ekspertami na temat bezpieczeństwa
szczepionek przeciw COVID-19, a wśród nich przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich,
sołtysów, Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora, pracownicy MGOPS
i Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach. Pracownicy Samorządowego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Chęcinach podczas prelekcji przytoczyli wszystkie fakty i obalili mity
dotyczące szczepień, rozwiewając tym samym wszelkie wątpliwości. Podczas akcji wszystkim
uczestnikom rozdano materiały promujące szczepienia przeciw COVID-19.

9.1Ochrona przeciwpożarowa
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Działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach w sprawie uchwalenia
Budżetu Gminy Chęciny na 2021 rok oraz w celu wykonania przez Gminę obowiązku
wynikającego z ustawy o ochronie przeciwpożarowej gmina Chęciny, finansuje działalność 8
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy (tj. Bolmin, Chęciny, Łukowa,
Ostrów, Radkowice, Siedlce, Tokarnia, Wolica).
Tabela 24. Łączna ilość druhów

Jednostka

Kobiety
10
12
2
4
0
3
1

OSP Chęciny
OSP Wolica
OSP Siedlce
OSP Bolmin
OSP Łukowa
OSP Ostrów
OSP Tokarnia
OSP
Radkowice

Członków
wszystkich MDP
36
11
40
6
22
9
26
21
18
5
34
11
29
15

4
36

suma

36
241

Przeszkolonych do
udział w działaniach
ratowniczych

25
17
20
20
7
21
15

17
95

24
149

Źródło: opracowanie własne

W 2021 roku z budżetu Gminy Chęciny na zabezpieczenie przeciwpożarowe wydano łącznie
ponad 390 tysięcy zł.
Tabela 25. Wyjazdy OSP w 2021 roku

Wyjazdy OSP za 2021 rok
Jednostka

KSRG

Pożar

Miejscowe zagr.

Alarm Fałszywy

Wyjazd gospodarczy

Razem

OSP Chęciny

TAK

33

38

3

8

82

OSP Wolica

TAK

28

18

1

2

49

OSP Siedlce

TAK

27

10

0

9

46

OSP Bolmin

TAK

13

11

1

0

25

OSP Łukowa

NIE

6

1

0

1

8

OSP Ostrów

NIE

16

2

0

6

24

OSP Tokarnia

NIE

10

7

0

13

30

OSP Radkowice

NIE

4

12

1

10

27

Źródło: opracowanie własne

W dniu 03.10.2021 roku miał miejsce pożar budynku byłego przedszkola w Chęcinach
na Osiedlu Sosnówka. Prowadzone były długotrwałe działania ratownicze, uruchomione
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zostały środki finansowe z rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe. Odpowiednie
służby nie stwierdziły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.

9.2 Współpraca z Policją
Na podstawie uchwały nr 324/XLIII/21 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29.04.2021 roku
zawarto Porozumienie pomiędzy Gminą Chęciny, a Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach
o uczestnictwie w pokrywaniu kosztów zakupu samochodu w wersji oznakowanej lub
nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Zadanie zostało
zrealizowane i rozliczone w kwocie 17.949,94 zł. Samochód marki Toyota Corolla został
przekazany do Komisariatu Policji w Chęcinach.
Tabela 26. Ilość zdarzeń z wybranych kategorii przestępstw za rok 2021

Czasookres
Kategoria
Kradzież pojazdu
Kradzież rzeczy
Kradzież z
włamaniem
Rozbój, kradzież
rozbójnicza
Bójka i pobicie
Uszkodzenie mienia
Uszczerbek na
zdrowiu
RAZEM

2020

2021

0
7
7

0
4
7

0

0

1
6
1

3
12
1

22

27

Źródło: dane udostępnione przez Komisariat Policji w Chęcinach

W 2021 roku na terenie gminy Chęciny ujawniono 597 wykroczeń. W porównaniu z rokiem
2020, w którym ujawniono ich 581, odnotowano nieznaczny wzrost.
- Na terenie gminy w 2021 roku przeprowadzono 1810 interwencji, co w porównaniu
z rokiem 2020, w którym przeprowadzono 1997, oznacza niewielki spadek.
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 budowy domów
w obszarach wiejskich, znajdujących się z dala od innych zabudowań i skupisk ludzkich,
w miejscach odludnych, zalesionych. Z ustaleń wynika, że okolicznościami i warunkami
sprzyjającymi dokonywaniu przestępstw i wykroczeń były: brak lub niewłaściwe
zabezpieczenie obiektów, pozostawianie bez nadzoru przedmiotów znacznej wartości
w pojazdach, poruszanie się osób w miejscach odludnych, niezbudowanych po zmroku jak też
pozostawianie rowerów bez nadzoru i zabezpieczeń technicznych.
Z analizy zdarzeń wynika, że stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Chęciny jest
zadowalający, na co wskazuje przeprowadzona analiza porównawcza z innymi gminami
objętymi działaniem Komisariatu Policji w Chęcinach. W wyniku porównania ilości
przestępstw popełnionych w 2020 roku z popełnionymi w 2021 roku odnotowano nieznaczny
wzrost w niektórych kategoriach przestępstw.
-
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9.3 Służba zdrowia
W 2021 roku Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Chęcinach sprawował opiekę zdrowotną nad około 12.300 pacjentami. W szkołach objętych
było opieką około 1500 uczniów.
1) 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 przez laboratorium zewnętrzne.
2) W Zakładzie pracowali lekarze następujących specjalności: lekarz medycyny rodzinnej,
pediatra, specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, diabetolog, specjalista chorób
zakaźnych, kardiolog, reumatolog, ginekolog-położnik, chirurg.
3) W 2021 r. Gmina przekazała dotację dla Zakładu na działania profilaktyczne w zakresie
zapobiegania chorobom grypy. Szczepionki były przeznaczone w szczególności dla osób
w wieku powyżej 55 roku życia oraz z grup najbardziej zagrożonych. Szczepienia
odbywały się w Przychodni w Chęcinach i w Ośrodku Zdrowia w Wolicy.
4) Z funduszy własnych Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Chęcinach zakupiono między innymi - 3 metrowy profil szynowy do działu rehabilitacji,
system monitoringu wizyjnego na zewnątrz budynku Ośrodka Zdrowia w Wolicy, zestaw
do koncentracji tlenu, kozetki, meble biurowe, komputery, urządzenia wielofunkcyjne,
aparaty telefoniczne i smartfony.
5) Zrealizowano usługi remontowe, w tym: remont pokoju konferencyjnego, pomalowanie
holu i gabinetów w poradni dziecięcej w Przychodni w Chęcinach, wymiana 2 okien
i pomalowanie Ośrodka Zdrowia w Łukowej.
6) W związku z epidemią SARS-CoV-2 Zakład otrzymał świadczenie rzeczowe w postaci
płynu do dezynfekcji rąk oraz płynu do dezynfekcji powierzchni przeznaczone na cele
związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką
oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Zakład
otrzymał nieodpłatnie od Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach środki w postaci materiałów
i środków ochrony osobistej oraz wyposażenia stanowisk pracy służące walce
i zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.
7) SZPOZ, jako partner Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, rozpoczął realizację projektów
pn. „Profilaktyka raka piersi – subregion północny” oraz „Profilaktyka raka szyjki macicy –
subregion północny” Projekty trwać będą do czerwca 2023 r.
8) Zakończono realizację programów zdrowotnych: „Twój świadomy wybór – program
profilaktyki nowotworów głowy i szyi” oraz „Wczesna diagnostyka gruźlicy
u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka”.

9.4 Pomoc społeczna
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Utworzenie i utrzymanie Ośrodka, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia
pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17 ust. 18 Ustawy
o pomocy 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 27. Kryterium dochodowe obowiązujące w 2021 r.

Dla osoby samotnie gospodarującej:
kwota

701,00 zł

Dla osoby w rodzinie:
528,00 zł

kwota
Źródło: MGOPS w Chęcinach

W 2021 roku objęto różnorodną pomocą 364 rodziny, tj. 697 osób w rodzinach
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Tabela 28. Powody przyznania pomocy

Powody przyznania pomocy

Liczba rodzin

Liczba osób w
rodzinach

Ubóstwo

151

248

Bezdomność

15

15

Potrzeba ochrony macierzyństwa

14

70

Bezrobocie

72

148

Niepełnosprawność

119

176

Długotrwała lub ciężka choroba

186

309

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych
Przemoc
w rodzinie
i prowadzenia gospodarstwa domowego
Alkoholizm

4

14

5

15

11

18

Trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu
zakładu
karnego
Zdarzenie
losowe

6

12

7

14

Sytuacja kryzysowa

3

5

Źródło: MGOPS w Chęcinach.

Poniższe tabele obrazują zaś informacje dotyczące zasiłków stałych, okresowych
i ceowych w 2021 roku.
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Tabela 29. Zasiłki stałe w 2021 roku

Forma pomocy

Liczba osób,
którym
przyznano
świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

86

803

456 574,16

86

95

Zasiłki stałe
ogółem

W tym przyznane dla osoby:
Samotnie
gospodarującej

80

755

439 937,31

80

80

Pozostającej
w rodzinie

6

48

16 636, 85

6

15

Źródło: MGOPS w Chęcinach

Tabela 30. Zasiłki okresowe w 2021 roku

Liczba osób,
którym
przyznano
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

53

242

84 660,72

52

83

Środki własne gminy

x

x

0

x

x

Dotacja

x

x

84 660,72

x

x

Bezrobocia

33

138

48 188,83

33

47

Długotrwałej choroby

10

21

6 760,74

10

16

Niepełnosprawności

0

0

0

0

0

Innej przyczyny

21

83

29 711,15

20

36

Forma pomocy

Zasiłki okresowe ogółem
W tym:

W tym przyznane z powodu:

Źródło: MGOPS w Chęcinach
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Tabela 31. Zasiłki celowe w 2021 roku

Liczba osób,
którym
przyznano
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

160

x

80 483,56

158

262

Specjalny zasiłek
celowy

70

115

30 075,57

70

129

Zasiłek celowy na
pokrycie wydatków
powstałych
w wyniku zdarzenia
losowego

7

8

12 140,00

7

14

Forma pomocy

Zasiłki celowe i w
naturze
W tym:

Źródło: MGOPS w Chęcinach

Do świadczeń niepieniężnych realizowanych przez MGOPS w Chęcinach
w 2021 roku zaliczają się między innymi:
1. Praca socjalna – w 2021 roku świadczono ją dla 639 osób,
2. Poradnictwo specjalistyczne - w 2021 roku z poradnictwa specjalistycznego oferowanego
przez MGOPS w Chęcinach skorzystało 8 osób z terenu Gminy Chęciny,
3. Program rządowy w zakresie dożywiania:
a) finansowanie posiłków w placówkach oświatowych i innych dla osób spełniających
kryteria programu (56 dzieci z terenu Gminy Chęciny),
b) przyznawanie świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych,
c) przyznawanie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
Łącznie na program wydatkowano kwotę w wysokości 306 900,32 zł.
4. Usługi opiekuńcze - tą formą pomocy objętych było 27 osób z terenu Gminy Chęciny. Koszt
realizacji zadania wyniósł 93 311,97 zł.
W tym – specjalistyczne usługi opiekuńcze: w 2021 r. ze specjalistycznych usług
opiekuńczych skorzystało 7 rodzin, 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 513 świadczeń.
Wydatki związane z realizacją zadania były pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa
i wynosiły 49 470,00 zł.
5. Kierowanie i opłacanie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej
W 2021 r. Ośrodek współfinansował pobyt 25 osób w domach pomocy społecznej. Koszt
zadania wyniósł 727 552,85 zł.
6. Kierowanie do ośrodków wsparcia
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W ramach tego zadania w 2021 r. zapewniono schronienie dla 10 osób bezdomnych
w schroniskach i noclegowniach. Koszt zadania wyniósł 82 918,50 zł.
Sprawienie pogrzebu - w 2021 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach
sprawił pogrzeb 1 osobie. Koszt świadczeń wyniósł 4000,00 zł.
7. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego.
Koszt świadczeń w 2021 r. wyniósł 41 636,59 zł. Jest to zadanie własne, obowiązkowe Gminy
realizowane przez MGOPS, a finansowane w całości z budżetu państwa.
8. Wydawanie decyzji dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
MGOPS wydał 49 decyzji administracyjnych dla osób spełniających kryteria. Okres
ubezpieczenia obejmował do 90 dni. Wydatki z dotacji wyniosły 2940,00 zł.
W 2021 roku MGOPS zatrudniał 1 asystenta rodziny, który pracował z 11 rodzinami na
terenie Gminy i Miasta Chęciny.
Koszt realizacji zadania wyniósł 55 391,55 zł, w tym dotacja 2000,00 zł.
W 2021 roku umieszczonych w pieczy zastępczej było 7 dzieci, co wygenerowało
koszty w wysokości 36 404,32 zł.
Do realizacji zadań związanych z przemocą powołany został
Zespół
Interdyscyplinarny, który w 2021 roku odbył 5 posiedzeń, natomiast pracą z indywidualnymi
przypadkami kierowały powołane grupy robocze. Odbyło się 87 spotkań grup roboczych. Do
Zespołu wpłynęło w omawianym okresie 51 formularzy „Niebieska Karta”. W ramach
funkcjonowania grup roboczych 25 osób zostało zgłoszonych do Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 40 spraw skierowano do Prokuratury i Policji,
natomiast do Sądu Rejonowego w Kielcach wysłano 13 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 1810,56 zł.
W 2021r. do MGOPS w Chęcinach wpłynęło 15 wniosków o przyznanie dodatku
mieszkaniowego. MGOPS w Chęcinach na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
wypłacił 74 dodatki dla 11 rodzin z terenu Gminy Chęciny. Wystosowano 38 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 13 604,67 zł.
9. Na podstawie ustawy Prawo energetyczne odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj.
osobie której przyznano dodatek mieszkaniowy przysługuje zryczałtowany dodatek
energetyczny. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu
zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii
elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca
każdego roku.
Zgodnie z jego treścią wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30
kwietnia 2022 r. będzie wynosiła dla gospodarstwa domowego:
• prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł/miesiąc;
• składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł/miesiąc;
• składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł/miesiąc.
10. W 2021r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach przyznał stypendium
dla 79 dzieci z terenu Gminy Chęciny. W omawianym okresie w ramach realizacji zadania
wystosowano 74 pisma stanowiące korespondencję z klientami.
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11. W 2021r. MGOPS w Chęcinach przyznał 3 zasiłki szkolne, dla dzieci, które znalazły się
w przejściowo trudnej sytuacji materialnej.
Całkowity koszt realizacji zadań wyniósł 55 142,60 zł, w tym z dotacji 44 114,08 zł.
12. W 2021 r. wypłacono 11 439 świadczeń na łączną kwotę 1 607 006,09 zł. Szczegółowe
informacje w tym zakresie przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 32. Wydatki na świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych w MGOPS w 2021 roku

Wyszczególnienie

Lp.

Wydatki na
świadczenia
(w zł)

Liczba
świadczeń

1.

Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku

759 302

6 462

1.1

do ukończenia 5 r.ż.

152 000

1 600

1.2

powyżej 5 r.ż. do ukończenia 18 r.ż.

538 857

4 355

1.3

powyżej 18 r.ż. do ukończenia 21 r.ż.

68 175

505

1.4

powyżej 21 r.ż. do ukończenia 24 r.ż.

270

2

2.

Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego:

373 526

3 160

2.1

urodzenia dziecka

27 000

27

2.2

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego

42 519

112

2.3

samotnego wychowania dziecka

62 687

319

2.4

kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego, z tego w wieku:

54 550

511

7470

83

47 080

428

2.4.1 do 5 r.ż.
2.4.2 powyżej 5 r.ż.
2.5

rozpoczęcia roku szkolnego

39 900

399

2.6

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania, z tego w związku z :

71 345

997

2.6.1

zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje
się szkoła

6 554

58

2.6.2

dojazdem do miejscowości, w której znajduje się
szkoła

64 791

939

2.7

wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

75 525

795
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3.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka

75 000

75

4.

Świadczenie rodzicielskie

334 677

373

5.

Świadczenie rodzinne „złotówka za złotówkę”

64 501,09

1 369

1 607 006,09

11 439

Razem:
Źródło: MGOPS w Chęcinach

9.5 Świadczenia ustawowe
W 2021 roku w Gminie Chęciny realizowano następujące świadczenia:
● Karta Dużej Rodziny: W 2021r. MGOPS w Chęcinach wydał 136 kart dla 46 rodzin
z terenu Gminy Chęciny, w tym 69 kart dla rodziców, a 67 kart dla dzieci.
● Program 500+ (tab. Nr 33).
Tabela 33. Realizacja Programu 500+

Lp.

Wyszczególnienie

Dane statystyczne

1.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych

31 182

2.

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

2 464

3.

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

1 638

4.

Koszty wypłaty świadczeń ( w zł)

5.

Koszt obsługi świadczenia ( w zł)

15 477 652,29
131 485, 82

Źródło: MGOPS w Chęcinach

•

Program Czyste Powietrze: Miejsko- Gminny Ośrodek pomocy Społecznej
w Chęcinach realizował to zadanie poprzez wydawanie zaświadczeń o wysokości
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego gospodarstwa
domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Programu „Czyste
Powietrze”. W 2021r. zostały wydane 132 takie zaświadczenia. W ramach realizacja
zadania wysłano 9 pism, które stanowiły korespondencję z instytucjami oraz klientami.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: W 2021 roku wypłacono 774 świadczenia
z funduszu alimentacyjnego na kwotę 308 951,85 zł.
W 2021 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach realizowane
również dodatkowe zadania.
1. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach przy współpracy
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizował projekt „Centrum UsługWspółpraca na rzecz społeczności lokalnej”
❖ W ramach projektu 6 osób niepełnosprawnych/ niesamodzielnych zamieszkujących
teren Gminy Chęciny było objętych sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi, które przyznawane
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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,
❖ 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 6 beneficjentów
programu korzystało z opasek telemedycznych.
W 2021r. koszt realizacji projektu wyniósł 36 258,15 zł, w tym z dotacji 28 340,22 zł.
2. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach w ramach środków
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 2021r. pozyskał
dofinansowanie na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.
Do Programu zakwalifikowało się 8 mieszkańców Gminy Chęciny. Koszt realizacji Programu
wyniósł 98 606,89 zł.
3. Tutejszy Ośrodek realizował także Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021,
współfinansowany
ze
środków
Solidarnościowego
Funduszu
Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych.
W 2021r. z Programu skorzystało 6 osób. Na realizacji Programu otrzymano dotację
w kwocie 50 561,33 zł.
4. W 2021r. realizowano również Program „Wspieraj Seniora”, którego celem było
zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie
epidemii zdecydowali się pozostać w domu. Ośrodek w 2021r. wydatkował na ten cel kwotę
40 299,74 zł.
5. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach realizował od 1 lipca
2021r. do 31 grudnia 2021r. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ IV.
Koszt realizacji zadania wyniósł 85 116,95 zł.
6. W 2021r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach uruchomił
wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczalnia została utworzona w ramach Projektu
„Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka
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z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i została
włączona w struktury tutejszego Ośrodka.
W ramach Projektu zakupiono: dwa
łózka rehabilitacyjne z materacami
przeciwodleżynowymi, dwa wózki inwalidzkie, dwa koncentratory tlenu, dwa podnośniki
pacjenta, trzy podpórki inwalidzkie (balkoniki), kule ortopedyczne oraz stojaki do kroplówek.

10. Realizacja polityk, programów i strategii
1) W 2021 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 2021 roku w ramach realizacji Programu
Rewitalizacji wykonano następujące podstawowe zadania inwestycyjne: rozbudowa bieżni
przy Szkole Podstawowej w Chęcinach,
wyremontowano piętro budynku Szkoły
Podstawowej w Chęcinach, rozpoczęto prace przy Przebudowie ul. Spokojnej na odcinku
200 m i przyległych do ulicy O. Czesława Domańskiego w msc. Chęciny oraz związane
z zaadoptowaniem terenów poprzemysłowych (dawnej Spółdzielni Kółek Rolniczych) na
cele kulturalnej (biblioteka miejska, siedziba dla seniorów, miejsce pod działalność
gospodarczą), zmodernizowano oświetlenie uliczne na ul. Radkowskiej w Chęcinach,
trwały prace przy budowie kanalizacji na ul. Zelejowej i terenach przyległych, opracowano
dokumentacje techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę ścieżek rowerowych na
Osiedlu Północ, trwały prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej
przebudowy i odrestaurowania zabytkowego budynku Synagogi, kontynuowano działania
związane z usuwaniem azbestu, a także zorganizowano szereg imprez kulturalnopromocyjnych mających na celu ożywienie obszaru rewitalizacji. W LPR zaplanowano
także „pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych”, w ramach których tworzona jest
stale oferta dla seniorów (np. wspieranie i rozwój Klubu Seniora, organizacja wydarzeń
kulturalnych skierowanych dla grup seniorów), organizowana jest profilaktyka zdrowotna
(np. bezpłatne szczepienia przeciw grypie, w tym m.in. dla osób 60+); organizowane są
działania związane z Programem profilaktyki raka piersi (mammografia) oraz raka szyjki
macicy (cytologia); zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży z obszaru
rewitalizacji (np. zajęcia plastyczne, kreatywne, ruchowe i taneczne dla dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym, zapasy); zarejestrowano nowe działalności gospodarczej związanych
z turystyką (sprzedaż pamiątek, sklepy, restauracje, noclegi, itp.); organizowane była akcje
związane edukacją ekologiczną dla dzieci i dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji
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czy związane z promocją zdrowej żywności ekologicznej. W ramach działań
uzupełniających na obszarze rewitalizacji w roku 2021 budowany był szerokopasmowy
Internet, dokonywano ochrona i konserwacji zabytków (Remont muru przy klasztorze
Franciszkanów, malowanie elewacji budynku Kościoła Parafialnego w Chęcinach,
opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku Ośrodka San Damiano).
2) Dokumentem uzupełniającym do innych aktów planowania jest realizowany Gminny
Program Opieki nad Zabytkami, który 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. Istotnym celem dokumentu, który w dużym stopniu został osiągnięty w 2021
roku, 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. Poprawa ta dokonywała się przy partycypacji mieszkańców
gminy, w różnych formach ich życiowej aktywności (praca zawodowa, działalność
społeczna, działania wynikające z prawa własności lub z użytkowania obiektów
zabytkowych) zaangażowanych w opiekę nad zabytkami. GPOnZ służy ochronie
i wykorzystaniu lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego w różnych dziedzinach życia
społecznego. Realizacja wyznaczonych celów wymaga przede wszystkim zmiany
w świadomości, szczególnie w obszarze odpowiedzialności, jednostki samorządu
terytorialnego, podmiotów, instytucji i sfer funkcjonalnych, które odpowiadają za ochronę
środowiska kulturowego i naturalnego, za ład i zagospodarowanie przestrzenne, a także
wyznaczone kierunki rozwoju miasta. Ważne jest także, aby właściciele zabytkowych
obiektów zmienili swoje podejście, przyczyniając się w ten sposób do poprawy stanu
zachowania wszelkich dóbr środowiska kulturowego i naturalnego. Zgodnie z GPOnZ
w kwestii dziedzictwa kulturowego w roku 2021 samorząd kierował się następującymi
priorytetami:
PRIORYTET I: Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego gminy, jako
element rozwoju gospodarczo-społecznego gminy Chęciny.
PRIORYTET II: Promocja dziedzictwa kulturowego i edukacja służąca budowaniu
tożsamości kulturowej mieszkańców gminy Chęciny.
Zgodnie z zapisami dokumentu w roku 2021 w ramach Priorytetu I samorząd gminny
realizował współpracę oraz wspieranie działań instytucji oraz organizacji turystycznych,
takich jak Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, Centrum Informacji Turystycznej
i Historycznej Gminy Chęciny, w zakresie ustalenia potrzeb rozwoju bazy turystycznej
i propagowania walorów gminy oraz rozwinięcia informacji turystycznej w miejscach
najliczniej uczęszczanych przez turystów; utrzymał obiekty zabytkowe stanowiące własność
gminy we właściwym stanie technicznym i estetycznym; dokonywał stałego monitoringu
oraz aplikowania o środki z programów wspierających rewitalizację obiektów zabytkowych
oraz ochronę dziedzictwa kulturowego przy ścisłej współpracy ze parafiami, klasztorami,
stowarzyszeniami itp. W ramach Priorytetu II samorząd gminy Chęciny realizował
następujące zadania: działalność edukacyjna skierowana do młodzieży szkolnej poprzez
organizowanie warsztatów w zabytkowej kamienicy Niemczówka; promocja imprez
folklorystycznych, warsztatów, przeglądów, festiwali, lokalnych obrzędów, wydarzeń
patriotycznych, jako produktów turystycznych stanowiących o tożsamości gminy.
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3) 30 lipca 2021 roku przyjęta została uchwała nr 392/XLVII/21 Rady Miejskiej w Chęcinach
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu
opracowania i realizacji “Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz,
Piekoszów i Sobków do roku 2030”. W dniu 20.10.2022 r. rozszerzono partnerów
o Gminę Łopuszno. Możliwość przygotowania wspólnej strategii odpowiada na potrzebę
planowania działań rozwojowych wykraczających (lub oddziałujących) poza granice
administracyjne jednostki terytorialnej i stanowić będzie ramy strategiczne dla aplikowania
o środki unijne w nowej perspektywie finansowej. Strategia rozwoju ponadlokalnego
wskaże wieloletnie cele i uwarunkowania rozwoju wraz z uwzględnieniem zewnętrznych
i wewnętrznych czynników o charakterze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Będzie miała również na celu skuteczne wykorzystanie potencjałów rozwojowych
i wzmocnienie atrakcyjności zarówno zewnętrznej, rozumianej jako konkurencyjność, jak
i wewnętrznej, stawiającej w centrum mieszkańców oraz ich potrzeby. 1 grudnia 2021 roku
odbyło się spotkanie, w ramach którego podpisane zostało Porozumienie określające zasady
współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Chęciny,
Łopuszno, Małogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030”. „Liderem Porozumienia”
została Gmina Chęciny. Podpisane porozumienie partnerskie ma na celu zdiagnozowanie,
opracowanie, powstanie i realizację Strategii Ponadlokalnej pięciu sąsiedzkich gmin.
Przygotowana Strategia Ponadlokalna do 2030 roku będzie współgrała ze strategią
województwa świętokrzyskiego do różnych zadań, które będą realizowane w ramach
środków unijnych. Głównym wspólnym mianownikiem są dwie meandrujące rzeki –
Wierna Rzeka, jak również Nida. Stąd pomysł, aby partnerstwo nazywało się „Na brzegach
Wiernej Rzeki i Nidy”. Partnerstwo będzie miało na celu zwiększenie współpracy na
poziomie oświaty, sportu, kultury i turystyki. Zawiązane Porozumienie ma zapewnić
rozwój gospodarczy oraz poprawić jakość życia mieszkańców. Łącznie na terenie pięciu
gmin, które zawarły porozumienie mieszka ponad 60 tysięcy osób. Wspólna polityka
powinna ułatwić zrzeszonym samorządom pozyskiwanie unijnych dotacji. Zgodnie
z założeniami dokument powinien być gotowy we wrześniu 2022 roku.

4) W dniu 20 października 2021 r. została podjęta uchwała nr 403/LI/21 Rady Miejskiej
w Chęcinach w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy
Chęciny na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Strategia Rozwoju Gminy Chęciny
na lata 2022-2030 będzie kompleksowym dokumentem strategicznym, który będzie miał za
zadanie wskazywać kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego oraz przestrzennego.
Wyodrębnione w strategii priorytety, kierunki i cele będą stanowiły odpowiedź na potrzeby
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i oczekiwania mieszkańców gminy. Powstanie dokumentu będzie efektem połączenia
analizy danych zastanych, diagnozy, przeprowadzonych badań ankietowych, a także
eksperckich prac warsztatowych. Istotnym elementem opracowania niniejszego dokumentu
będzie przeprowadzenie badania ankietowego wśród lokalnej społeczności, w celu
poznania punktu widzenia mieszkańców oraz wyzwań i problemów, do których
rozwiązania powinien dążyć samorząd gminny. Uwzględniając znowelizowane przepisy
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dokument
będzie zawierać trzy istotne części – diagnostyczną, planistyczną oraz dotyczącą systemu
wdrażania. Część diagnostyczna będzie wynikiem analizy pozyskanych danych
statystycznych m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego, a także Urzędu Gminy i Miasta
w Chęcinach. Uzupełniona zostanie wynikami badania ilościowego, przeprowadzonego
z mieszkańcami. Część planistyczna definiować będzie cele strategiczne, operacyjne oraz
kierunki rozwoju i stanowić będzie bardzo ważną część strategii. Określi również misję
i wizję rozwoju gminy w perspektywie długookresowej. Ostatnią część stanowić będzie
system wdrażania, który określi mechanizmy związane z realizacją strategii, takie jak
monitoring i ewaluacja, oraz ramy i środki finansowe.

5) 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.
6) Ponadto, w Gminie Chęciny od kilku lat z powodzeniem realizowany jest Program
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny.
Podstawowym celem Programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych oraz
zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Plan unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest i usuwania wyrobów zawierających azbest na etapie gminnym, składa
się z zadań podstawowych i z zadań szczegółowych, mających na celu zmniejszenie ilości
azbestu pozostającego do utylizacji.
Raport o Stanie Gminy Chęciny za 2021 rok, to także sprawozdanie z realizacji podjętych
przez Radę Miejską w Chęcinach uchwał. Ich wykaz zawiera tabela nr 34.
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Tabela 34. Uchwały podjęte w 2021 roku

Nr uchwały
Rady
Miejskiej
w
Chęcinach

data

29.03.2021

449/LVII/21

30.12.2021

448/LVII/21

30.12.2021

447/LVI/21

22.12.2021

446/LVI/21

22.12.2021

445/LVI/21

22.12.2021

22.12.2021

443/LVI/21

22.12.2021

442/LVI/21
441/LVI/21

22.12.2021
22.12.2021

440/LVI/21

realizacja

pomoc społeczna

311/XL/21

444/LVI/21

w sprawie

22.12.2021

438/LVI/21
437/LVI/21

22.12.2021
22.12.2021

434/LVI/21

22.12.2021

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
W trakcie
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
realizacji
w Gminie Chęciny
finanse
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2021 r.
zrealizowano
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów
zrealizowano
i przewodniczących zarządów osiedlowych
w sprawie zmiany uchwały Nr 280/XXXIV/20 z dnia 21 grudnia 2020r.
zrealizowano
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej
w Chęcinach
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w roku 2022
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w roku 2021
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
Gminy Chęciny
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
w sprawie ustalenia stawki dopłat w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Chęcinach z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m
3 sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny na lata 2022-2034
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chęciny na 2022 rok

432/LVI/21

22.12.2021

431/LV/21

03.12.2021

430/LV/21

03.12.2021

429/LV/21

03.12.2021

428/LIV/21

30.11.2021

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny.

433/LVI/21

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano

w sprawie zmiany uchwały nr 279/ XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu zrealizowano
budżetowego Gminy Chęciny
w sprawie zmiany uchwały Nr 284/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny
na lata 2021-2033
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 279/ XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego Gminy Chęciny
w sprawie zmiany uchwały Nr 284/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny
na lata 2021-2033
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2021 r.

22.12.2021

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
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427/LIII/21

26.11.2021

426/LIII/21

26.11.2021

425/LIII/21

26.11.2021

424/LIII/21

26.11.2021

423/LIII/21

26.11.2021

422/LIII/21

26.11.2021

421/LIII/21

26.11.2021

420/LIII/21

26.11.2021

419/LIII/21

26.11.2021

418/LIII/21

26.11.2021

416/LIII/21

26.11.2021

415/LIII/21

26.11.2021

w sprawie zmiany uchwały Nr 413/LII/2021 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
29 października 2021r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy
Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, zrealizowano
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.
w sprawie zmiany uchwały Nr 280/XXXIV/20 z dnia 21 grudnia 2020r.
zrealizowano
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
w sprawie zmiany uchwały Nr 273/XXXIII/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
7 grudnia 2020 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
zrealizowano
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami w drodze inkasa.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na zrealizowano
cele rekreacyjno -wypoczynkowe.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub zrealizowano
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekereacyjno-wypoczynkowe.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz zrealizowano
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
zrealizowano
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
zrealizowano
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
zrealizowano
2022 rok
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Chęcinach bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
zrealizowano
w sprawie zmiany uchwały Nr 284/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny zrealizowano
na lata 2021-2033
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2021 r.
zrealizowano

411/LII/21

29.10.2021

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny
z organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami,
o których
mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2022
w sprawie zmiany uchwały Nr 284/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny
na lata 2021-2033
w sprawie zmiany uchwały Nr 284/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny
na lata 2021-2033
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2021 r

410/LII/21

20.10.2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2021 r.

403/L/21

12.10.2021

402/L/21

12.10.2021

413/LII/21

29.10.2021

412/LII/21

29.10.2021

412/LII/21

29.10.2021

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano

w sprawie zmiany uchwały Nr 284/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny zrealizowano
na lata 2021-2033
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2021 r
zrealizowano
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399/XLIX/21 29.09.2021
398/XLIX/21 29.09.2021

397/XLIX/21 29.09.2021

w sprawie zmiany uchwały nr 279/ XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu zrealizowano
budżetowego Gminy Chęciny
w sprawie zmiany uchwały Nr 284/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny zrealizowano
na lata 2021-2033
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2021 r.
zrealizowano

395/XLVIII/2 02.09.2021
1

w sprawie zmiany uchwały Nr 284/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny zrealizowano
na lata 2021-2033

394/XLVIII/2 02.09.2021
1

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2021 r.

391/XLVII/2
1
390/XLVII/2
1

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

389/XLVII/2
1

30.07.2021
30.07.2021

30.07.2021

388/XLVII/2 30.07.2021
1
387/XLVI/21 29.06.2021
386/XLVI/21 29.06.2021

383/XLVI/21 29.06.2021
382/XLVI/21 29.06.2021
381/XLVI/21 29.06.2021
380/XLVI/21 29.06.2021

zrealizowano
zrealizowano

w sprawie zmiany uchwały Nr 280/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
21 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu zrealizowano
Kieleckiego
w sprawie zmiany uchwały Nr 284/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny Zrealizowano
na lata 2021-2033
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2021 r.
zrealizowano
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu
zrealizowano
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach za 2020 rok
w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Chęciny na
zrealizowano
rok szkolny 2021/2022
w sprawie zmiany uchwały Nr 284/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
21 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny
na lata 2021-2033
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2021 r
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny z tytułu
wykonania budżetu za 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2020 rok

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano

378/XLV/21

16.06.2021

w sprawie zmiany uchwały Nr 281/XXXIV/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego
zrealizowano

376/XLV/21

16.06.2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2021 r.
zrealizowano

352/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji o dochodach
zrealizowano

28.05.2021

w sprawie ustalenia stawki dopłat w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Chęcinach z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m
zrealizowano
3 sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków.

28.05.2021

w sprawie zmiany uchwały nr 279/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu
zrealizowano
budżetowego Gminy Chęciny

331/XLIV/21

330/XLIV/21
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329/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2021 r.

324/XLIII/21 29.04.2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2021 r.

323/XLII/21

16.04.2021

w sprawie zmiany uchwały Nr 284/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia zrealizowano
21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny
na lata 2021-2033

322/XLII/21

16.04.2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2021 r.

319/XL/21

29.03.2021

w sprawie zmiany uchwały Nr 280/XXXIV/20 z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie zrealizowano
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

313/XL/21

29.03.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu zrealizowano
i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup
energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

303/XL/21

29.03.2021

302/XL/21

29.03.2021

w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń zrealizowano
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży za rok 2021
w sprawie funduszu sołeckiego na 2022 rok
zrealizowano

301/XL/21

29.03.2021

w sprawie zmiany uchwały Nr 284/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia zrealizowano
21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny
na lata 2021-2033

300/XL/21

29.03.2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2021 r.

299/XL/21

29.03.2021

w sprawie zmiany uchwały nr 273/XXXIII/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia zrealizowano
07 grudnia 2020 r.

298/XL/21

29.03.2021

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie zrealizowano
odpadami komunalnymi, zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa."

297/XXXIX/
21

18.03.2021

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, zrealizowano
nabywania i wykupu

296/
XXXIX/21
290/
XXXVI/21

18.03.2021

w sprawie zmiany uchwały Nr 281/XXXIV/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.

zrealizowano

29.01.2021

"w sprawie zmiany uchwały Nr 281/XXXIV/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.

zrealizowano

289/
XXXVI/21

29.01.2021

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego"

zrealizowano

288/
XXXVI/21

29.01.2021

w sprawie zmiany uchwały Nr 284/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia zrealizowano
21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chęciny
na lata 2021-2033
GKRPA

439/LVI/21

22.12.2021

435/LVI/21

22.12.2021

417/LIII/21

26.11.2021

zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
zrealizowano
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 278/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
zrealizowano
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2021 r. na terenie Gminy Chęciny.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 278/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki zrealizowano
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
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2021 r. na terenie Gminy Chęciny.

414/LII/21

29.10.2021

w sprawie zmiany Uchwały Nr 278/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
zrealizowano
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2021 r. na terenie Gminy Chęciny.

406/LI/21

20.10.2021

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zrealizowano
szczegółowych warunków jego funkcjonowania

401/XLIX/21 29.09.2021

w sprawie zmiany Uchwały Nr 278/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
zrealizowano
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2021 r. na terenie Gminy Chęciny.

312/XL/21

29.03.2021

w sprawie zmiany Uchwały Nr 278/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
zrealizowano
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2021 r. na terenie Gminy Chęciny.

291/XXXVII/
01.02.2021
21

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki
zrealizowano
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2021 r. na terenie Gminy Chęciny.
organizacja

407/LI/21

20.10.2021

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

404/LI/21

20.10.2021

w sprawie zmiany uchwały Nr 392/XLVII/21
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 lipca 2021r.

403/LI/21

20.10.2021

393/XLVII/2
1
392/XLVII/2
1

30.07.2021
30.07.2021

zrealizowano

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Chęciny na
lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu zrealizowano
opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w samorządach mieszkańców
zrealizowano
wsi na terenie Gminy Chęciny
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu
W trakcie
opracowania i realizacji “Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz,
realizacji
Piekoszów i Sobków do roku 2030”

379/XLVI/21 29.06.2021

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny wotum zaufania

zrealizowano

375/XLV/21

16.06.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wolica

zrealizowano

374/XLV/21

16.06.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wojkowiec

373/XLV/21

16.06.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tokarnia

zrealizowano

372/XLV/21

16.06.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Starochęciny

zrealizowano

371/XLV/21

16.06.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skiby

zrealizowano

370/XLV/21

16.06.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Siedlce

zrealizowano

369/XLV/21

16.06.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radkowice

zrealizowano

368/XLV/21
367/XLV/21

16.06.2021
16.06.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przymiarki
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Polichno

366/XLV/21

16.06.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Podpolichno

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
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365/XLV/21

16.06.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ostrów
zrealizowano

364/XLV/21

16.06.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mosty

zrealizowano

363/XLV/21

16.06.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Miedzianka

zrealizowano

362/XLV/21
361/XLV/21

16.06.2021
16.06.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łukowa
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipowica

360/XLV/21

16.06.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Korzecko

zrealizowano

359/XLV/21

16.06.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gościniec

zrealizowano

358/XLV/21

16.06.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bolmin

zrealizowano

357/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji

zrealizowano

350/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wolica

zrealizowano

349/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wojkowiec

zrealizowano

348/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tokarnia

zrealizowano

347/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Starochęciny

zrealizowano

346/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skiby

zrealizowano

345/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Siedlce

zrealizowano

344/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radkowice

zrealizowano

343/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przymiarki

zrealizowano

342/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Polichno

zrealizowano

341/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Podpolichno

zrealizowano

340/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ostrów

zrealizowano

339/XLIV/21 28.05.2021
338/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mosty
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Miedzianka

zrealizowano
zrealizowano

337/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łukowa

zrealizowano

336/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipowica

zrealizowano

335/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Korzecko

Zrealizowano

334/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gościniec

Zrealizowano

333/XLIV/21 28.05.2021
328/XLIII/21 29.04.2021

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bolmin
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

zrealizowano
zrealizowano

327/XLIII/21 29.04.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji

zrealizowano

326/XLIII/21 29.04.2021
29.03.2021

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipowica na lata 2021- zrealizowano
2027
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
zrealizowano

29.03.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji

zrealizowano

29.03.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano

318/XL/21
317/XL/21
316/XL/21
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314/XL/21

29.03.2021

01.02.2021
295/
XXXVII/21
294/
XXXVII/21

01.02.2021

dotycząca wyrażenia zgody na zawarcie „Porozumienia w sprawie powierzenia
Gminie Kielce zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy w zakresie
W trakcie
opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc
realizacji
i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”.
w sprawie wyboru uzupełniającego ławnika do Sądu Okręgowego w Kielcach na
kadencję 2020-2023
zrealizowano
w sprawie regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądu
zrealizowano
powszechnego
nieruchomości

409/LI/21

20.10.2021

408/LI/21

20.10.2021

405/LI/21

20.10.2021

396/XLIX/21 02.09.2021

385/XLVI/21 29.06.2021

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy
zrealizowano
z Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach
w sprawie zmiany do Uchwały nr 320/XL/21 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
29 marca 2021r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących zrealizowano
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chęciny
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie
Chęciny /0001/ oznaczonej numerem działki 933/4, stanowiącej własność Gminy zrealizowano
Chęciny
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

zrealizowano

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie
Chęciny /0001/ oznaczonej numerem działki 1227, stanowiącej własność Gminy zrealizowano
Chęciny

384/XLVI/21 29.06.2021

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

356/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy
zrealizowano
z Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

zrealizowano

355/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 65/19 położonej w obrębie zrealizowano
Siedlce, stanowiącej własność Gminy Chęciny

354/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 196 położonej w obrębie zrealizowano
Łukowa, stanowiącej własność Gminy Chęciny

351/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w użyczenie
nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Lipowica, oznaczonej zrealizowano
numerami działek 385/1, 386/2 i 382/4 stanowiącej własność Gminy Chęciny

320/XL/21

29.03.2021

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
zrealizowano
mieszkaniowego zasobu Gminy Chęciny

315/XL/21

29.03.2021

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia nieruchomości
zabudowanej, położonej w obrębie Radkowice, oznaczonej w ewidencji gruntów zrealizowano
numerem działki 183, stanowiącej własność Gminy Chęciny

308/XL/21
307/XL/21

29.03.2021
29.03.2021

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
zrealizowano
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem zrealizowano
działki 294/1 położonej w obrębie geodezyjnym Wolica 0018, stanowiącej
własność Gminy Chęciny

306/XL/21

29.03.2021

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

zrealizowano
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29.03.2021

w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu położonemu w mieście Chęciny, zrealizowano
gmina Chęciny

293/XXXVII/ 01.02.2021
21

w sprawie nadania nazwy parkowi gminnemu położonemu w Lipowicy, gmina zrealizowano
Chęciny

292/XXXVII/ 01.02.2021
21

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach w sprawie wyrażenia zrealizowano
zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 698/4 położonej
w Bolminie obr. 2 stanowiącej własność Gminy Chęciny

305/XL/21

ochrona środowiska
353/XLIV/21 28.05.2021

w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy i Miasta Chęciny za lata 2019 - 2020"

321/XLI/21

09.04.2021

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Chęciny do klastra energii pod
zrealizowano
nazwą Zielony Klaster Energii

29.03.2021

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 zrealizowano
Chęciny na 2021 rok

29.03.2021

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła
w celu ograniczenia niskiej emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy zrealizowano
i Miasta Chęciny w 2021 roku

310/XL/21

309/XL/21

zrealizowano

opieka nad zwierzętami
304/XL/21

29.03.2021

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zrealizowano
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chęciny na rok 2021
inwestycje drogowe

436/LVI/21
400/XLIX/21

22.12.2021

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu zrealizowano

29.09.2021

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
przebiegu

gminnych oraz ustalenia ich

zrealizowano
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