RAPORT O STANIE GMINY SZCZEKOCINY ZA 2018r.
31 maja 2019r.

Miasto i Gmina Szczekociny
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Działając na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym przedkładam Wysokiej Radzie „Raport o stanie Gminy Szczekociny za 2018r.”
Poniżej przedstawiam informację o realizacji polityk, programów i strategii wraz
z analizą, informacją z ich wykonania i zaawansowania.
Raport obejmuje ponadto podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy
Szczekociny w roku 2018 i realizację uchwał Rady Miasta i Gminy Szczekociny oraz budżetu
obywatelskiego.
I.

Realizacja polityk, programów i strategii.

1. Strategia Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2016 – 2022
Strategia Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2016 – 2022 została przyjęta uchwałą Nr
172/XXVIII/2016 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 listopada 2016 roku.
Wizja rozwoju Gminy Szczekociny
Gmina Szczekociny miejscem atrakcyjnym do zamieszkania, pracy, nauki i wypoczynku
dzięki zmodernizowanej infrastrukturze, wyspecjalizowanemu rolnictwu, dostępnym terenom
inwestycyjnym, dobrej bazie edukacyjnej, turystyczno-rekreacyjnej oraz czystemu środowisku
naturalnemu.
Misja strategii
Misją Gminy Szczekociny jest tworzenie mieszkańcom, rolnikom, przedsiębiorcom,
turystom i inwestorom, jak najlepszych warunków do życia i rozwoju, poprzez pełne
wykorzystanie lokalnych zasobów i szans rozwojowych w celu podniesienia poziomu: życia
mieszkańców, atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej i rozwoju gospodarczego Gminy, przy
zachowaniu walorów przyrodniczych oraz integracji społeczności lokalnej.
Nadrzędny cel rozwoju Gminy Szczekociny
Wzrost poziomu życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego Miasta i Gminy
Szczekociny, poprzez budowę i modernizację infrastruktury, wykorzystanie lokalnych zasobów
i walorów środowiskowych, gospodarczych i społecznych oraz dogodnego położenia
komunikacyjnego, przy jednoczesnym wzmocnieniu atrakcyjności inwestycyjnej Gminy
w powiecie i regionie.
W Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2016-2022 zdefiniowane zostały
następujące cele strategiczne:
FUNKCJONALNA, DOSTĘPNA ORAZ ESTETYCZNA PRZESTRZEŃ
CEL STRATEGICZNY 1:
PUBLICZNA
Z
NOWOCZESNĄ
I
ZMODERNIZOWANĄ
INFRASTRUKTURĄ
CEL STRATEGICZNY 2:
CZYSTE, ZADBANE I ZASOBNE ŚRODOWISKO NATURALNE
CEL STRATEGICZNY 3:
ZINTEGROWANI, AKTYWNI I WYKSZTAŁCENI MIESZKAŃCY
CEL STRATEGICZNY 4:
NOWOCZESNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
W strategii nie określono docelowych wartości wskaźników do osiągnięcia.
W 2018 roku realizacja zadań w zakresie działania Referatu Planowania
Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju dotyczyła infrastruktury drogowej (cel
strategiczny 1), zostały osiągnięte następujące wartości wskaźników:
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- długość wybudowanych/przebudowanych/remontowanych dróg – ok. 5,5 km,
- długość powstałej sieci oświetlenia ulicznego – linia kablowa o łącznej długości ok. 960 mb,
montaż 14 słupów oświetleniowych z oprawami z lampami sodowymi i skrzynki złączowo pomiarowej
- długość wyremontowanych chodników – 1 070 mb,
- liczba wybudowanych przydrożnych zatok postojowych – 1 szt.
- liczba zmodernizowanych obiektów oświatowych - zakupiono piec C. O. do budynku szkoły
w Goleniowach.
2. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczekociny na
lata 2015 – 2032
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczekociny na lata
2015 – 2032 przyjęty uchwałą Nr 130/XX/2016 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28
stycznia 2016 r.
Na terenie Gminy Szczekociny w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji
zidentyfikowano 2515,139 Mg wyrobów zawierających azbest. W 2018 roku zostało usunięte
i unieszkodliwione 270 Mg odpadów niebezpiecznych.
3. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych
Uchwałą NR 20/III/2014 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 grudnia 2014 r.
została przyjęta Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczekociny na lata
2014-2020.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument przedstawiający
koncepcję działań zmierzających do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej, szczególnie w
aspekcie rozpoznawania zagrożeń społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania
negatywnych skutków występujących problemów społecznych. Strategia stanowi podstawę
do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych w obliczu zagrożeń dla
prawidłowego funkcjonowania lokalnej społeczności. Strategia ma charakter wieloletni;
została przygotowana na lata 2014-2020 i składa się z pięciu części.
Polityka społeczna oznacza racjonalną działalność państwa i innych podmiotów
zmierzającą do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, pożądanych struktur
społecznych i stosunków społeczno-kulturowych, służących efektywnemu i sprawiedliwemu
zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa. Na poziomie lokalnym jednym z podstawowych narzędzi
służących jej realizacji jest strategia rozwiązywania problemów społecznych.
4. Gminny program wspierania rodziny
Program Wspierania Rodziny w Gminie Szczekociny na lata 2018 - 2020 jest realizacją
obowiązku nałożonego na Gminy ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz. U. z 2018r., poz. 998z późn. zm.), która nakazuje
samorządowi podejmowanie działań wspierających wobec rodzin przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
Obowiązek opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny
wynika z art. 176 pkt. 1 ustawy. Wpisuje się on także w zapisy art. 17 ust.1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018r., poz.1508 z późn. zm.), w myśl którego
gmina zobowiązana jest do tworzenia programów pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin
z grup szczególnego ryzyka oraz jest spójny z założeniami Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Szczekociny.
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Odbiorcami programu są rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Szczekociny rodziny
przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, przejawiające problemy
opiekuńczo-wychowawcze, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz takie,
które chcą współpracować na rzecz odzyskania opieki nad dziećmi.
Cellem Programu w Gminie Szczekociny jest:
- Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych w procesie przywracania im zdolności prawidłowego funkcjonowania.
Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy
jakości życia rodzin i dzieci. Wskazane zadania do realizacji celów zawierają przede wszystkim
działania profilaktyczne i wspierające. Dzięki uzyskanemu przez rodzinę wsparciu zmieniają się
relacje panujące w rodzinie, eliminowane są błędy wychowawcze, następuje poprawa
funkcjonowania rodziny w środowisku społecznym. Wieloaspektowa praca z rodziną
naturalną, ochrona odpowiedniego poziomu życia rodziny oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia pozwoli na ograniczenie umieszczania dzieci w różnych formach pieczy zastępczej.
Powyższy program to dokument otwarty i elastyczny tzn. może podlegać okresowym
weryfikacjom i niezbędnym modyfikacjom związanym ze zmieniającą się rzeczywistością
społeczno – ekonomiczną, rozeznanymi potrzebami gminy oraz wymogami prawa. Realizacja
programu odbywać się będzie w ciągu najbliższych lat, a jego efekty zależeć będą od ścisłej
współpracy podmiotów, sytuacji w gminie oraz środków finansowych, które zostaną
przeznaczone na ich urzeczywistnienie.
W ramach w/w Programu ze środków własnych gminy zostały pokryte koszty
utrzymania 3 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 3 dzieci w Placówkach
Opiekuńczo-Wychowawczych, 1 dziecka w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz 1 dziecka
w Regionalnej Placówce Opiekuńczo –Terapeutycznej. Ogólna kwota poniesionych wydatków
wyniosła: 33 822 zł.
5. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Uchwałą NR 263/XXXIX/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 19 grudnia 2017r.
został przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Szczekociny na 2018 rok.
Głównym celem programu jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z
używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi
zachowaniami ryzykownymi. Zadania realizowane w ramach w/w programu w Gminie
Szczekociny są: promocja zdrowia, profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna,
profilaktyka wskazująca, redukcja szkód, rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa oraz
zadania regulacyjne i zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów.
Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny powołał Gminną Komisję do spraw
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Do jej zadań w szczególności należy: podejmowanie działań zmierzających do poddania
się leczeniu odwykowemu przez osoby uzależnione od alkoholu; inicjowanie w środowisku
lokalnym działań służących profilaktyce i rozwiazywaniu problemów alkoholowych;
prowadzenie innych działań przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.
W roku 2018 wydatkowano ze środków własnych na realizację w/w programu kwotę:
168 553 zł.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. 31 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 29 podmiotów. Przyczyną spadku była likwidacja
punktów sprzedaży.
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Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęły 24 zgłoszenia
przypadków nadużywania alkoholu. W 2018 r. odebrano w 0 przypadkach zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Program przeciwdziałania narkomanii
Uchwałą NR 264/XXXIX/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 19 grudnia 2017r.
został przyjęty Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczekociny na lata 20182019. Program został opracowany na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia
29.07.2005 roku (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 852) oraz Narodowego Programu Zdrowia na lata
2016-2020. Podstawowymi celami i założeniami programu są: stworzenie lokalnego sytemu
działań profilaktycznych adekwatnych do istniejącego na terenie gminy zagrożenia
narkomanią w celu wyeliminowania lub przynajmniej redukcji czynników prowadzących do
uzależnienia; zainicjowania długofalowego procesu edukacji społecznej; stworzenie spójnego
systemu przeciwdziałania narkomani poprzez nawiązanie międzyinstytucjonalnej i
merytorycznej współpracy oraz koordynację działań wszystkich podmiotów samorządowych i
organizacji społecznych; wypracowanie wśród mieszkańców gminy racjonalnych postaw
wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie oraz
realizację programów profilaktycznych; organizowanie i wspieranie istniejących
alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.
Realizatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Szczekocinach.
W roku 2018 ze środków własnych na realizację w/w programu zostały poniesione
koszty w wysokości: 18 707 zł.
7. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Założenia
W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. przewidziano, że
celem głównym jest budowanie i umacnianie pozycji lokalnego społeczeństwa obywatelskiego
w realizowaniu zadań publicznych.
Cele szczegółowe Programu:
- rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem a sektorem organizacji;
- poznawanie i diagnozowanie środowisk organizacji działających na terenie Gminy;
- tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji, powstawania nowych
organizacji i inicjatyw obywatelskich;
- współpracę sektora pozarządowego i społeczności lokalnych w kreowaniu polityki społecznej
Gminy;
- wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych;
- zwiększanie poczucia odpowiedzialności mieszkańców za kreowanie działań w lokalnej
społeczności.
Zakres przedmiotowy współpracy Gminy z organizacjami określa art. 7 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy
o działalności pożytku publicznego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
Cele i priorytety zawarte w programie były realizowane przez:
1. Radę Miasta i Gminy Szczekociny oraz jej Komisje – w zakresie wytyczania
kierunków działań i współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
2. Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w zakresie:
- podejmowanie decyzji o kierunkach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi;
- dysponowanie środkami na ten cel w ramach budżetu Gminy;
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- patronat nad akcjami, przedsięwzięciami organizowanymi przez organizacje pozarządowe;
- ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
3. Komisje konkursowe w zakresie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację
przez organizacje zadań Gminy.
4. Jednostki/ komórki organizacyjne Urzędu w zakresie:
- przygotowywanie projektu Programu współpracy;
- prowadzenie procedury otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych;
- pomoc w realizacji zadań publicznych przez organizacje;
- bieżące kontakty z organizacjami;
- spotkania informacyjne i konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi.
5. Organizacje w zakresie:
- złożenie wniosków o realizację zadania publicznego w trybach określonych ustawą;
- udział w spotkaniach informacyjnych i konsultacyjnych;
- realizacja zadań własnych Gminy.
Wskaźnikami wykonania celu było:
1. Do oceny realizacji Programu zostaną wykorzystane następujące wskaźniki:
- liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
- liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert, w tym liczba organizacji;
- liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji;
- liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę
z przyczyn zależnych od organizacji;
- liczba beneficjentów biorących udział w zadaniu publicznym;
- wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach;
- wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe
w realizację zadań publicznych ujętych w Programie;
- liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje;
- liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji Programu;
- liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez
organizacje;
- liczba spotkań z przedstawicielami organizacji.
Ocena realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami
pozarządowymi w roku 2018:
1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – na podstawie ustawy o sporcie – 1.
2. Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, na podstawie ustawy o sporcie – 4, w
tym liczba organizacji – 4.
3. Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego – 4 umowy, w tym liczba
organizacji – 4
4. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę
z przyczyn zależnych od organizacji – 0.
5. Liczba beneficjentów biorących udział w zadaniu publicznym – z ustawy o sporcie – ok. 250
beneficjentów.
6. Wysokość łącznej kwoty udzielonej dotacji – 110.000zł, wysokość łącznej kwoty rozliczonej
dotacji 108 481,91 zł, niewykorzystana kwota dotacji podlegająca zwrotowi – 1 518,09 zł.
7. Wysokość środków finansowych zaangażowanych (wykazanych) przez organizacje
pozarządowe w realizację zadań publicznych – z ustawy o sporcie 11 892,88 zł.
8. Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje – 0.
9. Liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji
Programu –ok. 15.
10. Liczba osób zaangażowanych w realizację Programu - ponad 1 500 osób.
11. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację Programu – 30.000 zł.
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12. Wysokość środków finansowych poniesionych na realizację przedsięwzięć określonych w
Programie – ok. 189 107,16 zł, z tego:
- przyznana i rozliczona dotacja z ustawy o sporcie – 108 481,91 zł,
- pozostałe przedsięwzięcia – ok. 80 625,25 zł
13. Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miasta i Gminy
Szczekociny, konsultowanych przez organizacje (4) oraz Gminną Radę Działalności Pożytku
Publicznego (2).
14. Liczba spotkań z przedstawicielami organizacji – 2.
W związku z przyznanymi dotacjami w ramach otwartego konkursu ofert
przeprowadzonym na podstawie ustawy o sporcie rozdysponowano środki finansowe
w łącznej kwocie 110 000, 00 zł pomiędzy 4 kluby sportowe. Powyższe pozwoliło na
zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży kulturą fizyczną i sportem, zwiększenie ich
aktywności ruchowej, możliwość uprawiania takich dyscyplin sportu jak: piłka nożna, tenis
stołowy, siatkówka oraz kolarstwo, możliwość udziału w rozgrywkach sportowych o zasięgu
gminnym i ponadgminnym.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oparta była na zasadach pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności. W realizację
Programu włączyło się większość organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy
Szczekociny, co umożliwiło skuteczną realizację zadań w sferze publicznej.
Dziedziny współpracy
1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej :
- organizacja zawodów, festynów, turniejów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży oraz mieszkańców na terenie Gminy.
- wspieranie współzawodnictwa sportowego wśród mieszkańców Gminy;
-upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej i sportu oraz innych form aktywnego
wypoczynku;
- wspieranie działań w zakresie szkolenia sportowego szczególnie młodzieży uzdolnionej.
2. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
- organizowanie przeglądów twórczości amatorskiej w różnych dziedzinach sztuki;
- upowszechnianie czytelnictwa – organizacja warsztatów, wystaw, spotkań literackich,
wieczorów poezji, prozy i poezji śpiewanej;
- organizowanie otwartych imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy;
- wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych wynikających z zadań statutowych
organizacji działających w tym zakresie;
- upowszechnianie dorobku nauk humanistycznych.
3. Zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu:
-organizowanie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy.
4. Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
- promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz
zdrowego stylu życia;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych
i rekreacyjnych;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie działań z zakresu integracji
społecznej .
5. Zadania z zakresu pomocy społecznej :
- wspieranie inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych (60+).
6. Zadania zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
- kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców wśród dzieci i młodzieży;
- zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w życiu obywatelskim oraz promowanie tematyki
związanej z demokracją i odpowiedzialnością obywatelską;
- propagowanie wiedzy o Szczekocinach i okolicach;
7

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu na
2018 rok wynosiła 30 000 zł. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na
dotacje przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy w zakresie sportu wynosiła 110 000
zł.
Współpraca o charakterze finansowym polegała na:
1. Zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1263 z późn. zm.) zwanej dalej
ustawą o sporcie w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z
udzieleniem dotacji. W roku 2018 Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zlecił klubom
sportowym na podstawie ustawy o sporcie realizację zadań własnych Gminy Szczekociny
w zakresie rozwoju sportu. W dniu 26 stycznia 2018r. wydał Zarządzenie Nr 14/2018w
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy
Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku. Na konkurs wpłynęły 4 oferty, oferty
te spełniły kryteria formalne i merytoryczne. W konkursie wsparto 4 oferty, w związku z
czym, przyznano 4 dotacje i zawarto z klubami sportowymi 4 umowy. Organizacje
rozliczyły przyznaną w 2018 roku na podstawie ustawy o sporcie dotację na łączną kwotę
110.000 zł.
2. Przyznaniu na podstawie Uchwały Nr 251/XXV/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z
dnia 25 października 2012r. „Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie
sportu”
3. Finansowaniu lub dofinansowywanie imprez, akcji, przedsięwzięć realizowanych przez
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.
Wysokość środków finansowych poniesionych na realizację przedsięwzięć określonych
w Programie – 189 107,16 zł, z tego:
- przyznana i rozliczona dotacja z ustawy o sporcie – 108 481,91 zł,
- pozostałe przedsięwzięcia – 80 625,25 zł
Liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji Programu
–ok. 15.
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Szczekocinach, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczekocinach, Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach oraz szkoły z terenu Gminy Szczekociny
współpracowały z organizacjami pozarządowymi przy realizacji wspólnych przedsięwzięć,
imprez kulturalnych, sportowych.
Efekty działań w zakresie aktywności obywatelskiej
Aktywność obywatelska została wzmocniona poprzez realizacje następujących działań:
„Klub Arabeska”
współpraca w m. in. ramach:
- organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- organizacji Biesiady Ludowej,
- Dni Szczekocin,
- Dożynek Gminnych
- obchodów związanych ze stuleciem odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Polski Związek Emerytów, Rencistów Inwalidów Koło z siedzibą w Szczekocinach
współpraca w ramach:
- organizacji Dnia Babci i Dziadka,
- warsztatów teatralnych, całoroczna współpraca.
Towarzystwo Kulturalne im . Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach
współpraca w ramach m. in.:
- organizacji obchodów 156 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego,
- organizacji Pieszego Rajdu Turystycznego Szlakiem Kosynierów,
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- organizacji obchodów związanych z wybuchem II wojny światowej, bitwy 8-go Pułku Ułanów
ze wspomnieniem legionistów, żołnierzy września w 100-lecie odzyskania niepodległości przez
Polskę;
Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”
współpraca w ramach m. in.:
- organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Dyrektora ZS w
Szczekocinach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.
Uczniowski Klub Sportowy „TALENT”
współpraca w ramach m. in.:
- organizacji Gminnych Mistrzostw Szczekocin w tenisie stołowym,
- Osiedlowa Liga Szczekocin V Edycja Tenisa Ziemnego.
Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK”
współpraca w ramach m. in.:
- organizacji Memoriału E. Pelki w kolarstwie przełajowym o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Szczekociny.
Miejski Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Szczekociny
współpraca w ramach m. in.:
- organizacji Turnieju Piłki Nożnej im. Krystiana Stępnia.
Organizacja Żydów Szczekocińskich współpraca w ramach:
- organizacji I Szczekocińskiego Festiwalu Dialogu Kultur
Stowarzyszenie Pomocy Ochotniczym Grupom Pogotowia Ratunkowego w Szczekocinach:
- współpraca w ramach organizacji II Biegu Pamięci Ofiar Katastrofy pod Szczekocinami.
Koła Gospodyń Wiejskich:
współpraca w ramach m. in.:
- organizacji Dożynek Gminnych,
- organizacji Nocy Świętojańskiej (wraz z Lokalną Grupą Działania „Perła Jury”).
Orkiestra Dęta w Szczekocinach:
- Festiwal Orkiestr Dętych
Organizacja Szczekocińskich Żydów:
- I Szczekociński Festiwal Dialogu Kultur.
„Pracownia Akwarela”:
współpraca w ramach m. in.
- Wystawy „Malujemy Niepodległą” z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
Efekty działań w zakresie kultury
W związku z prowadzoną działalnością kulturalną podejmowano wiele przedsięwzięć
mających na celu upowszechnianie patriotyzmu, czytelnictwa, wiedzy o historii integrację
lokalnego społeczeństwa oraz włączenie mieszkańców gminy w życie kulturalne.
W powyższym zakresie podejmowano m. in. następujące działania:
- organizacja Sylwestra na Rynku w Szczekocinach;
- organizacja „Kolędujmy wszyscy wraz A. D. 2018”;
- Gminny Konkurs Plastyczny na Ozdoby Choinkowe i Świąteczne;
- współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- obchody 155 Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na Starym Cmentarzu w
Szczekocinach;
- organizacja Biesiady Ludowej;
- spektakl teatralny w wykonaniu teatrzyku „PLECIUGA” pt. „Świat według Dulskich”;
- wieczór literacko – muzyczny pt. „Kobiety”;
- Gminny Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną;
- organizacja 224 rocznicy wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej;
- organizacja przeglądu piosenki dziecięcej „Muzyczne Nutki”;
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- współorganizacja gminnych XXX Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na
słowa”;
- organizacja konkursu recytatorskiego „Wrażliwość na słowa”;
- organizacja Manifestacji Patriotycznej z okazji 3 Maja;
- spektakl teatralny „Piękna i Bestia”
- koncert „Muzyczna i Plastyczna Laurka dla Mamy”;
- współorganizacja Dni Szczekocin w tym:
- występ kabaretu „Arabeska”, teatrzyku „Pleciuga” w przedstawieniu pt. Mała Syrenka”;
- współorganizacja XVII Rajdu Szlakiem Kosynierów Okolic Szczekocin;
- współorganizacja III Festiwalu Orkiestr Dętych „Zagrajmy pod Pałacem”;
- współorganizacja XXIV Rejonowego Konkursu Wiedzy o Insurekcji i Tadeuszu Kościuszce;
- współorganizacja Nocy Świętojańskiej w Tęgoborzu;
- współorganizacja Festynu Dnia Dziecka;
- współorganizacja I Szczekocińskiego Festiwalu Dialogu Kultur JAHAD RAZEM;
- warsztaty twórcze dla dorosłych „Malujemy Niepodległą”;
- warsztaty wokalno – taneczne „ Z humorem, piosenką i tańcem po naszej Małej Ojczyźnie”;
- współorganizacja uroczystości 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Bitwy 8-go Pułku
Ułanów ze wspomnieniem legionistów, żołnierzy września;
- organizacja cyklu Koncertów Pieśni i Piosenek Patriotycznych;
- współorganizacja obchodów związanych ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości;
- wernisaż wystawowy „Malujemy Niepodległą”;
- program artystyczny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości pt. „Droga do
Wolności”;
- organizacja przedstawienia „Królowa Śniegu”
- dyskusje organizowane w Saloniku Literackim,
- Szczekocińskie Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego,
- lekcja głośnego czytania „Dziadów” Adama Mickiewicza,
- wystąpienia związane z promocją książki „Szczekociny. Społeczeństwo/Przedmioty/
Wizerunki”,
- zajęcia literackie „Uroki zimy”,
„Kobieta w literaturze” – czytanie fragmentów literatury o kobietach z okazji Dnia Kobiet,
- Międzynarodowy Dzień Poezji „Miłość w poezji” – spotkanie literackie z grupą
zorganizowaną,
- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci „Moja ulubiona książka”,
- wystawa starej książki z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,
- „Wiersz dla Mamy” – spotkanie literackie z dziećmi z okazji Dnia Matki,
-dzień głośnego czytania „Książka Mojego Dzieciństwa”,
-„Jesień w literaturze” – spotkanie z członkami KGW.,
-Światowy Dzień Postaci z Bajek „Moja ulubiona postać z bajki”,
-Światowy Dzień Pluszowego Misia „Mój miś i inne misie” – głośne czytanie.
W ramach podejmowanych działań zamierzone cele zostały osiągnięte. Na szczególną
uwagę zasługują akcje podejmowane w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości, które rozbudziły nastroje patriotyczne wśród mieszkańców Gminy.
Ponadto na terenie Gminy funkcjonuje 14 jednostek OSP.
Podkreślenia wymaga fakt iż w Gminie Szczekociny funkcjonuje Gminna Rada Działalności
Pożytku Publicznego.
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8. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie na lata 2014-2018.
W ustawie z dnia 29 lipca 2016 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z
2015 r. poz. 1390 ze zm.) w art. 6 ust. 2 oraz art. 9 ustawodawca wyznaczył gminom zadania
z zakresu przeciwdziałania przemocy rodzinie. Stosownie do jej zapisów zadaniem gminy jest
tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego
funkcjonuje zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, integrujący i
koordynujący działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy.
Uchwałą NR 401/XLI/2014 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20 lutego 2014 r.
został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczekociny na lata 2014-2018
Celem programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz zmniejszenie skali zjawiska przemocy na terenie Gminy Szczekociny. Założony w
Programie cel główny został wypełniony przez zrealizowanie następujących działań:
W roku 2018 do Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczekocinach wpłynęło 13
„Niebieskich Kart”, które zostały założone w 13 rodzinach, gdzie główną przyczyną ich
wystąpienia był alkohol i agresywne zachowania sprawcy. W 1 przypadku ”Niebieska Karta”
została założona przez pracownika socjalnego MGOPS, 11 przez Policję oraz 1 przez Szkołę.
Ogólnie w roku 2018 trwała procedura i monitoring w 16 rodzinach z uwagi, iż w
stosunku do 3 rodzin była to kontynuacja działań z lat poprzednich.
W w/w sprawach odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast
zostało utworzonych 13 grup roboczych.
Dla dzieci z rodzin gdzie prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty” udzielana jest
pomoc w formie objęcia ich wsparciem psychologa i pedagoga szkolnego na terenie szkoły.
Rodziny, w których trwa procedura „Niebieska Karta” na bieżąco są monitorowane poprzez
cykliczne wizyty dzielnicowego i pracownika socjalnego danego terenu.
W 2018r. zakończono procedurę „Niebieskich Kart” w 14 rodzinach , założonych
w bieżącym roku i poprzednich latach, z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione
przypuszczenie o zaprzestaniu jej dalszego stosowania.
9. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci
i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze
szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i
ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym
wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
– wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,
– poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
– poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
– kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Wsparcie finansowe dla gmin z Programu udziela się na podstawie art. 115 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na realizację działań przewidzianych Programem
gmina może otrzymać dotację z budżetu Państwa, jeżeli udział środków własnych gminy
wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania.
W roku 2018 z w/w Programu skorzystało ogółem 268 osób, w tym 159 osób
skorzystało z posiłku natomiast 117 osób z zasiłku celowego na zakup żywności. Koszty
poniesione z dotacji wyniosły 103 734 zł, z środków własnych wykorzystano kwotę: 30 250 zł,
ogółem 133 984 zł.
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10. Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”
Celem Programu jest wzmocnienie roli asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym realizacja przez
asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem” w stosunku do kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich
rodzin, rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym
upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Celem Programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla
gminnego i powiatowego w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu
do usług asystenta rodziny w gminie oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
w powiecie. Ponadto założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez
samorządy terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) działań, które będą służyły
wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w celu zatrzymania
w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak najszybszego
powrotu do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, a także rozwój sieci
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w celu wspierania tempa procesu
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez odpowiednie wsparcie udzielane osobom
prowadzącym rodzinne formy pieczy zastępczej.
Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej„ funkcjonuje w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczekocinach od 2015 roku.
W 2018 roku asystent rodziny współpracował z 14 rodzinami , w skład których
wchodziło 61 osób, z czego 39 stanowiły dzieci.
W ramach ”Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na
rok 2018” wykorzystano dotację w wysokości: 19 320 zł.
11. Program „Rodzina 500+”
Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program
wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej
rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet.
Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby
urodzeń (współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku) ogranicza
ubóstwo, w szczególności wśród dzieci (w latach 2015-2017 ubóstwo skrajne spadło z 6,5 do
4,3 proc.) oraz stanowi inwestycję w rodzinę.
W roku 2018 na Program „Rodzina 500+” wykorzystano dotację w wysokości:
4 246 393 zł. Z w/w programu skorzystały 544 rodziny, natomiast świadczenia wypłacono dla
815 dzieci.
12. Program „Dobry start”
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Celem programu jest
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i
materialnego rodziny. Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla
wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny od 7 roku życia do ukończenia 20 lat.
Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.
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W roku 2018 zostało złożonych 561 wniosków. Na wypłatę świadczeń wykorzystano
dotację w wysokości: 235 800 zł. Świadczenie zostało wypłacone dla 786 dzieci.

13. Wieloletnia Prognoza Finansowa:
W wieloletniej prognozie finansowej aby zapewnić realizację założonych celów oraz
stabilność finansową Gminy, uwzględniono zdolność obsługi zobowiązań i zarządzanie
długiem gminy, utrzymanie płynności finansowych w dłuższej perspektywie. Dlatego też
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Szczekociny została opracowana na lata 2018
- 2038r, tj. na cały okres, na jaki przyjęto limity wydatków oraz planowana była spłata
zobowiązań długoterminowych, w tym kredytów.
Ponadto WPF opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy
przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców Gminy i inne
zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwiła także dokonanie
oceny zdolności kredytowej oraz wskazała możliwości inwestycyjne Miasta i Gminy
Szczekociny w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej.
WPF definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej - kierunki
ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych
w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków
Gminy, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z
regulacjami terenowo - prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz
pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Założone w WPF wskaźniki
wykonania celu zostały osiągnięte.
14. Finanse gminy
Budżet gminy na 2018 r. zakładał dochody w kwocie 33 329 515 zł oraz wydatki w
kwocie 33 223 002 zł.
Od założonych dochodów i wydatków doszło do następujących odstępstw:
− zamiast 33 329 515 zł, dochody wynosiły 31 999 707 zł, (96 %) gdyż wystąpił niski
procent realizacji dochodów głównie z tytułu podatków,
− zamiast 33 223 002 zł, wydatki wynosiły 31 747 577 zł, (95,6 %), gdyż wykonanie
wydatków podyktowane jest wysokością osiągniętych dochodów.
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 070,17 zł, natomiast wydatki w
przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 038,10 zł.
W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszki - 30 000 zł, Rokitno -Zachojnie
Prawe - 30 000 zł,
2. Remont drogi gminnej nr. 647027S w miejscowości Siedliska 682 350 zł
3. (Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goleniowy
78 147 zł
4. ”Zielona Pracownia w SP Nr 1 w Szczekocinach - Pracownia Ekologiczna Entuzjastów''
24 000 zł,
5. ,,Demontaż, transport i unieszkodliwienie'' odpadów zawierających azbest z
budynków i posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy
Szczekociny w 2018 roku - etap 3'' 90 955 zł,
6. środki z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Szczekociny 20 172 zł,
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7. dofinansowanie programu wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi
upamiętnianiami w kraju 10 000 zł,
W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego nie zostały zrealizowane żadne
przedsięwzięcia.
Na promocję gminy w 2018 r. wydano 34 412 zł, które przeznaczono na:
- zakup materiałów promocyjnych (m.in. słodyczy reklamowych, publikacji książkowych dot.
atrakcji turystycznych, bohaterów historycznych związanych ze Szczekocinami oraz
promujących bieżącą działalność) w kwocie 21 975 zł;
- zakup usług (m.in. artykułu reklamowego w Gazecie Wyborczej oraz portalu Why Story,
życzeń świątecznych, usług transportowych) w kwocie 12 437 zł.
Gmina w 2018 r. prowadziła następujące tytuły prasowe:
− „Echo Szczekocin”, zarejestrowany przez Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w
Szczekocinach – którego wydawanie wiązało się z wydatkami w wysokości 14 219,28
zł oraz wpływami w wysokości 5 067 zł. W roku 2018 wydano 11 numerów tytułu
prasowego.
W roku 2018 Burmistrz wydał 5 427 decyzji podatkowych, z tego 2 decyzje zostały
zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, co stanowiło 0,0369 % decyzji
ogółem. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło 1 decyzję (z dwóch zaskarżonych), co
stanowiło 50 % zaskarżonych decyzji.
15. Inwestycje
W Gminie Szczekociny w 2018 roku zrealizowano następujące projekty ze środków
zewnętrznych:
1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszki” współfinansowane przy pomocy
środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć
inicjatyw lokalnych, kwota zewnętrznego dofinansowania 30 000 zł, wkład własny
wynosił 42 999 zł,
2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokitno – Zachojnie Prawe”
współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach
Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych, kwota zewnętrznego dofinansowania 30
000 zł, wkład własny wynosił 46 154 zł,
3. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goleniowy”
współfinansowane ze środków Funduszu Gruntów Rolnych, kwota zewnętrznego
dofinansowania 78 147 zł, wkład własny wynosił 86 851 zł,
4. „Remont drogi gminnej nr 647027 S w miejscowości Siedliska” współfinansowany w
ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, kwota zewnętrznego
dofinansowania 682 350 zł, wkład własny wynosił 170 588,59 zł,
5. „Zielona Pracownia w SP nr 1 w Szczekocinach – Pracownia Ekologicznych
Entuzjastów” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kwota zewnętrznego dofinansowania
24 000 zł, wkład własny wynosił 6 000 zł,
6. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z
budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Szczekociny
w 2018 roku – etap 3” finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kwota zewnętrznego dofinansowania
90 954,90 zł,
7. Renowacja pomnika poświęconego pamięci żołnierzy poległych na frontach II wojny
światowej znajdującego się w Szczekocinach przy ul. Jana Pawła II (w sąsiedztwie
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budynku Przedszkola), dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, kwota zewnętrznego
dofinansowania 10 000 zł, wkład własny wynosił 2 500 zł.
W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na
łączną kwotę 275 485,78 zł.
W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Remont drogi gminnej w Bonowicach – kwota wydatków 17 386 zł,
2. Remont drogi gminnej w Bógdale – kwota wydatków 10 027,32 zł,
3. Remont drogi gminnej w Brzostku – kwota wydatków 10 907,70 zł,
4. Remont drogi gminnej w Chałupkach – kwota wydatków 9 270 zł,
5. Remont poboczy wzdłuż drogi gminnej w Drużykowej– kwota wydatków 18 071 zł,
6. Remont drogi gminnej ul. Wschodnia w Goleniowach – kwota wydatków 30 000 zł,
7. Remont dróg gminnych nieutwardzonych w Goleniowach – kwota wydatków 2 932 zł,
8. Utwardzenie placu manewrowego przy remizie OSP Grabiec – kwota wydatków
15 257,94 zł,
9. Remont drogi gminnej we wsi Gustawów – kwota wydatków 11 326 zł,
10. Remont dróg gminnych w Ołudzy – kwota wydatków 13 999,67 zł,
11. Remont dróg gminnych w Przyłęku – kwota wydatków 3 700,07 zł,
12. Remont dróg gminnych w Siedliskach – kwota wydatków 16 413,84 zł,
13. Remont dróg gminnych w Starzynach – kwota wydatków 17 494 zł,
14. Remont drogi gminnej w Szyszkach - kwota wydatków 7 527 zł,
15. Remont drogi gminnej w Tęgoborzu – kwota wydatków 14 147,47 zł
16. Remont dróg gminnych w Wólce Starzyńskiej – kwota wydatków 11 903 zł,
17. Budowa placu zabaw w Rędzinach – kwota wydatków 6 371,40 zł,
18. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitno – Kresy –
kwota wydatków 36 070 zł,
19. Utwardzenie placu manewrowego przy garażu OSP Przyłęk – kwota wydatków
6 499,90 zł,
20. Remont pomieszczenia kuchennego w budynku gminnym w Ołudzy – 4 314,82 zł,
21. Remont pokrycia dachowego na remizie w Wólce Ołudzkiej – 11 866,65 zł.
W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wszystkie przedsięwzięcia zgłoszone we
wnioskach sołectw.
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 537 km dróg. Na
dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w gminie wynosiła 537 km. Drogi asfaltowe stanowiły
na początku 2018 r. 11 % wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku 10 %. Drogi
utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 10 % na dzień 1 stycznia 2018 r. 11
% na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne
kategorie dróg publicznych, był następujący:
− drogi gminne o nawierzchni asfaltowej – stan dobry
− drogi dojazdowe do gruntów rolnych – stan dostateczny,
Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 37,5 km, natomiast
na 31 grudnia 2018 r. 37,5 km.
Długość bus-pasów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 0 km, natomiast na 31 grudnia
2018 r. – 0 km.
W gminie rozpoczęto w 2018 r. inwestycje dotyczące budowy, przebudowy ,i remontu
dróg. Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 3.041,956 zł, przy czym
finansowanie zewnętrzne, pochodzące ze środków Województwa Śląskiego w ramach
Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych wyniosło 820.497,00 zł.

15

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 89,4 km, a na koniec
89,4 km W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco : 20,4 km na
początku oraz 20,4 km na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 23 %
mieszkań. W przypadku sieci kanalizacyjnej, dane przedstawiają się następująco: Ddstęp do
sieci kanalizacyjnej w gminie posiada 10% mieszkańców.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub
jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 20,4km, natomiast na
dzień 31 grudnia 2018 r. 20,4km. Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 822 odbiorców
przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 822 przyłączy.
W 2018 r. doszło do 10 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było zatkanie się
kanalizacji . W związku z awariami podjęto decyzje
płukanie samochodem włóko i
samochodem beczka.
Długość czynnej sieci gazowej na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła [0] m, natomiast na
31 grudnia 2018 r. [0] m. Na początku ubiegłego roku istniało [0] czynnych przyłączy do sieci
gazowej, a na koniec roku – [0]. Z sieci gazowej korzysta [0] % gospodarstw domowych.
Aktualny stan gospodarki komunalnej przedstawia się następująco: długość sieci
wodociągowej – 92,5 km, stopień zwodociągowania gminy – 63,1%
Długość sieci kanalizacji sanitarnej (na terenie miasta Szczekociny) – 24,072 km (w tym
21,997 km kanalizacji grawitacyjnej i 2,075 km kanalizacji tłocznej) – stopień skanalizowania
miasta 74,5 %. Brak kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich.
W 2018 roku gmina nie realizowała inwestycji w zakresu wodociągów i kanalizacji
sanitarnej.
W 2018 roku Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach (administrator sieci)
wykonał 20 przyłączy wodociągowych i 2 przyłącza kanalizacyjne.
W 2018 r. doszło do 10 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było zatkanie
kolektora sanitarnego.
W związku z awariami podjęto decyzje o udrożnieniu sieci wukiem (urządzeniem
ciśnieniowym) oraz dokonano płukania sieci beczkowozem.
Tutejszy Urząd opracowywał inne dokumenty na postawie których jest w stanie
oszacować potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
- sieć kanalizacyjna do budowy 1,66 km na terenie miejskim (w tym kanalizacja sanitarna
grawitacyjna 1,27 km i kanalizacja sanitarna tłoczna 0,39 km) + 2 przepompownie ścieków –
zgodnie z danymi przedstawionymi w Propozycji planu aglomeracji Szczekociny przyjętym
Uchwałą Nr 17/III/2014 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczekociny.
Aglomeracja Szczekociny o równoważnej liczbie mieszkańców 3 700 RLM została
wyznaczona Uchwałą Nr V/6/29/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015r.
Na terenach wiejskich budowy kanalizacji sanitarnej nie planujemy ze względu na małą
gęstość zaludnienia.
W ramach realizacji inwestycji w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków został
określony wskaźnik opłacalności finansowej realizacji sieci kanalizacyjnej wynoszący 120
mieszkańców na 1 km długości sieci (stosunek przewidywanej do obsługi przez system
kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci
kanalizacyjnej).
W przypadku, gdy na terenie gminy występuje zbyt duże rozproszenie zabudowy (nie
jest spełniony warunek minimalnej wartości wskaźnika długości sieci - 120 Mk/1km sieci), a
budowa systemu kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub
powodowałaby nadmierne koszty, spełnienie obowiązujących standardów w zakresie
odprowadzania ścieków komunalnych można osiągnąć poprzez stosowanie systemów
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indywidualnych lub inne odpowiednie rozwiązania zapewniające ten sam poziom ochrony
środowiska.
- zaopatrzenie w wodę – w 2016 roku została opracowana „Koncepcja zaopatrzenia w wodę
Miasta i Gminy Szczekociny wraz z planowanymi kosztami szacunkowymi robót
budowlanych”, główne założenia wynikające z dokumentu:
- przebudowa hydroforni w Wólce Starzyńskiej – koszt ok. 200 000 zł,
- budowa ok. 50 km sieci wodociągowej – koszt ok. 26 000 000 zł
16. Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy
W gminie funkcjonują także następujące jednostki budżetowe i samorządowe zakłady
budżetowe:
1. Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach
3. Przedszkole w Szczekocinach
4. Gimnazjum w Szczekocinach
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach
W planach finansowych na rok 2018 tych jednostek przewidziano wydatki na
poziomie:
1. Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach: 2.400.000 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach: 2.746.572 zł
3. Przedszkole w Szczekocinach: 1.335.100 zł
4. Gimnazjum w Szczekocinach: 1.501.619 zł
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach: 9.922.625 zł
oraz wpływy w wysokości:
1. Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach: 2.400.000 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach: 36.500 zł
3. Przedszkole w Szczekocinach: 100.000 zł
4. Gimnazjum w Szczekocinach: 20.700 zł
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach: 14.371 zł
Zostały one wykonane na poziomie: po stronie wydatków:
1. Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach: 2.110.436 zł (87,9% planu)
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach: 2.674.105 zł (97,4% planu)
3. Przedszkole w Szczekocinach: 1.329.314 zł (99,6% planu)
4. Gimnazjum w Szczekocinach: 1.500.892 zł (100,0 % planu)
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach: 9.647.215 zł (97,2%
planu)
po stronie wpływów:
1. Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach: 1.966.695 zł (81,9% planu)
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach: 32.581 zł (89,3% planu)
3. Przedszkole w Szczekocinach: 78.768 zł (78,8% planu)
4. Gimnazjum w Szczekocinach: 5.266 zł (25,4 % planu)
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach: 19.969 zł (139,0%
planu).
Na terenie Gminy Szczekociny funkcjonują ponadto następujące samorządowe
instytucje kultury:
1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach
2. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczekocinach
W planach finansowych na rok 2018 tych jednostek zaplanowano:
17

• przychody oraz koszty w kwocie 1 097 437zł (w przypadku MGOKiS)
• przychody w kwocie 458 741zł oraz koszty w kwocie 458 890zł (w przypadku MGBP).
Wykonanie planu finansowego w/w jednostkach w 2018r. przedstawiało się następująco:
• Przychody w kwocie 1 045 793zł oraz koszty w kwocie 1 097 404 (w przypadku
MGOKiS)
• przychody w kwocie 458 359zł oraz koszty w kwocie 458 359zł (w przypadku MGBP).
17. Mieszkańcy gminy – demografia
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła
się o 124 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła
7862 osoby, w tym 3965 kobiet i 3897 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii
wiekowych:
− liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 979 osób,
− liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 4375 osób, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 5271,
− liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1752.
Na początku 2018 r. na terenach miejskich mieszkało 3745 osób, a na terenach
wiejskich 4241 osób. Na koniec 2018 r. dane te przedstawiały się następująco: tereny wiejskie
– 3677, tereny miejskie 4185
W 2018 r. narodziło się w gminie 54 osób, w tym 28 dziewczynek i 26 chłopców, a
zmarło 128 osób, w tym 66 kobiet i 62 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r.
wyniósł 0. Najczęstsze przyczyny zgonów to: choroby. Odnotowano w 2018 r. 0 zgonów
niemowląt.
18. Ochrona zdrowia

1.

2.

3.
4.

Gmina Szczekociny nie prowadzi podmiotów leczniczych.
Na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne:
Udział w kampanii "Tytoń i choroby serca" - zamieszczenie stosownej informacji na
stronie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny oraz prośba do szkół o włączenie
się do akcji.
Włączenie się w obchody Światowych Dni Zdrowia 2018 - "Zdrowie dla wszystkich" zamieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej UMiG Szczekociny,
prośba skierowana do szkół o włączenie się do akcji.
Rozpropagowanie wśród działających placówek zdrowotnych informacji o akcji
"Wiosna bez pneumokoków"
Rozpropagowanie wśród mieszkańców Gminy informacji Centrum Wsparcia dla osób
w stanie kryzysu psychicznego.

W gminie w 2018 r. nie funkcjonowały podmioty ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniano w niżej
wymienionych instytucjach związanych z ochroną zdrowia.
Na terenie Gminy Szczekociny funkcjonują następujące placówki opieki zdrowotnej:
1. ALFA S. C. Centrum Usług Medycznych NZOZ, zakres świadczeń: podstawowa opieka
zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, pielęgniarska opieka długoterminowa
domowa, rehabilitacja lecznicza, diagnostyka radiologiczna, odpłatne gabinety
specjalistyczne, medycyna pracy, badania kierowców, badania osób ubiegających się o
pozwolenie na broń, pozostałe.
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2. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Śląska 3, Szczekociny podstawowa opieka
zdrowotna (poradnia rodzinna, dermatologiczna, laryngologiczna, ginekologiczna).
3. Podstacja Pogotowia Ratunkowego Szczekociny.
4. Wiejski Ośrodek Zdrowia Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rokitnie
- Działalność lecznicza - ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VERA" Halina Kwiecień
- świadczenia lekarskie
- świadczenia pielęgniarskie
- rehabilitacja ogólna
- opieka psychologiczna
- terapia zajęciowa
- leczenie farmakologiczne
- leczenie dietetyczne
- zaopatrzenie w środki pomocnicze
- zapewnienie badań diagnostycznych
6.Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych
im. Matki Teresy z Kalkuty, Dom Pomocy Społecznej w Drużykowej
- prowadzenie domu spokojnej starości
W gminie na początek 2018 r. funkcjonowały 4 apteki, a na koniec 2018 r. – także 4 apteki. W
przypadku punktów aptecznych dane te przedstawiały się następująco: - brak punktów. W 4
ze wszystkich aptek pracowali magistrzy farmacji.
19. Pomoc społeczna
Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 347 osób, w tym w
wieku 0-17 - 131osób, w wieku 18-60 - 134 osoby, w wieku 61-65 - 46 osób oraz w wieku
powyżej 66 lat - 36 osób, w tym 355 osób poniżej kryterium dochodowego oraz 216 osób
powyżej kryterium dochodowego.
Na terenie gminy nie funkcjonują placówki interwencyjne.
Na terenie gminy nie funkcjonuje żadna placówka stacjonarnej pomocy społecznej.
Na 1 stycznia 2018 r. 316 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31
grudnia 2018 r. 266 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny,
wynosiła na początek roku 602, a na koniec roku 506. Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r.
wyniosła 2.653.203 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 409.885 zł.
Na początek 2018 r. 481 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na
koniec 2018 r. 440 rodzin. Przeciętnie, ze świadczeń tych korzystało na dzień 1 stycznia 2018
r. 504 rodzin, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 453 rodzin.
20. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
− przy ul. Żeromskiego 11 w Szczekocinach – w budynku znajduje się 9 mieszkań,
o powierzchni 19,50 m2; 16,10 m2; 38,00 m2; 35,15 m2; 19,40 m2; 14,86 m2; 22,80 m2;
18,70 m2; 20,20 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 204,71m2, o
przeciętnej liczbie izb 1,22,
− przy ul. Senatorskiej 13 w Szczekocinach – w budynku znajduje się 12 mieszkań, o
powierzchni 28,03 m2; 28,03 m2; 28,03 m2; 28,03 m2; 36,38 m2; 28,03 m2; 28,03 m2;
28,03 m2; 36,38 m2; 28,03 m2; 28,03 m2; 28,03 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w
tym budynku to 353,06 m2), o przeciętnej liczbie izb 2,1,

19

− przy ul. Żeromskiego 103 w Szczekocinach – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o
powierzchni 62,40 m2; 42,60 m2; 40,00 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym
budynku to 145,00 m2), o przeciętnej liczbie izb 2,67,
− przy ul. Polnej 2 w Szczekocinach – w budynku znajdują się 2 mieszkania,
o powierzchni 80,00 m2; 80,00 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to
160,00 m2), o przeciętnej liczbie izb 3,00,
− w Rokitnie 59 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 28,00 m2 (łączna
powierzchnia mieszkań w tym budynku to 28,00 m2), o przeciętnej liczbie izb 1,00,
− przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 w Goleniowach – w budynku znajduje się
1 mieszkanie, o powierzchni 40,00 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku
to 40,00 m2), o przeciętnej liczbie izb 3,00.
Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r., 28 mieszkań, a
na dzień 31 grudnia 2018 r. – 28 mieszkań.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 33,24 m2, a ogółem, w
przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 0,004 m2.
W 2018 r. oddano do użytkowania 0 mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy.
Zasady przyznawania mieszkań były następujące: złożenie odpowiedniego wniosku, następnie
jego weryfikacja pod kątem warunków mieszkaniowych i dochodowych przez Społeczną
Komisję
Mieszkaniową
powołaną
przez
Burmistrza
Miasta
i
Gminy
Szczekociny w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy i wyrażenie stosownej opinii.
Następnie w przypadku pozytywnej oceny złożonego wniosku wpisuje się wnioskodawców do
projektu rocznego wykazu, a w przypadku braku uwag i zastrzeżeń do rocznego wykazu. Na
podstawie wyrażonej opinii przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, Burmistrz Miasta i Gminy
Szczekociny podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu mieszkania osobom z rocznego
wykazu według kolejności na przedmiotowym wykazie. Przydział mieszkania jest uzależniony
od posiadania wolnego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. Decyzje w tej sprawie były
podejmowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w oparciu o opinię wyrażoną przez
Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie: Artur Gąsior (Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy
Szczekociny); Jolanta Węgorek (Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Szczekocinach); Aneta Hołdyk (pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Szczekocinach); Małgorzata Derda (Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny); Łukasz Boryń
(inspektor Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny); Czesław Rutkowski (dzielnicowy Komisariatu
Policji w Szczekocinach, Radny Rady Miasta i Gminy Szczekociny).
Niewykorzystane było 1 mieszkanie. Przyczyną niewykorzystania tego mieszkania było
to, że wnioskodawca odrzucił propozycję przydziału przedmiotowego mieszkania.
W 2018 r. dokonano sprzedaży 0 mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy,
na łączną kwotę 0. Średnio jedno mieszkanie sprzedano za 0,00 zł.
W 2018 r. wszczęto 0 postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach gminy. W tymże roku zakończyło się 0 takich postępowań,
w których rezultacie wyeksmitowano 0 osób.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy
wynosiły łącznie 772,30 zł, a płatnościami dotyczyły 3 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2018 r.
dane te przedstawiały się następująco: 536,93 zł, a płatności dotyczyły 5 mieszkań.
W 2018 r. dokonano remontu 7 mieszkań, znajdujących się przy ul. Żeromskiego 11
w Szczekocinach. Przedmiotem remontów było wykonanie ocieplenia wraz z pomalowaniem
ściany frontowej, w tym:
− wymieniono instalacje w budynkach 0,
− remont dachu został przeprowadzony w budynkach 0,
− wymiana stolarki budowlanej w budynkach 0,
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−
−
−
−
−

doprowadzenie wodociągów w budynkach 0,
doprowadzenie ciepłej wody w budynkach 0,
doprowadzenie centralnego ogrzewania w budynkach 0,
przyłączono 0 budynków do sieci gazu ziemnego,
dokonano ocieplenia budynków 1.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. w 32,14 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było
toalet, zaś na dzień 31 grudnia 2018 r. odsetek ten wynosił 32,14 %.
W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 30.584,21 zł, których
beneficjentami było 238 osób. Podstawą ich przyznania było złożenie odpowiedniego wniosku
i spełnienie wymaganych kryteriów dochodowych i metrażowych. Kwota najniższego dodatku
wynosiła 39,44 zł, zaś kwota najwyższego dodatku – 263,48 zł.
W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne, które
wykorzystano w następujący sposób: administracja, usługi, dział pomocy doraźnej, remiza
strażacka, szkoły publiczne i niepubliczne, szalet miejski.
Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwały 2 osoby, zaś pod koniec
2018 r. były to osoby. Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosił w 2018 r.
365 dni / 12 miesięcy. Względem lat poprzednich, czas oczekiwania wzrósł ze względu na ilość
osób oczekujących na przydział mieszkania, a także ograniczona ilość mieszkań będących w
zasobie mieszkaniowym gminy.
21. Sprawy obywatelskie
Do urzędu wpłynęło w 2018 r. 74 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
W przypadku 70 wniosków (95 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja
została udostępniona wnioskodawcy. W przypadku 1 wniosku ( 1% wszystkich wniosków,
które wpłynęły) została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej, zaś
w przypadku 3 wniosków (4 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) sprawę załatwiono w
inny sposób.
Od decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej nie składano odwołań.
W 2018 r. wnioskodawcy nie składali skarg do sądów administracyjnych, dotyczących
dostępu do informacji publicznej.
W sprawozdawanym roku wpłynęła 1 skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego. Skargę pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia przez
Skarżącego braków formalnych.
W sprawozdawanym roku wpłynęło 12 wniosków w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego. Uwzględniono 8 wniosków. Przedmiotem wniosków, które
uwzględniono, było najczęściej poprawa stanu i bezpieczeństwa na drogach. Z kolei
przedmiotem wniosków, których nie uwzględniono, była najczęściej także poprawa stanu i
bezpieczeństwa na drogach.
W sprawozdawanym roku wpłynęły 2 petycje. Nie uwzględniono żadnej. Z kolei
przedmiotem petycji, których nie uwzględniono, było lokalizacja stacji transformatorowej na
działce gminnej oraz brak wodociągu w miejscowości Starzyny-Kolonia.
22. Przestępczość w gminie
Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2018 r. na terenie gminy złożono 137 zawiadomień
o możliwości popełnienia przestępstwa. Postępowania przygotowawcze były prowadzone w
137 przypadkach, zaś w przypadku97 postępowań organy prowadzące postępowanie
stwierdziły wypełnienie znamion czynów zabronionych.
Czyny zabronione:

21

− przeciwko zdrowiu i życiu stanowiły 1 % wszystkich czynów,
− przeciwko mieniu – 10 %,
− dotyczące przestępstw gospodarczych – […] %.- BRAK DANYCH – PRWADZI KPP
ZAWIERCIE WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.
− dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza
publicznego – 0 %.
Największym problemem w gminie są czyny zabronione dotyczące kradzieży i kradzieży z
włamaniem.
Komisariat Policji w Szczekocinach podjął w 2018 r. 567 interwencji porządkowych. W ich
efekcie skierowano 30 wniosków o ukaranie oraz wymierzono 373 mandaty, które dotyczyły
najczęściej: spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecania miejsc
publicznych, nie obyczajowych wybryków, zakłóceń ładu i porządku publicznego.
Podjęte w gminie akcje informacyjne i prewencyjne polegały na bezpieczeństwie dzieci i
młodzieży.
23. Edukacja
Rok szkolny 2017/2018 wg. stanu na 31 sierpnia 2018 r.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy, została przygotowana
na podstawie sprawozdań dyrektorów szkół i przedszkoli, w tym sprawozdań przekazywanych
do
systemu
informacji
oświatowej
(SIO)
według
stanu
na
dzień
30 września 2017 r. i 31 marca 2018 r., informacji przekazanych przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną w Jaworznie oraz materiałów i opracowań własnych.
Stan organizacji przedszkoli i szkół
W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Szczekociny była organem prowadzącym dla
1 przedszkola, 1 szkoły podstawowej i 1 gimnazjum:
- Przedszkola w Szczekocinach,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach,
- Gimnazjum im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach.
W roku szkolnym 2017/2018 działalność oświatową prowadziły szkoły niepubliczne
o uprawnieniach szkoły publicznej:
- Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczekocinach, prowadzona przez Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Edukacji w Szczekocinach „Nasza Szkoła”,
- Zespół Szkół im. Wespazjana Kochowskiego w Goleniowach: Przedszkole, Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum, prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji
w Goleniowach „Szkoła Marzeń” im. Wespazjana Kochowskiego,
- Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie: Przedszkole, Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum, prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji „Razem dla szkoły”
im. Jana Pawła II w Rokitnie.
Tabela - Stan organizacji przedszkoli 2017/2018

Lp. Wyszczególnienie

Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
wychowanków wychowanków wychowanków
oddziałów ogółem
„0”
poniżej „0”

1.

6

Przedszkole w Szczekocinach

136

22

98

38

2.
3.

Przedszkole w Goleniowach
Społeczne Przedszkole w Rokitnie

Ogółem:

44

2

34

10

2

44

20

24

10

224

152

72
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Tabela - Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów 2017/2018

Wyszczególnienie

Liczba
Liczba
oddziałó ucznió
w
w

w tym:
I

II

III

IV

V

VI

VII

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1

12

204

25

9

41

34

28

31 36

2.

Szkoła Podstawowa w Goleniowach

6

53

8

0

10

10

6

12 7

3.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Rokitnie

7

91

9

8

22

15

7

18 12

4.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczekocinach

7

103

16

9

21

17

13

10 17

Razem

32

451

58

26

94

76

54

71 72

1.

Gimnazjum w Szczekocinach

4

90

48

42

2.

Gimnazjum w Goleniowach

2

13

7

6

3.

Społeczne Gimnazjum w Rokitnie

2

19

11

8

Razem

8

122

66

56

Ogółem

40

573

0

Łącznie na terenie Gminy Szczekociny w minionym roku szkolnym do przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów uczęszczało 797 uczniów, którzy uczyli się w 50 oddziałach.

90

103

110

136

154

204

Wykres nr 4. Liczba uczniów i wychowanków ogółem w placówkach – rok szkolny 2017/2018

Przedszkole w
Szczekocinach

SP Nr 1 w
Szczekocinach

SSP w
Szczekocinach

Gimnazjum w
Szczekocinach
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ZS w Goleniowach

ZSS w Rokitnie

Kadra pedagogiczna i system doskonalenia zawodowego nauczycieli
Stan zatrudnienia nauczycieli w etatach, w poszczególnych placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Szczekociny w roku szkolnym 2017/2018:
Tabela - Zatrudnienie w placówkach w roku szkolnym 2017/2018 - ilość etatów
Etaty
Ilość etatów Bez
pedagogiczny stopnia
ch

Wyszczególnienie

Nauczyci
el
stażysta

Nauczyciel
kontrakto
wy

Nauczycie Nauczyciel
l
dyplomowa
mianowa ny
ny

1.

Przedszkole w Szczekocinach 9,83

0

0

1,23

2

6,60

2.

Szkoła Podstawowa Nr 1

25,74

0

0

1,34

5

19,40

3.

Gimnazjum w Szczekocinach

15

0

0

0,44

1

13,56

50,57

0

0

3,01

8

39,56

Razem

Stan ilościowy zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych placówkach, prowadzonych
przez Gminę w roku szkolnym 2017/2018.
Tabela - Zatrudnienie nauczycieli w placówkach w roku szkolnym 2017/2018
Wyszczególnienie

Ilość nauczycieli

1.

Przedszkole w Szczekocinach

12

2.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach

35

3.

Gimnazjum w Szczekocinach

22

Razem

69

W placówkach oświatowych 78,23 % zatrudnionych nauczycieli stanowią nauczyciele
dyplomowani, nauczyciele mianowani stanowią 15,82 %, kontraktowi 5,95 % ogółu nauczycieli
zatrudnionych w roku szkolnym 2017/2018
Baza lokalowa przedszkoli i szkół
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Szczekociny w roku szkolnym
2017/2018 funkcjonowały w 2 budynkach. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach oraz
Gimnazjum w Szczekocinach zlokalizowane są w jednym budynku przy ul. Senatorskiej 22.
W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej
gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

W roku szkolnym 2017/2018, w placówkach oświatowych zrealizowano następujące
zadania inwestycyjne i remontowe:
- Przedszkole w Szczekocinach:
- Modernizacja budynku Przedszkola w Szczekocinach – plan 61.200 zł wykonanie
61.091,30 zł. Wydatki zostały poniesione na opracowanie ekspertyzy technicznej
zabezpieczenia przeciwpożarowego, wykonanie drzwi oddzielających parter od piętra,
zamontowanie drzwi wejściowych stalowych, zakup drzwi FF dymoszczelnych, zakup
materiałów elektrycznych i wykonanie instalacji awaryjnej oraz zamontowanie lamp
awaryjnych z oprawami.
- Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z tablicą rozdzielczą w Przedszkolu
w Szczekocinach - plan 23.800 zł wykonanie 17.828,90 zł. Wydatki zostały poniesione
na wykonanie prac projektowo – kosztorysowo – nadzorczych, zakup materiałów elektrycznych
i montażowych do oprawienia i wykonania tablicy oraz wykonanie głównego zasilania w
energię elektryczną.
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach:
- malowanie kuchni szkolnej,
- świetlicy szkolnej,
- malowanie sal dydaktycznych (6, 7, 8, 18),
- malowanie korytarza głównego budynku szkoły, pięto I i piętro II,
- malowanie korytarzy na tzw. nowym skrzydle,
- klatka schodowa – wejście do szkoły (nowe płytki),
- malowanie elewacji przed głównym wejściem do budynku szkoły,
- naprawa części ogrodzenia na kompleksie boisk „ORLIK 2012”,
- naprawa siatki na „ORLIKU”,
- zakup i wymiana drzwi wewnątrz budynku szkolnego (łazienki, korytarze i sale lekcyjne),
- łazienki – wymiana zaworów w pisuarach,
- zakup i wymiana baterii nad umywalkami,
- awaria c.o. (wymiana rur I piętro),
- malowanie łazienek I piętro i parter szatni przy hali,
- wymiana boliera ciśnieniowego wody,
- malowanie kotłowni,
- malowanie krat wsypowych wokół szkoły,
- malowanie hali sportowej,
- prace nad salą szkolną (świetlica),
- wymiana przełączników świetlnych na korytarzach,
- wymiana armatury sanitarnej w męskich łazienkach,
- malowanie korytarza na wejściu do głównego budynku szkoły,
- wymiana kaloryfera w sali 39,
- zakupiono stoliki, krzesła oraz szafki dla każdego ucznia klasy VII.
- Gimnazjum w Szczekocinach:
W lutym 2018 roku przeprowadzono remont parkietu na korytarzu, który znajduje się na II
piętrze budynku. Poniesione koszty – 3 444 zł.
W roku szkolnym 2017/2018, również w placówkach oświatowych niepublicznych
zrealizowano następujące zadania inwestycyjne i remontowe:
- Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczekocinach:
- remont biblioteki szkolnej,
- remont dwóch pomieszczeń klasowych,
- budowa łącznika pomiędzy budynkami szkoły,
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- malowanie pokrycia dachowego na budynku głównym.
- Zespół Szkół w Rokitnie:
- przeprowadzono remont na korytarzu górnym i pomieszczeniach szkolnych (gipsowanie,
malowanie, wymiana paneli) na kwotę 24.568,66 zł.
- Zespół Szkół w Goleniowach:
- przystosowano przedszkole do wymagań określonych przez Straż Pożarną i Inspektora
Sanitarnego,
- malowanie kuchni,
- malowanie ubytków na górnym holu,
- konserwacja dachu (zaklejenie ubytków),
- drobne naprawy remontowe.
Ogólne koszty poniesione na w/w remonty około 1.000 zł.
Poziom nauczania
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w
sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i
egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223 z późn. zm.), w dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2018 r.,
odbył się ogólnopolski egzamin dla uczniów klas trzecich gimnazjum.
Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej:
– gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego
(w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno - przyrodniczej – zadania
z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również
w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z
wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomie
podstawowym i rozszerzonym.
Tabela - Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 - część humanistyczna: Historia
i WOS

Lp.

Nazwa szkoły
Gimnazjum w Szczekocinach

Liczba
uczniów
41

Śr. wynik
w%
57,90 %

1
2

Gimnazjum w Goleniowach

6

63,00 %

3

Społeczne Gimnazjum w Rokitnie

8

62,13 %

27

63
63

62,13

62
61

58,9

59,1

60

57,8

57,9

59
58
57
56
55

Gimnazjum w
Szczekocinach

Gimnazjum w
Goleniowach

Społeczne
Gimnazjum w
Rokitnie

Gmina

Powiat

Województwo

Tabela - Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 - część humanistyczna: Język polski

Lp.

Nazwa szkoły
Gimnazjum w Szczekocinach

Liczba
uczniów
41

Śr. wynik w
%
72,83 %

1
2

Gimnazjum w Goleniowach

6

76,83 %

3

Społeczne Gimnazjum w Rokitnie

8

73,25 %

76,83
78
76
74
72
70
68
66
64
62

73,25

72,83

73,3

68

Gimnazjum w
Szczekocinach

Gimnazjum w
Goleniowach

Społeczne
Gimnazjum w
Rokitnie

Gmina

Powiat

67,9

Województwo

Tabela - Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 - część matematyczno-przyrodnicza: przyroda
Lp.

Nazwa szkoły
Gimnazjum w Szczekocinach

Liczba
uczniów
41

Śr. wynik w
%
55,80 %

1
2

Gimnazjum w Goleniowach

6

56,83 %

3

Społeczne Gimnazjum w Rokitnie

8

51,88 %

28

56,83
57

55,8

55,4

55,3

56

54,3

55
54
53

51,88

52
51
50
49
Gimnazjum w
Szczekocinach

Gimnazjum w
Goleniowach

Społeczne
Gimnazjum w
Rokitnie

Gmina

Powiat

Województwo

Tabela - Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 - część matematyczno-przyrodnicza: matematyka

Lp.

Nazwa szkoły
Gimnazjum w Szczekocinach

Liczba
uczniów
41

Śr. wynik w
%
57,78 %

1
2

Gimnazjum w Goleniowach

6

63,33 %

3

Społeczne Gimnazjum w Rokitnie

8

50,13 %

70

57,78

63,33
57,3

60

50,13

51,1

49,2

50
40
30
20
10
0

Gimnazjum w
Szczekocinach

Gimnazjum w
Goleniowach

Społeczne
Gimnazjum w
Rokitnie

Tabela
Wyniki
egzaminu
poziom podstawowy język angielski
Lp.

Nazwa szkoły

1
2
3

Gmina

gimnazjalnego

2018

Województwo

Powiat

-

część

Gimnazjum w Szczekocinach

Liczba
uczniów
39

Śr. wynik
w%
72,82 %

Gimnazjum w Goleniowach
Społeczne Gimnazjum w Rokitnie

5
4

82,20 %
66,50 %

29

językowa:

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

82,2
72,82

73,3

70,3

Gmina

Powiat

66,5

Gimnazjum w
Szczekocinach

Gimnazjum w
Goleniowach

Społeczne
Gimnazjum w
Rokitnie

69,4

Województwo

Tabela - Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 - część językowa: poziom rozszerzony język
angielski
Lp.

Nazwa szkoły
Gimnazjum w Szczekocinach

Liczba
uczniów
39

Śr.
wynik
w%
54,62 %

1
2
3

Gimnazjum w Goleniowach
Społeczne Gimnazjum w Rokitnie

5
4

70,80 %
46 %

70,8

80
70

54,62

55,6

60

55,2

52,3

46

50
40
30
20
10
0

Gimnazjum w
Szczekocinach

Tabela

Gimnazjum w
Goleniowach

Społeczne
Gimnazjum w
Rokitnie

Gmina

Wyniki
egzaminu
gimnazjalnego
2018
poziom podstawowy język niemiecki
Lp. Nazwa szkoły
Liczba
uczniów
1
Gimnazjum w Szczekocinach
2
2
3

Gimnazjum w Goleniowach
Społeczne Gimnazjum w Rokitnie

30

1
4

Powiat

-

Województwo

część
Śr. wynik w
%
67,50 %
59 %

językowa:

67,5

70

60,6

59

52,3

60

45

50
40
30
20
0

10
0

Gimnazjum w
Szczekocinach

Gimnazjum w
Goleniowach

Społeczne
Gimnazjum w
Rokitnie

Gmina

Powiat

Województwo

Uczniowie nie zdawali egzaminu gimnazjalnego z części językowej poziom rozszerzony
z języka niemieckiego
W roku szkolnym 2017/2018, 134 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem,
egzamin poprawkowy zdawało 3 uczniów, 3 uczniów nie otrzymało promocji do następnej
klasy:
Tabela - Promocja uczniów w roku szkolnym 2017/2018.
Promocja uczniów
Wyszczególnienie

Świadectwo z Egzaminy
Uczniowie
wyróżnieniem poprawkow niepromowani
e

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1

45

2

2

2.

Społeczna
Szkoła
w Szczekocinach

Podstawowa 21

–

–

3.

Gimnazjum w Szczekocinach

23

1

1

4.

Zespół Szkół w Goleniowach

21

–

–

5.

Zespół Szkół Społecznych w Rokitnie

24

–

–

134

3

3

Razem
V Stan
i szkół

realizacji

zadań

oświatowych

gminy

na

rzecz

uczniów,

nauczycieli

Dowożenie uczniów
Realizując obowiązki określone w art. 32 ust. 5, 6 i 7 i art. 39 ust. 3 i 4 ustawy prawo
oświatowe, dowożono uczniów od szkół i przedszkoli lub refundowano rodzicom wydatki
związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych:
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Tabela - Dowożenie uczniów do szkół
Wyszczególnienie

2017/2018

uczniowie:
1.

Niepełnosprawni dowożeni

10

Dowożeni do placówek:
- Przedszkole w Szczekocinach

27

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach

55

- Gimnazjum w Szczekocinach

34

2.

Razem - dowożeni

126

3.

266.318,68 zł

Nakłady (w zł)

Uczniowie niepełnosprawni dowożeni byli do następujących placówek:
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu – 8 uczniów,
- Przedszkola Nr 7 w Zawierciu – 1 dziecko,
- Szkoły Podstawowej Nr 15 w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
w Zawierciu – 1 uczeń.
Łączne nakłady poniesione na dowożenie uczniów - 266.318,68 zł.
Dożywianie uczniów
Wychowankowie w przedszkolach oraz uczniowie w szkołach korzystali w roku
szkolnym 2017/2018 z posiłków, były to m. in. śniadania, obiady i niepełne obiady.
Placówki organizowały posiłki pełnopłatne, niektórzy uczniowie korzystali z posiłków
dofinansowanych bądź refundowanych:
Tabela

- Uczniowie korzystający
w roku szkolnym 2017/2018

z

posiłków

organizowanych

przez

placówkę

Liczba wydanych posiłków
Wyszczególnienie

Drugie
Śniadanie śniadanie
/podwieczorek

Obiad

Niepełny
obiad

1.

Przedszkole w Szczekocinach

130

-

130

-

2.

Przedszkole w Goleniowach

-

-

-

44

3.

Społeczne
Rokitnie

44

-

44

Przedszkole

w 44

32

4.

Szkoła Podstawowa
w Szczekocinach

Nr

1 -

-

-

71

5.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczekocinach

-

-

62

6.

Szkoła
Podstawowa
Goleniowach

w -

-

-

43

7.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Rokitnie

-

-

51

8.

Gimnazjum w Szczekocinach

-

-

-

16

9.

Gimnazjum w Goleniowach

-

-

-

9

10.

Społeczne
Rokitnie

w -

-

-

6

44

130

346

Gimnazjum

Razem

174

Tabela - Odpłatność za posiłki organizowane przez placówkę w roku szkolnym 2017/2018
Liczba uczniów
Wyszczególnienie

Korzystających Korzystających
Korzystających
Korzystających
z
posiłków z
posiłków z
posiłków
z posiłków
pełnopłatnych dofinansowanych refundowanych

1.

Przedszkole w 130
Szczekocinach

104

-

2.

Przedszkole w 44
Goleniowach

43

-

41

-

3.

Społeczne
44
Przedszkole w
Rokitnie
71

24

4.

Szkoła
Podstawowa
Nr 1

62

5.

Społeczna
Szkoła
Podstawowa
w
Szczekocinach

26
1

3
47
55

-

33

7

43

6.

Szkoła
Podstawowa
w
Goleniowach

36

-

51

7.

Społeczna
Szkoła
Podstawowa
w Rokitnie

8.

Gimnazjum w 16
Szczekocinach

10

6

9.

Gimnazjum w 9
Goleniowach

8

-

Społeczne
6
10. Gimnazjum w
Rokitnie

4

-

Razem

367

7

42

9

476

1

2
6

103

Stypendia szkolne
W roku szkolnym 2017/2018 wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z
tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych i innych, którzy mieszkają na terenie gminy.
Kryterium dochodowe, uprawniające do uzyskania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym to kwota określona w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej – 514 zł na
jednego członka rodziny.
Kwota stypendium nie mogła być miesięcznie niższa, niż 80% kwoty określonej
w art. 6, ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wynosi 124 zł, co oznacza, że
miesięczne stypendium, nie mogło być niższe niż 99,20 zł.
Stypendia szkolne przyznawane były w kwotach:
- 140 zł miesięcznie – przy dochodzie do kwoty 273,60 zł na osobę,
- 120 zł miesięcznie – przy dochodzie powyżej kwoty 273,60 zł na osobę.
Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Śląskiego,
w kwocie 60.278,88 zł (wrzesień - grudzień 2017 r. – 22.623,88 zł, styczeń - czerwiec
2018 r. – 37.655 zł). Wkład własny wyniósł 13.657,21 zł.
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Tabela - Stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018
Stypendium
szkolne

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Liczba
wniosków
załatwionych – ogółem

pozytywnie

w
tym szkół podstawowych
odnoszących się
do uczniów:
gimnazjów
szkół
ponadgimnazjalnych
Innych

2.

Nakłady finansowe (w zł)

3.

Dotacja od wojewody (w zł)

121
73
15
28
5
73.936,09 zł
60.278,88 zł

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2017/2018 była kontrola
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie
w wieku od 7 lat do ukończenia gimnazjum, a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16 - 18
lat. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach,
w których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki gmina. Podstawowe informacje
w zakresie spełniania obowiązku nauki zawarto w tabeli nr 29.
Tabela nr 29. Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Lp.

1.
2.

Wyszczególnienie

Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki

232

Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki – ogółem w tym:
232
1. Spełniających jeszcze obowiązek szkolny
60
2. W szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowej
164
3. Przez realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla osób ze 1
sprzężonymi niepełnosprawnościami w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym
4. Poprzez uczęszczanie do szkoły w kraju, w którym przebywają
5
2
0
35

5. Młodzież zameldowana, lecz niezamieszkała na terenie gminy, co do której brak
informacji
o
spełnianiu
bądź
niespełnianiu
obowiązku
nauki
6. Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki

3.
4.

Liczba wszczętych postępowań administracyjnych dla rocznika 2001, w celu ustalenia 22
miejsca spełniania obowiązku nauki
Liczba wszczętych postępowań administracyjnych z wniosków szkół dla przymuszenia do 0
właściwego spełniania obowiązku szkolnego, obowiązku nauki lub rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

5.

Liczba postępowań egzekucyjnych w celu przymuszenia rodziców do spełniania obowiązku 0
szkolnego lub nauki przez uczniów.

6.

Liczba nałożonych grzywien

0

W przypadku 22 uczniów, w postępowaniu administracyjnym, ustalono aktualne
miejsce spełniania obowiązku nauki przez zobowiązanych uczniów.
Działalność legislacyjna Gminy w zakresie oświaty
W roku szkolnym 2017/2018, prowadzono działalność normotwórczą w trybie
i formach przewidzianych w stosownych ustawach, co dało podstawę do podjęcia przez Radę
Miasta i Gminy Szczekociny 10 uchwał.
W ramach wewnętrznego kierownictwa, oprócz decyzji organizacyjno – kadrowych,
wydano 16 zarządzeń odnoszące się do sfery oświaty.
Finansowanie oświaty w 2018 r.
Wydatki gminy na oświatę wyniosły 9 301 863 zł, z czego 6 058 142 zł (65,1%) pokryte
zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.
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Wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały się następująco:
Lp.

Nazwa jednostki

Wykonane
wydatki

1

Przedszkole w Szczekocinach

1 329 314

310 577

23,4

1 018 737

76,6

2

2 674 105

2 014 323

75,3

659 782

24,7

-

631 366

28 416

1 500 892

764 664

50,9

736 228

49,1

-

734 835

1 393

1 108 018

1 032 698

93,2

75 320

6,8

-

61 485

13 835

929 543

774 285

83,3

155 258

16,7

147 236

-

8 022

1 314 562

1 161 595

88,4

152 967

11,6

138 843

-

14 124

7

Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
w Szczekocinach
Gimnazjum im. ks. Tadeusza
Jarmundowicza w Szczekocinach
Społeczna Szkoła Podstawowa
w Szczekocinach im. 8 Pułku Ułanów
ks. Józefa Poniatowskiego - dotacja
Zespół Szkół im. Wespazjana
Kochowskiego w Goleniowach dotacja
Zespół Szkół Społecznych
im. Jana Pawła II w Rokitnie - dotacja
Dowóz uczniów do szkół

285 859

-

-

285 859

-

285 859

-

-

8

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

159 570

-

-

159 570

-

158 779

-

791

9 301 863

6 058 142

65,1

3 243 721

34,9

1 528 418

1 427 686

287 617

4

5

6

Razem

%

z tego
%

w tym w środkach pozostałych
Zadania
dofinansowanie zadań
własne subwencjonowanych
(przedszkola i
Środki
dotacje
pozostałe)
własne
797 701
221 036

3

Subwencja
oświatowa

Środki
pozostałe

24. Przedsiębiorcy:
W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 41 nowych przedsiębiorców.
Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było: PKD-25.62.Z Obróbka
mechaniczna elementów metalowych oraz 41.20.Z-Roboty budowlane związane ze
wznoszeniem budynków.
Można wyróżnić:
− 476 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
− […] osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność
gospodarczą. - (brak danych).
W 2018 r. wyrejestrowano 35 przedsiębiorców, w tym 35 osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą oraz […] osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności
wyrejestrowanych podmiotów było PKD 49.41.Z
25. Ochrona środowiska
W 2018r. odnotowano 1 dzień, w którym nastąpiło przekroczenie wartości dobowej
150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (POZIOM II ostrzegania, zgodnie z
Programem Ochrony Powietrza).
Dominującą gałęzią przemysłu na terenie gminy jest przetwórstwo rolno – spożywcze
a do głównych zakładów należą: Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny (produkcja rolna,
przetwórstwo owocowo – warzywne) oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Rokitnianka
(przetwórstwo mleka i wyrób serów). Ponadto na terenie gminy funkcjonują drobne zakłady
prowadzące działalność produkcyjną lub usługową.
Na terenie gminy Szczekociny głównym źródłem hałasu jest komunikacja drogowa.
Hałas przemysłowy ma znacznie mniejsze znaczenie na terenie gminy Szczekociny i stanowi
źródła punktowe.
Na terenie gminy Szczekociny zlokalizowane są dwie oczyszczalnie ścieków
komunalnych o łącznie maksymalnej przepustowości 1488 m3/d (oczyszczalnia Komunalnego
Zakładu Budżetowego – 288 m3/d, oczyszczalnia Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny – 1200
m3/d). W 2018r. na terenie obu oczyszczalni oczyszczonych zostało 175,2 tyś. m 3 ścieków
komunalnych, które następnie zostały odprowadzone do odbiornika.
W 2018r. złożono 5 wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
Dla trzech wniosków przeprowadzono postępowanie administracyjne podczas którego
odstąpiono od oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Postępowania te zakończone zostały wydaniem decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko. W stosunku do jednego wniosku wydano postanowienie
odmawiające wszczęcia postępowania ze względu na to, iż inwestycja nie zaliczała się do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast jedno postępowanie jest cały czas w toku.
Od żadnej z powyższych decyzji nie złożono odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Częstochowie.
W 2018r. wydano decyzję, którą odmówiono wydania decyzji nakazującej
przywrócenie stanu poprzedniego oraz wykonania urządzeń zapobiegających szkodom. Od
decyzji tej storna złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego do

Częstochowa. SKO utrzymało w mocy powyższą decyzję Burmistrza Miasta i Gminy
Szczekociny.
26. Planowanie przestrzenne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi
dokument określający kierunki polityki przestrzennej naszej gminy. Dokument zawiera szeroki
zakres informacji na temat środowiska naturalnego gminy, jej społeczności, gospodarki, o
przeznaczeniu wyznaczonych obszarów pod zabudowę, przebiegu głównych szlaków
komunikacyjnych, terenów chronionych na podstawie przepisów prawa. Dokument ten nie
posiada rangi przepisu prawa miejscowego (akt kierownictwa wewnętrznego), jest
zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Stanowi więc
zespół zapisów ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki
zagospodarowania przyjęte jako podstawa do opracowania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Na terenie miasta obowiązuje zmienione Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Szczekociny,
przyjęte uchwałą Rady Miasta i Gminy Szczekociny Nr 141/XXI/2016 z dnia 25 lutego2016r.
roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Szczekociny.
Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych
było 3,76% ogólnej powierzchni gminy, a na koniec roku – 3,76%. Z kolei 2% powierzchni gminy
na początek roku 2018 r. oraz 2 % powierzchni gminy na koniec roku zostało wskazane w
studium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na początku.
Ład przestrzenny
Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy ostatnia ocena aktualności zgodnie z art. 32 upzp została wykonana w 2013 r.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - nie było oceny aktualności.
Stopień pokrycia obszaru gminy mpzp – 3,76% do powierzchni ogólnej gminy.
Program opracowywania mpzp – gmina nie posiada.
Gmina nie posiada programu rewitalizacji o którym mowa w art. 14 ustawy o
rewitalizacji oraz lokalnego programu rewitalizacji wynikającego z art. 18 ust. 2 pkt 6 usg.
W 2018 r. wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycje te dotyczyły:
1. zamierzenia inwestycyjnego- obiekty budowlane infrastruktury technicznej.) pn. Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu ZAW6006_A, na działce nr ewid.
583 – obręb Brzostek ( o pow. zainwestowania ok. 100m²) o następującym zakresie
rzeczowym:
1.stalowa wieża kratowa o łącznej wysokości ˷ 55,50m npt wraz z żelbetowa płytą
fundamentową i odgromnikiem,
2.anteny sektorowe (9szt) pracujące w systemach:900 MHz, 1800 MHz (3 szt, typ anten:
Huawei ADU 4518R7 skierowane w azymutach: 130º, 230º, 340º, wysokość zawieszenia:
53,00m npt), 800 Mhz (6szt, typ anten Huawei A704516R0 skierowane w azymutach: 130º,
230º, 340º, wysokość zawieszenia: 53,00 m npt), instalowane na powierzchni wieży za
pośrednictwem systemowych wsporników antenowych,
3.anteny radioliniowe – 5szt: (O 0,6m – 3 szt, wysokość zawieszenia: 51,00m npt, skierowane
w azymutach 170º, 259º, 316º: Օ 1,2m , wysokość zawieszenia : 51,00 m npt, skierowane w
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azymutach 217º, 251º) instalowane na powierzchni wieży za pośrednictwem systemowych
wsporników antenowych:
4.urządzenia sterujące u podnóża wieży (poziom gruntu) za pośrednictwem stalowych
konstrukcji wsporczych ;
5.drogi kablowe łączące urządzenia sterujące z antenami :
6. ogrodzenie zabezpieczające przed dostępem osób niepowołanych ,
7.instalacja elektroenergetyczna zasilająca urządzenia stacji bazowej – wewnętrzna linia
zasilająca –WLZ.
2.zamierzenia inwestycyjnego - obiekty budowlane infrastruktury technicznej pn.” Demontaż
słupowej stacji transformatorowej S-527 oraz budowa stacji transformatorowej kontenerowej
z włączeniem do sieci SN i nN w m. Dąbrówka gm. Moskorzew. Budowa linii kablowej SN w m.
Rędziny, gm. Szczekociny, Dąbrówka gm. Moskorzew, Brzeście Radków” o planowanym
zakresie rzeczowym w obrębie Rędziny, gm. Szczekociny:
• budowa linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV typu 3x XRUHAKXS 1 x
120 mm² o długości ok. 88m na działce nr ewid. 13- obręb Rędziny,
• budowa 2 słupów energetycznych o wysokości do 11m npt z demontażem 1
istniejącego słupa i demontażem odcinka przewodów linii napowietrznej 15 kV
na działce nr ewid. 13- obręb Rędziny ,
• budowa linii kablowej energetycznego SN 15 kV typu 3x XRUHAKXS 1x 120 mm²
o długości 1008 mb, planowanego na fragmentach działek nr ewid.
13,88,106,107,108, 109, 110, 111/1, 122, 123, 124,125, 126,128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 205 – obręb Rędziny. Posadowienie kabla w ziemi
na głębokości od 0,9m do 1,7m

W poprzednim roku wydano [57] decyzji o warunkach zabudowy, w tym [0] decyzji
dotyczących zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej- decyzji dotyczących zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej -19 szt. oraz decyzji dotyczących zabudowy usługowej – 4szt.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania
przestrzennego w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1945) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego.
Zawiera on przepisy prawa lokalnego obowiązujące w zakresie przeznaczenia terenu,
zagospodarowania i warunków zabudowy, stanowiące bezpośrednią podstawę do wydawania
decyzji budowlanych oraz wywłaszczania gruntów na cele publiczne. W 2018 roku na terenie
miasta obowiązywało 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wykaz
obowiązujących planów zestawiono w załączonej tabeli.
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Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Szczekociny ( pow. 134 km² - 13 400ha)

p.

1

2

Wyszczególnienie
L
nazwy obowiązujących
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego
z datą uchwalenia

Publikacja
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Śląskiego oraz
BIP UMIG

Miejscowy
1
plan
zagospodarowania
przestrzennego terenów
położonych w południowowschodnim rejonie miasta
Szczekociny, przyjęty Uchwałą
RMiG Sz-ny
Nr XXXVIII/243/2001
z 22.11.2001r.

Dz.Urz. Woj.
Śląskiego Nr 100 ,
poz. 3233 z
7.12.2001r.

Skrótowe wskazanie
przeznaczenia terenów
objętych miejscowym
planem zagospodarowania

Powierzchnia terenu
objętego m.p.z.p.
co stanowi % powierzchni
gminy

7,02ha Plan określa
7.0200ha (0,05%)
przeznaczenie pod
budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzinne z funkcją
uzupełniającą–
podstawowe usługi i
obiekty produkcyjne
związane z działalnością
gospodarczą nie
powodującą emisji
zanieczyszczeń i hałasu.
Miejscowy
2
plan Dz. Urz. Woj.Ślą 40,0ha
40,0000ha (0,3%)
zagospodarowania
skiego Nr 75 , Plan przeznacza teren pod
przestrzennego
dla poz.1564 z 2007r. zabudowę rezydencjonalną
wyodrębnionego
obszaru
z
prawem
budowy
miejscowości Szczekociny ,
budynków
mieszkalnych
obejmujący część działek o nr
jednorodzinnych i usługi
ewid. 172,175,176 i 229,
podstawowe.
Ponadto
przyjęty Uchwałą Rady Miasta i

Powierzchnia terenu
przeznaczona pod
działalność gospodarczą
co stanowi % terenu
objętego miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego
Usługi sportu - 0,9146ha
(13,03%)
Obiekty produkcyjne -0
Obiekty handlowe -0
Składy i magazyny- 0
Usługi podstawowe
towarzyszące zabudowie
mieszkaniowej
jednorodzinnej -0,9713ha
(13,84%)
Razem: 1,8859ha (27%)
Usługi -7,07ha (17,68%)

Razem: 7,07ha (17,68%)

3

4

5

Gminy Nr 39/V/2007
z
22.02.2007r.
Miejscowy
3
plan
zagospodarowania dla terenu
działek nr ewid. 2338/4 i
2338/5 położonego przy ul.
Żeromskiego w Szczekocinach,
przyjęty Uchwałą RMIG Nr
66/IX/2007 z 24.05.2007r.
Miejscowy
4
plan
zagospodarowania
Przestrzennego miasta
Szczekociny, obejmujący tereny
położone w rejonie ulic:
Krakowskiej, Polnej, Strażackiej
, przyjęty Uchwałą RMIG Nr
67/IX/2007 z 24.05.2007r.
Miejscowy
5
plan
zagospodarowania dla
wyodrębnionego obszaru m.
Grabiec. Przyjęty , uchwała
RMIG Nr 68/IX/2007 z
24.05.2007r.

wyznacza tereny pod zieleń
i drogi komunikacyjne
Dz. Urz. Woj.
1,7314ha
1,7314ha (0,01%)
Śląskiego Nr 136 , Teren przeznacza działki
poz. 2686 z
pod budownictwo
2007r.
wielorodzinne, teren usług
handlu, teren usług kultury
i administracji

Usługi handlu –
0,17000ha(9,82%)
Usługi administracji
/kultury 0,3250ha(18,77%)

Dz. Urz. Woj.
Śląskiego Nr
136,poz. 2687 z
2007r.

Razem :0,4950ha (28,59%)
Usługi – działalność
gospodarcza towarzysząca
zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej -0,46624 ha
(4,31%)

10,82ha
10,8200ha (0,08%)
Plan wyznacza teren
zabudowy jednorodzinnej i
usług komercyjnych i
mieszkaniowej,
komunikacji (ulice
dojazdowe, lokalne, ulice
wewnętrzne
ogólnodostępne)
Dz. Urz. Woj.
1,22ha
1,2200ha (0,01%)
Śląskiego Nr 136, Plan przeznacza tereny pod
poz. 2688 z
obsługę ruchu
2007r.
samochodowego, ruchu
turystycznego, zieleni
urządzonej i o funkcji
izolacyjnej tereny
parkingów i dróg
wewnętrznych oraz
rezerwę terenu pod
rozbudowę drogi krajowej.
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Razem: 0,46624 ha (4,31%)

Usługi turystyki(handel,
gastronomia, hotelarstwo z
urządzeniami transportu
samochodowego
0,9000ha (73,77%)

Razem: 0,9000ha (73,77%)

6

7

8

Miejscowy
6
plan
zagospodarowania
przestrzennego dla
wyodrębnionego obszaru m.
Małachów Nr 69/IX/2007
z 24.05.2007r.

Miejscowy plan
zagospodarowania
7
przestrzennego miasta
Szczekociny, rejon na wschód
od ulicy Żarnowieckiej przyjęty
uchwałą nr 143/XXIII/2016
Rady Miasta i Gminy
Szczekociny z 25.05.2016r.

Miejscowy
8
plan
zagospodarowania
przestrzennego pod nazwą
„rejon północno zachodni
Zarzecza w Szczekocinach”

Dz. Urz. Woj.
Śląskiego Nr 136,
poz. 2689 z
2007r.

Dz.Urz. Woj.
Śląskiego z 2016
poz. 3233 z 9
czerwca 2016r.
BIP- zakładka :
Prawo lokalne –
31.05.2016
Zagospodarowan
ie przestrzenne
07.07.2016

Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 20
kwietnia 2017r.
poz. 2803
BIP- zakładka:
Prawo
lokalne
25.04.2017

Plan przeznacza tereny pod 2,7000ha (0,02%)
obsługę ruchu
samochodowego, ruchu
turystycznego, zieleni
urządzonej i o funkcji
izolacyjnej tereny
parkingów i dróg
wewnętrznych oraz
rezerwę terenu pod
rozbudowę drogi krajowej.
Plan wyznacza tereny pod 160ha ( 1,19%)
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i usług,
przemysłu , usług sportu i
rekreacji , obiektów
produkcyjnych, składów i
magazynów z
dopuszczeniem zabudowy
usługowej, tereny
infrastruktury t
nieurządzonej itp.
technicznej, dróg , zieleni
Pow. 280,82ha
280,8200ha (2,1%)
Plan przeznacza tereny pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną , tereny
zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej
oraz
zabudowy usługowej ,
tereny
zabudowy
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Usługi turystyki (handel,
gastronomia, hotelarstwo z
obsługa transportu)
2,5700ha (95%)

Razem: 2,5700ha ( 95%)

Usługi- 4,5990ha (2,87%)
Produkcja-29,8753ha
(18,67%) zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna z
dopuszczeniem usług
podstawowych 2,8207ha
( 1,76%)

Razem: 37,2950ha
(23,31%)
Usługi zdrowia i opieki
społecznej 1,393ha (0,5%)
Teren
obiektów
produkcyjnych, składów ,
magazynów i obiektów
produkcji
energii
odnawialnej
29,5270ha
(10,5%)

Zagospodarowan mieszkaniowej
ie przestrzenne jednorodzinnej i zabudowy
07.07.2017r.
usługowej tereny obiektów
produkcji
energii
elektrycznej ze źródeł
odnawialnych – energii
słonecznej,
tereny
obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów oraz
zabudowy
usługowej,
tereny zabudowy usług
zdrowia i opieki słonecznej
oraz
zamieszkania
zbiorowego, tereny usług
sportu i rekreacji, usług
turystyki
,
usług
gastronomii zieleni itp. oraz
tereny pod komunikacje –
drogi
publiczne
i
wewnętrzne
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Usługi sportu, rekreacji oraz
turystyki – 15,3680ha
(5,47%)
Usługi sportu i gastronomii 14,5840ha (5,19%)
Obiekty produkcyjne ,
składów i magazynów 7,8573ha (2,8%)
-usługi
w zabudowie
mieszkaniowej
jednorodzinnej- 10,8230ha
(3,85%)
-usługi podstawowe w
zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej 30% w pow.
11,998ha (3,60ha – 1,28%
Razem: 83,15ha (29,60%)

Podsumowanie
Razem:
Pow. gminy objęta m.p.z.p. w ha 504,3100ha
w tym:
Funkcje :

Powierzchnia ogólna miasta i gminy Szczekociny
w tym objęta m.p.z.p.
powierzchni gminy
Tereny przeznaczone pod usługi
powierzchni gminy
Tereny przeznaczone pod produkcje / magazyny/składy
ogólnej powierzchni gminy
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Usługi – 66,5724ha
Produkcja/magazyny
/składy – 67,2596ha
13 400ha
504,31ha co stanowi 3,76% ogólnej

66,5724 ha, co stanowi 0,5% ogólnej
66,5724ha co stanowi 0,5%

27. Sprawy administracyjne
W 2018 r.:
− przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień
1 stycznia 2018 r. 21 dni, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 18 dni
− przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – 95 dni
i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego do 65 dni,
W 2018 roku zatrudnienie w urzędzie gminy w styczniu wynosiło 48 osób, - 44,65 etatu,
w tym osób niepełnosprawnych 3 – 2,5 etatu
zatrudnienie w urzędzie gminy w grudniu wynosiło 48 osób, - 44,48 etatu, w tym osób
niepełnosprawnych 5 – 4,5 etatu
W 2018 r. nie było wypadków w pracy.
W roku 2018 Burmistrz wydał 6 428 decyzji , z tego 11 decyzji zostały zaskarżonych do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, co stanowiło 0,171 % decyzji ogółem.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło 2 decyzje , co stanowiło 18,18 % zaskarżonych
decyzji.
W 2018 r. nie była przeprowadzana ocena zadowolenia mieszkanek i mieszkańców z
obsługi w urzędzie.
28. Organy Gminy Szczekociny, jednostki pomocnicze i realizacja uchwał.
Władze lokalne i gminne jednostki pomocnicze
Rada Miasta i Gminy Szczekociny pracowała w oparciu o plan pracy Rady zatwierdzony
na styczniowej sesji w dniu 30.01.2018 r. Uchwałą Nr 272/XL/2018 w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Miasta i Gminy Szczekociny na 2018 r.
Plan pracy Rady obejmował całokształt zadań własnych gminy. Realizacja planu była
zadawalająca.
Rok 2018 to pogranicze dwóch kadencji Rady Miasta i Gminy.
Rada VII kadencji w 2018 roku odbyła ogólnie 8 sesji zwyczajnych i 1 sesje
nadzwyczajną ora Rada VIII kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny odbyła ogólnie 4 sesje
w tym 1 sesja inauguracyjna związana ze złożeniem ślubowania przez Jacka Lipę Burmistrza
Miasta i Gminy Szczekociny oraz Radnych Rady Miasta i Gminy Szczekociny w osobach:
1. Czyż Dariusz
2. Domagalski Mariusz
3. Drej Andrzej
4. Drej Michał
5. Franas Alfreda
6. Frejowski Sławomir
7. Mazanek Jacek
8. Niechciał Teresa
9. Rutkowski Czesław
10. Seweryn Anna
11.Skóra Dawid
12. Skrobich Andrzej
13. Wójcik Jolanta
14. Wyrwał Grzegorz
15.Zasada Sebastian

Do dnia 21 listopada 2018 r. Burmistrzem Miasta i Gminy Szczekociny był Krzysztof
Dobrzyniewicz, a Radę VII kadencji stanowili:
1. Adamus Krzysztof
2. Czyż Dariusz
3. Drej Andrzej
4. Drej Michał
5. Franas Alfreda
6. Jędrychowski Jan
7. Mazanek Jacek
8. Niechciał Teresa
9. Orliński Jerzy
10. Orliński Marian
11. Rutkowski Czesław
12. Seweryn Anna
13. Szlęk Andrzej
14. Wyrwał Grzegorz
15. Zasada Sebastian
Realizacja uchwał
Zadawalająca jest droga legislacyjna pracy Rady w kadencji VII zostało podjętych 61
uchwał, w kadencji VIII – 46 uchwał. Łącznie 107 uchwał.
Wszystkie podjęte przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny uchwały zostały w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, przekazane do organów nadzoru jakimi
są – w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Śląski , a w zakresie spraw finansowych
Regionalna Izba Obrachunkowa.
W kilku przypadkach po stwierdzeniu przez nadzór błędnych zapisów, formalnych
uchybień bądź rozbieżnej interpretacji – były one na bieżąco poprawiane.
Na sesjach radni złożyli 5 pisemnych interpelacji: J. Orliński - 1 , M. Orliński -3,
J. Jędrychowski -1 oraz 1 wniosek złożony przez J. Mazanka.
Problemy nurtujące mieszkańców miasta i gminy były przedstawiane przez Radnych,
Przewodniczących Zarządów Osiedlowych i Sołtysów w formie zapytań i postulatów na sesjach
Rady.
Na podkreślenie zasługuje duża aktywność, merytoryczna dyskusja radnych na
posiedzeniach Komisji i Sesji. Pracując Rada miała na uwadze zrównoważony rozwój Miasta i
Gminy.
Radni Rady Miasta i Gminy Szczekociny reprezentowali mieszkańców w różnych
uroczystościach o charakterze państwowym, religijnym, kulturalnym i sportowym.
Rada współpracowała z Burmistrzem Miasta i Gminy Szczekociny, pracownikami
Urzędu, Dyrektorami jednostek organizacyjnych, którzy stanowili merytoryczne zaplecze
omawianych tematów i poruszanych problemów.
Aby uczcić wyjątkowe wydarzenia w 2018 r. Rada Miasta i Gminy Szczekociny
zainicjowała na sesjach obchody:
- setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- 100 - lecie Zespołu Szkół w Szczekocinach,
- 95 - lecia odzyskania praw miejskich przez Miasto Szczekociny.
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Dla lepszego poznania problemów Komisje odbywały posiedzenia tematyczne, na
których dokonywano analizy stanów obecnych, a w przypadku potrzeby ich poprawy szukano
nowych rozwiązań.
Przy Radzie Miasta i Gminy Szczekociny kadencji 2014-2018 działały w 2018 r. stałe
komisje:
KOMISJA REWIZYJNA - odbyła 2 posiedzenia oraz 4 posiedzenia wspólne. Komisja
wypracowała 1 opinie w sprawie absolutorium Burmistrza.
Komisja wypracowała 8 wniosków na komisjach wspólnych.
KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI TERENAMI, INFRASTRUKTURY
SPOŁECZNEJ I GOSPODARZEJ TERENU - odbyła 2 posiedzenia oraz 3 posiedzenia wspólne.
Komisja wypracowała wniosków 8 i 7 na komisjach wspólnych.
KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA – odbywała 3
posiedzenia oraz 3wspólnych. Komisja wypracowała 14 wniosków i 7 na komisjach wspólnych.
KOMSIJA ROLNICTWA, HANDLU I USŁUG ORAZ INICJATYW GOSPODARCZYCH – odbyła 2
posiedzeń w tym 3 posiedzenia wspólne.
Komisja wypracowała 7 wniosków i 7 na komisjach wspólnych.
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ – odbyła 2 posiedzeń oraz 3 posiedzenia
wspólne. Komisja wypracowała 9 wnioski i 7 na komisjach wspólnych.
KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I ZWALCZANIA KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH – odbyła 2 posiedzenia oraz 3 posiedzenia wspólne.
Komisja wypracowała 14 wniosków i 7na komisjach wspólnych.
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW – odbyła 1 posiedzenie oraz 4 posiedzenia wspólne. Komisja
wypracowała 4 wnioski 8 na komisjach wspólnych.
Wraz z początkiem kadencji 2018-2023 Uchwałą nr 61/I/2018 Rady Miasta i Gminy
Szczekociny z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 349/XXXVIII/2013 Rady
Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Szczekociny – powołane zostały następujące stałe komisje:
- KOMISJA REWIZYJNA,
- KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI,
- KOMISJA ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH,
- KOMISJA FINANSOWA, BUDŻETU I GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
- KOMISJA GOSPODARKI PRZESTZRENNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA,
- KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI GMINY,
- BEZPIECZEŃSTWA, DS. SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW I SPRAW SPOŁECZNYCH.
Realizacja wniosków Komisji Rady Miasta i Gminy Szczekociny
Łącznie w roku 2018 Komisje oraz Radni złożyli 64 wnioski oraz 1 opinię.
Ponadto Radni złożyli 3 interpelacje, na które zgodnie ze Statutem Gminy Szczekociny
zainteresowani otrzymali odpowiedzi od Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.
Jednostki pomocnicze
W skład Miasta i Gminy Szczekociny wchodziły 22 sołectwa: Bonowice, Brzostek,
Bógdał, Chałupki, Drużynowa, Goleniowy, Grabiec, Gustawów – Małachów, Ołudza, Przyłęk,
Rędziny, Rokitno, Siedliska, Starzyny, Szyszki. Tęgobórz, Wólka Ołudzka, Wólka Starzyńska. W
roku 2018r. wyodrębniono 4 sołectwa w mieście Szczekociny: sołectwo Polna, sołectwo
Gąszcze, sołectwo Centrum, sołectwo Zarzecze.
W strukturze jednostek pomocniczych funkcjonują także 2 osiedla: Osiedle nr 1
i Osiedle nr 2.
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29. Budżet obywatelski i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
W roku 2018r. nie wyodrębniono środków na utworzenie budżetu
obywatelskiego.
W 2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny przeprowadził 13 konsultacji
społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie:
- uchwalenia poszczególnych statutów sołectw, zarządów osiedlowych,
- wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 - 2020, który obejmował będzie budowę sieci wodociągowej na terenie
miasta Szczekociny,
- programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi,
- programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018,
- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Szczekociny,
- wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i
odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1.
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej – ZIT, który obejmował będzie kompleksową termomodernizację budynku
Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji
fotowoltaicznej,
- wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020, który obejmował będzie montaż odnawialnych źródeł energii
na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny,
- określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat w Przedszkolu w Szczekocinach, prowadzonym przez Gminę Szczekociny,
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół
prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz
ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół
prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz
ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
W konsultacjach nie brali udziału mieszkańcy i organizacje pozarządowe.
Konsultacje przeprowadzono zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr 177/XVI/2012 Rady
Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szczekociny. W trakcie 2018 r. określone
w uchwale zasady nie uległy zmianie. Najczęściej wybieraną formą konsultacji, uregulowaną
w uchwale, było zamieszczenie konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego na stronie
internetowej miasta pod adresem www.szczekociny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.
W 2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny wydał 113 Zarządzeń.
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