RAPORT O STANIE GMINY SZCZEKOCINY ZA 2019R.
29 MAJA 2020R.

MIASTO I GMINA SZCZEKOCINY
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oddaję w Państwa ręce roczny raport o stanie Gminy Szczekociny za 2019 rok.
Dokument opracowany w związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
Raport obejmuje podsumowanie mojej działalności jako Burmistrza Miasta i Gminy
Szczekociny w roku 2019, w szczególności realizacje polityk, programów, strategii, uchwał
Rady Miasta i Gminy Szczekociny i budżetu obywatelskiego ( w naszym przypadku funduszu
sołeckiego).
Celem przedmiotowego raportu jest możliwość uzyskania dokładnego wglądu
w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Szczekociny.
W naszej gminie, chociaż niewielkiej, dzieje się bardzo wiele, a raport scala wiedzę
o działalności za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.
Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Szczekociny do
lektury dokumentu.

„ Gmina Szczekociny – nakręceni dobrą energią każdego dnia”
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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: 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 GMINY SZCZEKOCINY: 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:
CEL STRATEGICZNY 1:

FUNKCJONALNA, DOSTĘPNA ORAZ ESTETYCZNA PRZESTRZEŃ

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
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W strategii nie określono docelowych wartości wskaźników do osiągnięcia.
Stopień realizacji wskaźników określonych w Strategii za 2019 rok:
Cel strategiczny 1:
- modernizacja i przebudowa dróg gminnych 2291 m.b. dróg asfaltowych,
- rozbudowa sieci wodociągowej - 366 mb sieci wodociągowej, 4 hydranty i studnia
wodomierzowa,
- budowa nowych chodników – 264 mb na terenach wiejskich w miejscowości Goleniowy
i Drużykowa,
- modernizacja obiektów oświatowych - zakupiono i zamontowano kocioł spełniający
standard emisyjny zgodny z 5 klasą,
- modernizacja bazy sportowej - wykonano ogrodzenie stadionu miejskiego na długości 190
mb, zamontowano bramę dwuskrzydłową o szerokości 6 m oraz dwie furtki o szerokości 1,5
m i 1,2 m,
- budowa placów zabaw – budowa placu zabaw w Ołudzy oraz zakup urządzeń zabawowych
na potrzeby urządzenia placu zabaw w Grabcu.
Cel strategiczny 2:
-

wsparcie

procesów

utylizacyjnych,

w

szczególności

odpadów

azbestowych

–

unieszkodliwienie 161 Mg odpadów niebezpiecznych.
Cel strategiczny 3:
- budowa systemu monitoringu wizyjnego - montaż i konfiguracja systemu monitoringu
wizyjnego w sołectwie Centrum w Szczekocinach.
Cel strategiczny 4:
- aktywizacja zawodowa kobiet – utworzenie Żłobka w Szczekocinach.
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 2016r.
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Na terenie Gminy Szczekociny w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji
zidentyfikowano 2515,139 Mg wyrobów zawierających azbest.
W 2019 roku zostało usunięte i unieszkodliwione 161 Mg odpadów niebezpiecznych.
CZYSTE POWIETRZE – Krajowy Program Priorytetowy Ministerstwa Ochrony
Środowiska
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub
uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy
jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz
termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania
te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki
oszczędnościom finansowym.
Maksymalna kwota dotacji
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów
jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku
jednorodzinnego. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny, natomiast
dotacje i pożyczki będą udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Korzystając z programu można zyskać zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny

możliwy

koszt,

od

którego

liczona

jest

dotacja

to

53

tys.

zł.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być
dofinansowane w formacie pożyczki.
Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.
Program przewiduje dofinansowania m.in. na:


wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż
nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,



docieplenie przegród budynku,



wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,



instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji
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fotowoltaicznej),


montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:


dotacja



pożyczka

Terminy:


Realizacja programu: lata 2018-2029 r.



Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.



Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Warunek podstawowy:
Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe
źródło ciepła spełniające wymagania programu.
Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła
spełniającego wymagania programu.
W naszej gminie:
Złożono 24 wnioski na ogólną kwotę – 1.004.402,00 zł
Kwota dofinansowania – 466.280.41 zł
Kwota udzielonych pożyczek - 29.500 zł
W Gminie Szczekociny w 2019 roku zrealizowano następujące projekty ze środków
zewnętrznych:
1. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitno – Kresy”
- zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa
Śląskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wartość inwestycji 132 411
zł.
2. „Montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w sołectwie Centrum
w Szczekocinach” - zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu
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Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”
w 2019 roku. Łączna wartość inwestycji – 40 210 zł, w tym dofinansowanie 18 000,00
zł.
3. „Utworzenie żłobka w Szczekocinach” w ramach Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019. Łączna wartość
inwestycji - 403 218 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy – 279 842
zł.
4. „Budowa placu zabaw w Ołudzy” - zadanie współfinansowano przy pomocy środków
z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa
Sołecka” w 2019 roku. Łączna wartość inwestycji 30 652 zł, w tym dofinansowanie
14 601,72 zł.
5. „Zakup strojów ludowych
współfinansowano

dla Koła Gospodyń Wiejskich w Bonowicach”

przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego

w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku. Łączna
wartość zadania 7 630 zł, w tym dofinansowanie 6 000 zł.
6. „Zakup

strojów

współfinansowano

ludowych

dla

Koła

Gospodyń

Wiejskich

w

Siedliskach”

przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego

w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku. Łączna
wartość zadania 13 106,40 zł, w tym dofinansowanie 6 553,20 zł.
7. „Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Tęgoborzanki w Tęgoborzu”
współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego
w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku. Łączna
wartość zadania 17 037 zł, w tym dofinansowanie 8 518,50 zł.
8. „Demontaż,

transport

i

unieszkodliwianie

odpadów

zawierających

azbest

z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy
Szczekociny w roku 2019 – etap IV” - zadania zrealizowanego w ramach Programu
Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wartość zadania 60 585,45 zł – dofinansowanie w 100%.
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W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki
na łączną kwotę 280 713,37 zł.
W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Remont drogi gminnej w Bonowicach – 18 321,73 zł
2. Remont drogi gminnej w Bógdale – 10 518,75 zł
3. Remont drogi gminnej w miejscowości Brzostek – 11 870,78 zł
4. Remont drogi gminnej w Chałupkach – 5 944,44 zł
5. Remont drogi gminnej ul. Krótka w Goleniowach – 29 383,79 zł
6. Remont dróg gminnych nieutwardzonych – 5 428,36 zł
7. Remont przepustu w ciągu drogi gminnej w Małachowie – 12 106,82 zł
8. Remont dróg gminnych w Przyłęku – 11 851,47 zł
9. Modernizacja drogi gminnej Rokitno – Kresy – wykonanie nakładki asfaltowej –
38 308,69 zł
10. Remont drogi gminnej w Szyszkach – 7 675,20 zł
11. Remont drogi gminnej wiodącej przez wieś Tęgobórz – 16 123,31 zł
12. Remont drogi gminnej w Wólce Starzyńskiej – 12 775 zł
13. Udrożnienie rowów wzdłuż dróg gminnych w Siedliskach – 6 799,99 zł
14. Remont dróg gminnych w sołectwie Starzyny – 18 704,25 zł
15. Remont drogi dojazdowej do pól w Siedliskach – 10 932,12 zł
16. Remont garażu OSP Wólka Ołudzka – 12 774,84 zł
17. Zakup kosy spalinowej – 2 000 zł
18. Nasadzenie zieleni na „Centrum rekreacyjno – wypoczynkowym w Rokitnie” – 999,91
zł
19. Zakup lamp solarnych – 6 495 zł
20. Wyjazd mieszkańców Chałupek związany z promocją wsi i gminy Szczekociny –
3 933,20 zł
21. Zakup nagrzewnicy i grzejników elektrycznych do świetlicy – 3 000 zł
22. Zakup atlasu siłowni do świetlicy – 2 048,99 zł
23. Budowa placu zabaw w Grabcu – 16 666,84 zł
24. Budowa placu zabaw w Ołudzy - 16 004,38 zł
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Umowy o dofinansowanie zawarte w 2019 roku na realizację zadań w kolejnych
latach:
1. Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci
w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego,
Mostowej,

Żeromskiego,

Krakowskiej,

Strażackiej,

Saneckiego,

Nadrzecznej,

Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej
i Konopnickiej
W dniu 16 października 2019r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą
Szczekociny została zawarta o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś
Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów,
działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodnościekowa ZIT.
Wartość projektu – zgodnie z zawartą umową: 8 741 964,08 zł, współfinansowanie
UE: 5 539 653,53 zł.
Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2021.
2. Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie
Szczekociny
W dniu 20 grudnia 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła
energii i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii”,
poddziałanie 4.1.1. „Odnawialne źródła energii – ZIT”. Wartość projektu: 758 123,99
zł - zgodnie z zawartą umową, współfinansowanie UE: 608 546,99 zł – zgodnie
z zawartą umową.
Rzeczową realizację zadania zaplanowano w 2020 roku.
3. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim –
Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie
Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą
Zawiercie – Partnerem Wiodącym została zawarta 15.11.2019r. projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
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Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii”, poddziałanie
4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.
Wartość projektu dla Gminy Szczekociny – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:
7 904 479,33 zł, w tym środki UE – 2 937 858,94 zł, środki budżetu państwa
z kontraktu terytorialnego – 2 937 858,93 zł, środki mieszkańców – 1 975 177,80 zł,
wkład Gminy – 53 583,66 zł.
Rzeczową realizację zadania zaplanowano w 2020 roku.
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła
II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na
podstawie umowy o udzieleniu dofinansowania, która została zawarta 08.11.2019r.
pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Szczekociny.
Wartość inwestycji na podstawie zawartych umów: 1 601 056,45 zł, w tym:
dofinansowanie z FDS – 793 858,39 zł, wkład partnera w realizacji zadania –
Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny – 40 000 zł.
Rzeczową realizację zadania zaplanowano w 2020 roku.
5. Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki
w Szczekocinach.
Umowa o dofinansowaniu zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między
regionami III” została zawarta 19.08.2019r. Na podstawie umowy Gminie zostało
przyznane dofinansowanie w wysokości 34 387 zł. Wartość projektu 100 444,47 zł.
Rzeczową realizację zadania zaplanowano w 2020 roku.
6. Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz
z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne
Operacja realizowana w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na
lata 2014-2020.
29.11.2019r. została zawarta umowa o dofinansowanie. Wartość zadania: 347 567,84
zł, dofinansowanie – 282 294 zł.
Rzeczową

realizację

zadania zaplanowano w 2020 roku.
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Wydatki majątkowe z budżetu w 2019 roku
1. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1788 S w miejscowości
Goleniowy – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego
Na podstawie uchwały Nr 97/XIV/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia
29.08.2019r. oraz umowy z dnia 07.10.2019r. udzielono dotacji Powiatowi
Zawierciańskiemu w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę chodnika
przy drodze powiatowej w miejscowości Goleniowy.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S na odcinku Dzwonowice – Rokitno – etap
III Ołudza – Rokitno - dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego
Na podstawie uchwały Nr 147/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia
28.11.2019r. oraz umowy z dnia 29.11.2019r. udzielono dotacji Powiatowi
Zawierciańskiemu w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę odcinka
drogi powiatowej nr 1777 S Ołudza – Rokitno.
3. Przebudowa ul. Ogrodowej w Szczekocinach – etap II
W 2019 roku uregulowano zobowiązanie z roku 2018 roku w wysokości 300 000 zł.
4. Modernizacja drogi gminnej Rokitno – Kresy – wykonanie nakładki asfaltowej –
fundusz sołecki sołectwa Rokitno
Przedmiotem inwestycji była modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rokitno Kresy. W zakres inwestycji wchodziło wykonanie nakładki asfaltowej o szerokości 3 m
oraz obustronnych poboczy po 0,5 m na długości 120 mb. Łączna wartość inwestycji –
38 835 zł.
5. Przebudowa ul. Kochowskiego w Goleniowach
W ramach zadania wykonano lewostronny chodnik wraz z wjazdami na posesje od
granicy z działką drogi krajowej DK 78 w kierunku południowym na długości 100 m.
W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia chodnika i części ulicy Kochowskiego
zabudowano wpust deszczowy z przykanalikiem, a także kanał deszczowy.
Łączna wartość inwestycji 65 460 zł
6. Przebudowa drogi gminnej w Drużykowie – wykonanie chodnika
W ramach zadania wykonano lewostronny chodnik wraz z wjazdami na posesje
o nawierzchni z kostki betonowej na długości 164 mb.
Łączna wartość inwestycji 62 558 zł
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7. Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana
Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, a także pozyskano mapy
sytuacyjno - wysokościowe.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na
podstawie umowy o udzieleniu dofinansowania, która została zawarta 08.11.2019r.
pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Szczekociny. Na podstawie
ww. umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Szczekociny dedykowany do
obsługi środków Funduszu wpłynęła kwota 793 858 zł.
Koszt zadania w 2019 roku - 21 022 zł. Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do
realizacji w 2020 roku.
8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitno – Kresy
Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Rokitno – kolonia Kresy o długości 750 mb. W zakres inwestycji
wchodziło wykonanie nakładki asfaltowej o szerokości 3 m oraz obustronnych
poboczy po 0,5 m.
Łączna wartość inwestycji 132 411 zł.
Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
9. Montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w sołectwie Centrum
w Szczekocinach
W ramach zadania zakupiono 13 sztuk kamer IP z rejestratorem wraz z infrastrukturą
techniczną niezbędną do prawidłowego działania systemu, a także zainstalowano
i skonfigurowano ww. system.
Kamery i pozostałe urządzenia zostały zamontowane na stanowiskach słupowych –
latarniach/wieży w miejscowości Szczekociny przy ul. Konopnickiej, Pl. T. Kościuszki,
ul. Jana Pawła II – sołectwo Centrum.
Sygnał z monitoringu przesyłany jest do budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Szczekocinach.
Łączna wartość inwestycji – 40 210 zł, w tym dofinansowanie 18 000,00 zł
Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego
w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku.
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10. Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki
w Szczekocinach
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, a także pozyskano mapy
z ośrodka geodezyjnego oraz wypis z rejestru gruntów. Koszt zadania w 2019 roku
5 183 zł.
Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w 2020 roku.
11. Zakup i montaż pieca CO do budynku szkoły podstawowej w Szczekocinach przy
ul. Śląskiej 86
Zakupiono i zamontowano kocioł spełniający standard emisyjny zgodny z 5 klasą.
Wartość zadania 40 000 zł
12. Utworzenie żłobka w Szczekocinach w ramach Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019
Żłobek został utworzony na parterze budynku Przedszkola w Szczekocinach, przy
ul. Jana Pawła II 3 na działce o nr ewid. 2474.
W

ramach

inwestycji

nastąpiła

całkowita

zmiana

istniejącego

programu

funkcjonalnego części budynku przedszkola na żłobek (przebudowa oraz zmiana
sposobu użytkowania).
Zestawienie pomieszczeń w Żłobku: sala zabaw dla dzieci o pow. 28,86 m 2
z wydzieloną częścią do spożywania posiłków oraz zapleczem technicznym o pow.
1,50 m2, sypialnia o pow. 14,70 m2, wiatrołap o pow. 2,51 m2, wózkownia – 1,41 m2,
korytarz – 16,40 m2, szatnia – 3,84 m2, aneks socjalny – 1,47 m2, WC dla dzieci
i personelu – 5,84 m2, gabinet – 3,90 m2. Powierzchnia użytkowa żłobka wynosi ok.
80 m2. Kubatura netto – ok. 241 m3.
W ramach zadania zakupiono kompleksowe wyposażenie wnętrz żłobka oraz pomoce
do prowadzenia zajęć (pierwsze wyposażenie).
Żłobek jest przystosowany na przyjęcie 10 dzieci w wieku do lat 3, które
w komfortowych warunkach będą mogły być otoczone opieką.
Łączna wartość inwestycji - 403 218 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu
Pracy – 279 842 zł.
13. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczekociny – Osiedle wypoczynkowo
– mieszkaniowe w kierunku Bógdału – dotacja dla KZB w Szczekocinach
Gmina Szczekociny na podstawie umowy z dn. 16.05.2019r. udzieliła dotacji celowej
Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Szczekocinach na finansowanie kosztów
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realizacji inwestycji w wysokości 84 742 zł.
W ramach zadania wybudowano 366 mb sieci wodociągowej, 4 hydranty i studnię
wodomierzową.
14. Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci
w

Szczekocinach,

Kilińskiego,

rejon

Mostowej,

ulic:

Głowackiego,

Żeromskiego,

Wodzickiego,

Krakowskiej,

Grochowskiego,

Strażackiej,

Saneckiego,

Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej,
Cmentarnej i Konopnickiej
W dniu 16 października 2019r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 - 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie
zasobów,

działanie

5.1.

Gospodarka

wodno-ściekowa,

Poddziałanie

5.1.1.

Gospodarka wodno-ściekowa ZIT. Wartość projektu – zgodnie z zawartą umową:
8 741 964,08 zł, współfinansowanie UE: 5 539 653,53 zł.
W 2019 roku poniesiono wydatek na aktualizację kosztorysów inwestorskich
w kwocie 2 460 zł.
Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2021.
15. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim –
Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie
15 maja 2019 roku Uchwałą nr 1023/41/VI/2019 Zarząd Województwa Śląskiego
wybrał do dofinansowania projekt partnerski złożony przez Gminę Zawiercie
w ramach konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 dla poddziałania 4.1.3
Odnawialne źródła energii – konkurs w ramach osi priorytetowej IV Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata
2014-2020.
Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą
Zawiercie – Partnerem Wiodącym została zawarta 15.11.2019r.
W 2019 roku została uregulowana II transza wynagrodzenia za opracowanie
dokumentacji aplikacyjnej w kwocie 38 745 zł.
Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w 2020 roku.
16. Budowa ogrodzenia przy Stadionie Miejskim w Szczekocinach – etap II
W ramach zadania wykonano ogrodzenie na długości 190 mb, zamontowano bramę
dwuskrzydłową o szerokości 6 m oraz dwie furtki o szerokości 1,5 m i 1,2 m.
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Łączna wartość inwestycji 29 126 zł.
17. Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej 86 w Szczekocinach
W ramach zadania zakupiono elementy do modernizacji boiska za kwotę 35 600 zł.
18. Budowa placu zabaw w Grabcu – zadanie w ramach funduszu sołeckiego
W ramach zadania zakupiono wyposażenie placu zabaw: zestaw zabawowy,
huśtawkę podwójną, huśtawkę ważkę, bujak pojedynczy, bujak podwójny, karuzelę.
Wartość zadania – 20 000 zł.
19. Budowa placu zabaw w Ołudzy – zadanie w ramach funduszu sołeckiego
Zadanie zostało zrealizowane na działce o nr ewid. 774/1 w Ołudzy. W ramach
zadania:
- przygotowano i ogrodzono teren – ogrodzenie z paneli ocynkowanych i malowanych
o wysokości 1,23 cm i długości 70 mb z furtką,
- wykonano bezpieczną nawierzchnię amortyzującą upadki i chroniącą przed urazami
(nawierzchnia z piasku),
- zamontowano urządzenia placu zabaw o konstrukcji metalowej, składające się
z:

zestawu zabawowego (elementy składowe zestawu: ślizg metalowy, wieża

z dachem dwuspadowym, przeplotnia linowa, drabinka krzyżakowa, trap schodki,
pomost wiszący), huśtawki podwójnej, huśtawki ważki, bujaka karuzeli,
- zamontowano ławki i kosz na śmieci.
Łączna wartość inwestycji 30 652 zł, w tym dofinansowanie 14 601,72 zł.
Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego
w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku.
20. Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz
z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, a także pozyskano mapy
z ośrodka geodezyjnego.
29.11.2019r. została zawarta umowa o dofinansowanie pomiędzy Samorządem
Województwa Śląskiego a Gminą Szczekociny.
Koszt zadania w 2019 roku - 24 263 zł.
Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w 2020 roku.
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2. 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.

3. 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 2019r., poz. 1507 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.
Odbiorcami programu są rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Szczekociny rodziny
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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 7 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz 1 dziecka w Regionalnej
Placówce Opiekuńczo –Terapeutycznej. Ogólna kwota poniesionych wydatków wyniosła:
30 010 zł.

4. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Uchwałą NR 48/V/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 31 stycznia 2019.
został przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Szczekociny na 2019 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
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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 2019 wydatkowano ze środków własnych na realizację w/w programu kwotę:
175 503 zł.
5. 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
2018-2019. 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 2019 ze środków własnych na realizację w/w programu zostały poniesione
koszty w wysokości: 19 598 zł.
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6. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Realizacja Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019, przedstawia się
następująco. Program, stanowił podstawę współpracy Miasta i Gminy Szczekociny
z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy w roku 2019.
Uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny Program został zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny oraz znajdował się do
wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.
Projekt programu został skonsultowany w sposób określony w uchwale
Nr 212/XXXIII/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poprzez:


przekazanie dnia 3 października 2018r. Gminnej Radzie Działalności Pożytku
Publicznego projektu programu. Termin wyrażenia opinii o poddanym konsultacji
akcie wynosił 14 dni od dnia doręczenia aktu. Termin konsultacji upłynął dnia 19
października 2018r. Wyniki konsultacji zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Szczekociny dnia 30
października 2018 r. Ilość zgłoszonych opinii i uwag – 0.



zamieszczenie konsultowanego projektu programu na stronie internetowej Miasta
i Gminy Szczekociny pod adresem www.szczekociny.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia 3 października 2018 r. do
dnia 17 października 2018 r. Konsultacje miały charakter ogólny, dotyczyły ogółu
organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Szczekociny. Ilość
organizacji uczestniczących w konsultacjach, które zgłosiły opinie i uwagi: 0. Wyniki
konsultacji zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej miasta i gminy Szczekociny dnia 30 października 2018r.
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Przeprowadzenie konkursu na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny
w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku:


W dniu 11 lutego 2019 roku ogłoszony został konkurs na realizację zadań własnych
Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku. Zlecenie realizacji zadań
miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie zadania. O dotację mógł ubiegać się każdy podmiot nienależący do
sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na
terenie Gminy Szczekociny prowadził działalność sportową. Złożone oferty miały
sprzyjać rozwojowi sportu w Gminie Szczekociny, służyć realizacji celu publicznego,
którym była poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Szczekociny,
zwiększyć dostępność mieszkańcom Gminy Szczekociny do działalności sportowej
oraz zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców.



11 marca 2019 roku, po uprzednim zapoznaniu się z wynikami przedstawionymi przez
Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy
Szczekociny z dnia 7 marca 2019r., Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny dokonał
wyboru najkorzystniejszych ofert i określił wysokość przyznanej dotacji:
o Miejsko Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Szczekociny – 76 000,00 zł
o Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Szczekociny
– 25 500,00 zł
o Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” – 19 500,00 zł
o Uczniowski Klub Sportowy „TALENT” – 9 000,00 zł



10 marca 2020 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny przekazał informacje
dotyczącą rozliczenie ww. dotacji:
o Miejsko Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Szczekociny – 76 000,00 zł
o Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Szczekociny
– 25 500,00 zł
o Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” – 19 500,00 zł
o Uczniowski Klub Sportowy „TALENT” – 9 000,00 zł
Współpraca pozafinansowa przebiegała poprzez:

1. Wzajemne informowania się o planowanych kierunkach działalności poprzez
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publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Miasta i Gminy Szczekociny
www.szczekociny.pl oraz https://szczekociny.finn.pl/
2. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust. 3 ustawy, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, w celu uzyskania ich opinii w zakładce
Konsultacje społeczne na stronie https://szczekociny.finn.pl/
3. Pomoc i konsultacje u pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny działań
podejmowanych przez organizacje pozarządowe,
4. Spotkania przedstawicieli organizacji z przedstawicielami Samorządu,
5. Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków
finansach z innych źródeł niż budżet Miasta i Gminy Szczekociny oraz rozliczaniu
pozyskanych dotacji,
6. Wspólne rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań
służących zaspokojeniu tych potrzeb,
7. Promowanie przez Miasto i Gminę Szczekociny działalności organizacji i pomoc
w tworzeniu jej dobrego wizerunku (np. poprzez informowanie w prasie gminnej
o poodejmowanych działaniach).
8. Prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych.
9. Wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności poprzez inicjowanie
i prowadzenie otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji.
10. Stwarzanie organizacjom udogodnień w dostępie do sprzętu (komputera, telefonu
itd.) oraz do lokali (m. in. poprzez udostępnianie sal Urzędu).
11. Prowadzenie i aktualizowanie elektronicznej bazy danych organizacji działających
w Gminie.
12. Objęcie patronatem Burmistrza imprez i przedsięwzięć realizowanych przez
organizacje.

W wyniku wsparcia finansowego i pozafinansowego udzielanego organizacjom
pozarządowym, które podejmowały działania na terenie Miasta i Gminy Szczekociny
uzyskano efekty m.in.:


Przeprowadzenie systematycznego szkolenia drużyn w kategoriach senior, junior,
trampkarz i orlik w dyscyplinie piłka nożna, połączonego z udziałem w rozgrywkach
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sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym obejmującym teren województwa
śląskiego.


Prowadzenie treningów piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.



Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego.



Zwiększenie aktywności ruchowej poprzez siatkówkę



Rozwinięcie i utrwalenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań ruchowych
prowadzących do czynnego lub rekreacyjnego uprawiania dyscypliny sportowej –
piłki siatkowej.



Organizacja i udział w treningach, meczach, turniejach piłki siatkowej.



Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szczekociny, mające na celu
doskonalenie

ich

uzdolnień

sprawności

fizycznej,

poprzez

kolarstwo

(przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży kolarstwo;
angażowanie dzieci i młodzieży w różne formy aktywności sportowej podczas
treningów, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo i realizację zadań sportowych).


Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Szczekociny.



Upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców Gminy Szczekociny.



Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez
uczestnictwo w aktywnym stylu życia.



Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży Gminy Szczekociny do działalności
sportowej.



Doskonalenie techniki gry w tenisa stołowego uwzględniając różne kategorie
wiekowe.



Zwiększenie aktywności ruchowej poprzez siatkówkę



Rozwinięcie i utrwalenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań ruchowych
prowadzących do czynnego lub rekreacyjnego uprawiania dyscypliny sportowej –
piłki siatkowej.



Upowszechnienie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy



Poznanie elementów techniki i taktyki gier zespołowych.



Kształtowanie nawyków higienicznych w odniesieniu do własnego ciała, ubioru
i środowiska.



Rozwinięcie umiejętności prawidłowego i sprawiedliwego współzawodnictwa.



Poznanie przepisów gier sportowych i konkurencji sportowych.
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Uczestnictwo w wybranych sportowo-rekreacyjnych formach sprawności ruchowej
dostosowanej do własnych potrzeb i zainteresowań.



Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu.



Rozwijanie pasji do sportu i chęci sięgania po zwycięstwo wśród najmłodszych grup
zawodników.



Aktywny wypoczynek.



Organizacja zawodów, festynów, turniejów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży oraz mieszkańców na terenie Gminy.



Wspieranie działań w zakresie szkolenia sportowego szczególnie młodzieży
uzdolnionej.



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.



Organizowanie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy.



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.



Wspieranie inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych (60+).



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.



Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
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7. 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 57/VI/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 27 lutego 2019 r.
został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023. 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 2019 do Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczekocinach wpłynęło 11
„Niebieskich Kart”, które zostały założone w 11 rodzinach, gdzie główną przyczyną ich
wystąpienia był alkohol i agresywne zachowania sprawcy. W 1 przypadku ”Niebieska Karta”
została założona przez pracownika socjalnego MGOPS natomiast 10 przez Policję.
Ogólnie w roku 2019 trwała procedura i monitoring w 11 rodzinach natomiast
w stosunku do 1 rodziny była to kontynuacja działań z lat poprzednich.
W w/w sprawach odbyło się 11 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast
zostało utworzonych 9 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 2019r. zakończono procedurę „Niebieskich Kart” w 7 rodzinach , założonych
w bieżącym roku i poprzednich latach, z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie
i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu jej dalszego stosowania.
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8. Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym,
niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach
znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku
szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie
rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których
przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.
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 2019 z w/w Programu skorzystało ogółem 214 osób, w tym 129 osób
skorzystało z posiłku natomiast 92 osób z zasiłku celowego na zakup żywności. Koszty
poniesione z dotacji wyniosły 75 971 zł, z środków własnych wykorzystano kwotę: 24 815 zł,
ogółem 100 786 zł.
9. 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
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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 2019 roku asystent rodziny współpracował z 11 rodzinami , w skład których
wchodziło 49 osób, z czego 30 stanowiły dzieci.
W ramach ”Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na
rok 2019” wykorzystano dotację w wysokości: 15 726 zł.

10. 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 2019 na Program „Rodzina 500+” wykorzystano dotację w wysokości:
5 219 037 zł. Z w/w programu skorzystało 722 rodziny, natomiast świadczenia wypłacono
dla 1 097 dzieci.

11. 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
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dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny od 7 roku życia do ukończenia 20 lat.
Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.
W roku 2019 zostało złożonych 555 wniosków. Na wypłatę świadczeń wykorzystano
dotację w wysokości: 236 840 zł. Świadczenie zostało wypłacone dla 764 dzieci.
12. Pomoc społeczna

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2019 r. było 325 osób, w tym
w wieku 0-17 – 118 osób, w wieku 18-60 - 130 osób, w wieku 61-65 - 38 osób oraz w wieku
powyżej 66 lat - 39 osób, w tym 255 osób poniżej kryterium dochodowego oraz 70 osób
powyżej kryterium dochodowego.
Na terenie gminy nie funkcjonują placówki interwencyjne.
Na terenie gminy nie funkcjonuje żadna placówka stacjonarnej pomocy społecznej.
Na 1 stycznia 2019r. 268 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31
grudnia 2019r. 241 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny,
wynosiła na początek roku 426, a na koniec roku 411. Kwota świadczeń rodzinnych w 2019
r. wyniosła 2.750.863 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 475.772 zł.
Na początek 2019r. 446 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na
koniec 2019r. 661 rodzin. Przeciętnie, ze świadczeń tych korzystało na dzień 1 stycznia
2019r. 454 rodziny, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 545 rodzin.

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
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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.
W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2019 ujęto 9 zadań inwestycyjnych.

14. Finanse gminy

Budżet gminy na 2019 r. zakładał dochody w kwocie 35 338 187 zł oraz wydatki
w kwocie 34 881 187zł.
Od założonych dochodów i wydatków doszło do następujących odstępstw:
 zamiast 35 338 187 zł, dochody wynosiły 35 664 415 zł, - wynik poprawił się
o 326 228 zł,
 zamiast 34 881 187zł, wydatki wynosiły 35 353 032 zł – co pozwoliło na większą
realizację zadań i przyspieszenie inwestycyjne.
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca według stanu na 31.12.2019r. wynosiły
4 582,35 zł – wzrost o 512,18 zł rok do roku, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1
mieszkańca wynosiły 4 542,24 – wzrost 504,25 rok do roku.
W roku 2019 dzięki znakomitej ocenie ryzyk i niewykorzystanych do tej pory zasobów
finansowych

gminy

oraz

poprzez

optymalizację

struktury

organizacyjnej

Urzędu

wypracowana została niewystępująca nigdy przedtem nadwyżka finansowa w kwocie
2 369 276 zł. Nadwyżka budżetowa to różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami gminy.
W 2019r. nadwyżka budżetowa została przeznaczona na sfinansowanie wydatków budżetu
i spłatę kredytów.
Dla przykładu wydatki na administrację w dziele 750 zostały zredukowane o 10% tj.
o 480 119 zł, co przełożyło się na poprawę kondycji finansowej oraz przyśpieszenie
inwestycyjne.
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15. Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy

W gminie funkcjonują 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
Gmina Szczekociny nie posiada żadnej spółki.

16. Informacja o stanie mienia komunalnego
W skład zasobu gruntów gminnych wchodzą:

Działki ogółem

Ilość działek

Powierzchnia [ha]

412

149,7637

W tym drogi będące także w 115

6,5960

posiadaniu Gminy
W okresie sprawozdawczym stan zasobu nieruchomości uległ zmianie, zwiększeniu
w wyniku nabywania nieruchomości, regulacji stanu prawnego, przejęcia na własność,
a także inwentaryzacji mienia gminnego i modernizacji ewidencji gruntów oraz zmniejszeniu
w wyniku zbywania nieruchomości w następujący sposób:


Zbycie nieruchomości:
1. Umową sprzedaży Gmina zbyła na rzecz osób fizycznych niezabudowaną
nieruchomość gruntową o nr ewid. 285 położoną w obr. Goleniowy o powierzchni
równej 0,5200 ha. za cenę 18 200 zł.
2. Umową sprzedaży Gmina zbyła na rzecz osób fizycznych niezabudowaną
nieruchomość gruntową o nr ewid. 2193, położoną w obr. Szczekociny o powierzchni
równej 0,1908 ha za cenę 4 050 zł.
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3. Umową sprzedaży Gmina zbyła na rzecz osoby fizycznej niezabudowaną
nieruchomość o nr ewid. 2565, położoną w obr. Szczekociny o powierzchni równej
0,0720 ha za cenę 12 000 zł.
4. Umową zamiany Gmina zbyła na rzecz osoby fizycznej niezabudowaną nieruchomość
o nr ewid. 1666/1 położoną w obr. Szczekociny o pow. 0,0063ha za cenę 2 991 zł.


Nabycie nieruchomości:
1. Umową zamiany Gmina nabyła niezabudowaną nieruchomość o nr ewid. 1667/2
położoną w obr. Szczekociny o pow. 0,0014ha za cenę 2 219 zł.
2. Umową przekazania nieruchomości Gmina nabyła nieodpłatnie od spółdzielni
mieszkaniowej nieruchomość drogową obejmującą działki o nr ewid. 1045/9,
1045/15, 1045/21, 1055/7, 1055/17, położoną w obr. Szczekociny o powierzchni
równej 0,4995 ha.
3. Umową sprzedaży Gmina nabyła od osób fizycznych niezabudowaną nieruchomość
o nr ewid. 2189/3, położoną w obr. Szczekociny o powierzchni równej 0,0068ha
za cenę 6 462 zł.
4. W drodze decyzji Wojewody Śląskiego Gmina przejęła 5 działek, położonych
w obrębach: Rokitno, Przyłęk, Drużykowa, Szczekociny o łącznej powierzchni równej
0,5778 ha.
5. W ramach regulacji stanu prawnego Gmina przejęła 2 działki drogowe o łącznej
powierzchni 0,0089 ha.



Dzierżawa

Cel:

Ilość dzierżawców

Powierzchnia [ha]

Uprawy polowe

18

25,5370

Działalność handlowo-usługowa

16

1,0951

Grunt pod garaże

1

0,0010
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Na polepszenie zagospodarowania 3

0,5981

nieruchomości przyległej
Ogółem


38

27,2312

Trwały zarząd

Gmina jest właścicielem gruntów oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym
w trwały zarząd:
 4 działek o łącznej powierzchni równej 3,0039 ha, w tym:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach
2 działki, o powierzchni łącznej równej 1,0716ha
2. Przedszkole Gminne w Szczekocinach
1 działka, o powierzchni równej 0,5923ha.
3. Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach
1 działka, w części o powierzchni równej 1,1800ha

Nieruchomości stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie wieczyste.
Działki oddane:

Ilość działek

Powierzchnia [ha]

Na cel zabudowy mieszkaniowej

2

0,1314

Na inne cele

25

4,5264

Na cel statutowy

1

0,1841

Ogółem

28

4,8419

Użytkowanie wieczyste.


Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym:
 1 działkę gruntu o powierzchni równej 0,0795 ha.
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Udziały.


Gmina posiada udziały:
 w wysokości 1984/10000 w prawie własności nieruchomości położonej
na terenie miasta Szczekociny o łącznej powierzchni równej 3,1433ha
należącej do Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny, stanowiącej oczyszczalnię
ścieków.

Hipoteki.


Nieruchomości Gminy nie są obciążone hipoteką.

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚĆI I INNYCH PRAW
MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA
Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności
nieruchomości
Wpływy z opłat za trwały zarząd
Wpływy

z opłat

z tytułu

użytkowania

37 241

5 591
wieczystego

nieruchomości

5 470

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

175 516

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności

1 368

NNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN
MIENIA GMINY:


Złożone w 2019r. wnioski do Wojewody Śląskiego w celu komunalizacji obejmują:
- 9 działek o łącznej powierzchni 6,8191 ha.

Łączna wartość całego mienia wynosi : 81.436.457 zł.
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17. Mieszkańcy gminy – demografia
W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła
się o 78 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 7783 osoby, w tym 3903 kobiet
i 3880 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
− liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 900 osób,
− liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 4565 osób, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 5184,
− liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1815.
Na początku 2019 r. na terenach miejskich mieszkało 3677 osób, a na terenach
wiejskich 4184 osób. Na koniec 2019 r. dane te przedstawiały się następująco: tereny
wiejskie – 4148, tereny miejskie 3635
W 2019 r. narodziło się w gminie 62 osób, w tym 26 dziewczynek i 36 chłopców, a
zmarło 92 osób, w tym 43 kobiet i 49 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2019 r.
wyniósł 0. Najczęstsze przyczyny zgonów to: choroby. Odnotowano w 2019 r. 1 zgonów
niemowląt.
18. Ochrona zdrowia

Gmina Szczekociny nie prowadzi podmiotów leczniczych.
Na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne:
1. Włączenie się w obchody Światowych Dni Zdrowia 2019 - przekazanie stosownych
informacji o akcji do placówek oświatowych.
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczekocinach bała udział w bezpłatnym ogólnopolskim
programie profilaktyki czerniaka dla uczniów klas 7 i 8, który zainicjowało Studenckie
Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum
Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K Roentgena 5,
02-781 Warszawa.
3. Szkoły realizowały program „Trzymaj Formę”.
W gminie w 2019 r. nie funkcjonowały podmioty ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniano w niżej wymienionych
instytucjach związanych z ochroną zdrowia.
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Na terenie Gminy Szczekociny funkcjonują następujące placówki opieki zdrowotnej:
1. ALFA S. C. Centrum Usług Medycznych NZOZ, zakres świadczeń m.in.: 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.
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 2019 r. funkcjonowały 4 apteki, a na koniec 2019 r. – także 4 apteki.
W przypadku punktów aptecznych dane te przedstawiały się następująco: - brak punktów.
W 4 ze wszystkich aptek pracowali magistrzy farmacji.

19. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na początku 2019 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;
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18,70 m2; 20,20 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 204,71 m2,
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 2,17,
 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 2019 r., 28 mieszkań,
a na dzień 31 grudnia 2019 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
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podejmowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w oparciu o opinię wyrażoną
przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.
Niewykorzystane było 1 mieszkanie. Przyczyną niewykorzystania tego mieszkania
było to, że przedmiotowe mieszkanie wymagało remontu celem dostosowania go do
zamieszkania.
W 2019 r. dokonano sprzedaży 0 mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie
gminy, na łączną kwotę 0,00 zł. Średnio jedno mieszkanie sprzedano za 0,00 zł.
W 2019 r. Gmina nie wszczynała postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia
lokali mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie
gminy wynosiły łącznie 1,11 zł, a płatności dotyczyły 1 mieszkania. Na dzień 31 grudnia 2019
r. dane te przedstawiały się następująco: 34,57 zł, a płatności dotyczyły 5 mieszkań.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. w 32,14 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było
toalet, zaś na dzień 31 grudnia 2019 r. odsetek ten wynosił 32,14 %.
W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 33.059,63 zł, których
beneficjentami było 24 osób. Podstawą ich przyznania było złożenie odpowiedniego wniosku
i spełnienie wymaganych kryteriów dochodowych

i metrażowych. Kwota najniższego

dodatku wynosiła 35,14 zł, zaś kwota najwyższego dodatku – 281,41 zł.
W zasobie gminy w 2019 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 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 6 osób, zaś pod koniec
2019 r. było to 5 osób. Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosił w 2019 r.
514 dni / 17 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.
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20. Sprawy obywatelskie

Do urzędu w 2019r. wpłynęło 53 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
W sprawozdawanym roku wpłynęła 1 skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego.
W sprawozdawanym roku wpłynęło 46 wniosków w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego. Przedmiotem wniosków było najczęściej: poprawa stanu
i bezpieczeństwa na drogach, uzupełnienie oświetlenia ulicznego, uporządkowanie terenu,
zakup strojów ludowych, montaż znaków, zmiana organizacji ruchu.
.
21. Przestępczość w gminie

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2019 r. na terenie gminy :


Ilość interwencji zgłoszonych: 608



Ilość osób doprowadzonych do wytrzeźwienia: 16



Ilość zgłoszeń: 40, w tym potwierdzonych: 14



Wypadki drogowe: 2



Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych: 2



Kolizje drogowe: 94



Wypadek ze skutkiem śmiertelnym: 1 (15.09.2019 r. Brzostek gm. Szczekociny ofiara
rowerzysta lat 73)

Gmina Szczekociny kwotą 10 000 zł dofinansowała zakup pojazdu służbowego furgon
patrolowy dla Wydziału Prewencji KPP w Zawierciu.

22. Edukacja
Stan organizacji przedszkoli i szkół
W roku szkolnym 2018/2019 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. Kanonika Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach.
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W roku szkolnym 2018/2019 działalność oświatową prowadziły szkoły niepubliczne
o uprawnieniach szkoły publicznej:
- Społeczna Szkoła Podstawowa im. 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego
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: Społeczne Przedszkole, Społeczna
Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum, prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Edukacji „Razem dla szkoły” im. Jana Pawła II w Rokitnie.
Tabela - Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w 2018/2019

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

w tym:

14

229

7

61

8

105

13

9

8

22

16

7

18

12

8

117

15

16 9

21

15

13

10

18

Razem

37

512

63

57 27

94

76

54

72

69

1.

Gimnazjum w Szczekocinach

2

47

47

2.

Gimnazjum w Goleniowach

1

7

7

3.

Społeczne Gimnazjum w Rokitnie

1

11

11

Razem

4

65

65

Ogółem

41

577

Wyszczególnienie

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1

2.

Szkoła Podstawowa w Goleniowach

3.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Rokitnie

4.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczekocinach

38

I

II

25

25 10

10

III

7

-

IV

V

VI

VII

VIII

41

35

28

32

33

10

10

6

12

6

Tabela - Stan organizacji przedszkoli 2018/2019

Lp.

1.
2.
3.

Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba
wychowanków
ogółem

Liczba
wychowanków
poniżej „0”

Liczba
wychowanków
„0”

5

125

93
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Przedszkole w Szczekocinach
Przedszkole w Goleniowach

43

2

Społeczne Przedszkole w Rokitnie
Ogółem:

20

23

2

40

15

25

9

208

131
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Łącznie na terenie Gminy Szczekociny w minionym roku szkolnym do przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 785 uczniów, którzy uczyli się w 50 oddziałach.
Stan zatrudnienia nauczycieli w etatach, w poszczególnych placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Szczekociny w roku szkolnym 2018/2019.
Tabela - Zatrudnienie w placówkach w roku szkolnym 2018/2019 - ilość etatów
Etaty
Ilość etatów
pedagogicznych

Wyszczególnienie

Bez
stopnia

Nauczyciel
stażysta

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany

9,4

0

0

1,2

0

8,2

1.

Przedszkole w Szczekocinach

2.

Szkoła Podstawowa Nr 1

27,89

0

0,67

0

4

23,22

3.

Gimnazjum w Szczekocinach

6,49

0

0,22

0

0,5

5,77

43,78

0

0,89

1,2

4,5

37,19

Razem

Stan ilościowy nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych
prowadzonych przez Gminę Szczekociny w roku szkolnym 2018/2019.

placówkach,

Tabela - Zatrudnienie nauczycieli w placówkach w roku szkolnym 2018/2019

Ilość nauczycieli

Wyszczególnienie
1.

Przedszkole w Szczekocinach

11
39

2.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach

30

3.

Gimnazjum w Szczekocinach

14

Razem
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Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Szczekociny w roku szkolnym
2018/2019 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 2018/2019, w placówkach oświatowych zrealizowano następujące
zadania inwestycyjne i remontowe:
- Przedszkole w Szczekocinach:
- Wykonano plac manewrowy - 45.018 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach:
- malowanie elewacji przed głównym wejściem do budynku szkoły,
- drobne naprawy na kompleksie boisk „ORLIK 2012”,
- zakup i wymiana drzwi w sali lekcyjnej nr 39,
- zakup i wymiana baterii nad umywalkami,
- malowanie łazienek I piętro i parter szatni przy hali,
- wymiana przełączników świetlnych na korytarzach,
- wykonanie szatni dla uczniów klas najmłodszych.
Dokonano renowacji i malowania sali lekcyjnej nr 18 „Zielona Pracownia” na kwotę –
6.500,00 zł.
W pierwszym półroczu wykonano gruntowny remont pracowni biologicznej sala nr 8
(II piętro), na remont której wydano kwotę 4.160,73 zł oraz kwotę 4.360,00 zł
(pomalowano ściany, dokonano renowacji stolarki okiennej, zamontowano rolety w oknach,
ekrany za kaloryferami mającymi na celu zatrzymanie ciepła oraz listwy przypodłogowe).
Podczas tegorocznych ferii szkolnych pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny
wymienili
zużytą
instalację
elektryczną
we
wszystkich
pomieszczeniach
na parterze głównego budynku szkoły i na klatkach schodowych. Szkoła poniosła tylko koszt
zakupu materiałów niezbędnych do wymiany na kwotę 2.355,72 zł. Dalsza wymiana instalacji
nastąpiła podczas przerwy wakacyjnej.
W czasie wakacji wykonano remont pracowni komputerowej – odnowiono ściany,
wymieniono panele podłogowe.
Poziom nauczania w placówkach
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista
przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego,
matematyki, języka obcego nowożytnego. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpili uczniowie
VIII klasy szkoły podstawowej.
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Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń
musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Tabela - Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019 r. - język polski
Lp.

Nazwa szkoły

Liczba
uczniów

Śr. wynik w
%

1

Szkoła Podstawowa Nr 1

31

62,77 %

2

Szkoła Podstawowa w Goleniowach

6

80,33 %

3

Społeczna Szkoła Podstawowa w Rokitnie

12

76,83 %

4

Społeczna Szkoła Podstawowa

18

52,33 %

Wykres - Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019 r. - język polski
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Tabela - Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019 r. - matematyka

Lp.

Nazwa szkoły

Liczba
uczniów

Śr. wynik
w%

1

Szkoła Podstawowa Nr 1

31

43,84 %

2

Szkoła Podstawowa w Goleniowach

6

51,17 %

3

Społeczna Szkoła Podstawowa w Rokitnie

12

43,08 %

4

Społeczna Szkoła Podstawowa

18

40,72 %

41

Wykres - Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019 r. - matematyka
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Tabela - Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019 r. - język angielski

Lp.

Nazwa szkoły

Liczba
uczniów

Śr. wynik w
%

1

Szkoła Podstawowa Nr 1

32

53,97 %

2

Szkoła Podstawowa w Goleniowach

5

62,40 %

3

Społeczna Szkoła Podstawowa w Rokitnie

12

50,33 %

4

Społeczna Szkoła Podstawowa

18

37,94 %

Wykres - Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019 r. - język angielski
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Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 10 do 12 kwietnia 2019 r.,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
i egzaminu maturalnego.
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 2019 - część humanistyczna: Historia i WOS
Lp.

Nazwa szkoły

1

Gimnazjum w Szczekocinach

Liczba
uczniów
47

Śr. wynik
w%
52,79 %

2

Gimnazjum w Goleniowach

7

62,00 %

3

Społeczne Gimnazjum w Rokitnie

10

62,40 %

Wykres - Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 - część humanistyczna: Historia i WOS
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Tabela - Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 - część humanistyczna: Język polski
Lp.

Nazwa szkoły

1

Gimnazjum w Szczekocinach

Liczba
uczniów
47

Śr. wynik w
%
62,13%

2

Gimnazjum w Goleniowach

7

79,43 %

3

Społeczne Gimnazjum w Rokitnie

10

65,30 %

Wykres - Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 -część humanistyczna: Język polski
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Tabela - Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 - część matematyczno-przyrodnicza:
przedmioty przyrodnicze
Lp.

Nazwa szkoły

1

Gimnazjum w Szczekocinach

Liczba
uczniów
46

2

Gimnazjum w Goleniowach

7

47,43 %

3

Społeczne Gimnazjum w Rokitnie

10

44,60 %

45

Śr. wynik w
%
45,26 %

Wykres - Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 - część matematycznoprzedmioty przyrodnicze
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Tabela - Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 - część matematyczno-przyrodnicza:
matematyka
Lp.

Nazwa szkoły

1

Gimnazjum w Szczekocinach

Liczba
uczniów
46

2

Gimnazjum w Goleniowach

7

44,86 %

3

Społeczne Gimnazjum w Rokitnie

10

44,50 %

46

Śr. wynik w
%
41,02 %

Wykres - Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 - część matematyczno-przyrodnicza:
matematyka
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Tabela - Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 - część językowa: poziom podstawowy język
angielski
Lp.

Nazwa szkoły

1

Gimnazjum w Szczekocinach

Liczba
uczniów
44

Śr. wynik
w%
57,64 %

2

Gimnazjum w Goleniowach

5

66,20 %

3

Społeczne Gimnazjum w Rokitnie

5

61,80 %

Wykres - Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 - część językowa: poziom podstawowy
język angielski
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Tabela - Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 - część językowa: poziom rozszerzony język
angielski
Lp.

Nazwa szkoły

1

Gimnazjum w Szczekocinach

Liczba
uczniów
44

Śr. wynik
w%
38,91 %

2

Gimnazjum w Goleniowach

5

50,40 %

3

Społeczne Gimnazjum w Rokitnie

5

42,20 %

Wykres - Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 - część językowa: poziom rozszerzony język
angielski
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część

Liczba
uczniów

Śr. wynik
w%

1

Gimnazjum w Szczekocinach

2

45,50 %

2

Gimnazjum w Goleniowach

2

59,00 %

3

Społeczne Gimnazjum w Rokitnie

5

50,40 %

48

językowa:

Wykres - Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 - część językowa: poziom podstawowy
język niemiecki
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Uczniowie nie zdawali egzaminu gimnazjalnego z części językowej poziom rozszerzony
z języka niemieckiego.
W roku szkolnym 2018/2019, 127 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem,
egzamin poprawkowy zdawało 2 uczniów, 1 uczeń nie otrzymał promocji do następnej klasy.
Szczegóły dotyczące promocji uczniów w roku szkolnym 2018/2019.
Tabela - Promocja uczniów w roku szkolnym 2018/2019.
Promocja uczniów
Wyszczególnienie

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1

2.

Społeczna Szkoła Podstawowa
w Szczekocinach

3.

Gimnazjum w Szczekocinach

4.

Zespół Szkół w Goleniowach

5.

Zespół Szkół Społecznych w Rokitnie
Razem

* brak danych
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Świadectwo z
wyróżnieniem

Egzaminy
poprawkowe

Uczniowie
niepromowani

60

2

1

*

*

*

13

–

–

22

–

–

32

–

–

127

2

1

Informacje o pozyskanych przez placówki środkach zewnętrznych oraz o projektach,
w których brały udział
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach, w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęła
realizację projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-00 pt. „W szkole eksperyment
i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!” Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej:
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
W ramach projektu nastąpić ma poprawa efektywności kształcenia ogólnego
„W szkole eksperyment i doświadczenie - w życiu rozwój i doskonalenie”. Kwota całkowita
projektu wynosi 234.891, 25 zł – czas realizacji do dnia 31.08.2020 r.
W ramach projektu prowadzone są zajęcia rozwijające z przedmiotów - matematyka,
biologia, chemia, fizyka, geografia oraz wyrównujące z następujących przedmiotów matematyka, język angielski, fizyka, chemia, biologia, które zostały zawieszone na okres
wakacji.
W ramach projektu szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Koszt pomocy
dydaktycznych wyniósł - 27.160,00 zł oraz 11 szt. laptopów i 3 szt. rzutników na łączną kwotę
23.252,03 zł.
Do pracowni komputerowej zostały zakupione laptopy w ilości 6 szt.
z oprogramowaniem i programem antywirusowym - 3 szt. w kwocie 3. 477,01 zł płatne przez
Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach oraz 3 szt. w kwocie 4.022,99
zł płatne ze środków pozabudżetowych (sponsorzy).
Szkoła również korzystała z dotacji państwa na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych dla uczniów.
Szkoła otrzymała dofinansowanie z części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4%
rezerwy w roku 2018 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach
podstawowych. Koszt pomocy dydaktycznych do poszczególnych przedmiotów wyniósł:
- geografia - 5.876 zł,
- biologia - 5.335 zł,
- fizyka - 4.513 zł,
- chemia - 9.102 zł.
Szkoła w roku 2019 otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Zielona
Pracownia”, w kwocie 24.000,00 zł przy wkładzie własnym 6.000,00 zł.
Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, zakupiono:
- monitor interaktywny o przekątnej 65 cali oraz urządzenie wielofunkcyjne: drukarkę skaner
i ksero,

50

- meble do pracowni, ławki i krzesła dla uczniów oraz biurko i krzesło dla nauczyciela,
fototapetę ścienną z motywem lasu brzozowego,
- pomoce: zestaw dydaktyczny do biodegradacji, mapy i wózek na mapy, model przestrzenny
układu słonecznego, zestaw skał i minerałów, zestaw z rodzajami gleb, model i symulator
obiegu wody w przyrodzie, model kanionu, model jaskini krasowej, model wulkanu, walizkę
ekobadacza, tellurium z napędem ręcznym, zestaw do badania magnetyzmu oraz globusy.
Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów, nauczycieli i szkół
W roku szkolnym 2018/2019, realizowano szereg zadań na rzecz uczniów i szkół,
wynikających z ustawowych obowiązków gminy.
Dowożenie uczniów
Realizując obowiązki określone w art. 32 ust. 5, 6 i 7 i art. 39 ust. 3 i 4 ustawa z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, dowożono uczniów do szkół i przedszkoli lub
refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów
niepełnosprawnych.
Tabela - Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie

2018/2019
uczniowie:

1.

Niepełnosprawni dowożeni

11

Dowożeni do placówek:
- Przedszkole w Szczekocinach

33

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach

52

- Gimnazjum w Szczekocinach

19

2.

Razem - dowożeni
3.

115

Nakłady (w zł)

307.481,10 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 – 2 uczniów.
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Dożywianie uczniów

Wychowankowie w przedszkolach oraz uczniowie w szkołach korzystali w roku
szkolnym 2018/2019 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 2018/2019

z

posiłków

organizowanych

przez

placówkę

Liczba wydanych posiłków
Wyszczególnienie
Śniadanie

Drugie śniadanie
/podwieczorek

Obiad

Niepełny
obiad

125

-

1.

Przedszkole w Szczekocinach

125

2.

Przedszkole w Goleniowach

43

-

43

-

3.

Społeczne Przedszkole w Rokitnie

40

-

-

40

-

-

-

75

4.

Szkoła Podstawowa Nr 1
w Szczekocinach

5.

Społeczna Szkoła Podstawowa
w Szczekocinach

*

*

*

*

6.

Szkoła Podstawowa w
Goleniowach

-

-

47

-

7.

Społeczna Szkoła Podstawowa
w Rokitnie

-

-

-

78

8.

Gimnazjum w Szczekocinach

-

-

-

3

9.

Gimnazjum w Goleniowach

-

-

4

-

10.

Społeczne Gimnazjum w Rokitnie

-

-

-

2

208

-

219

198

Razem
* Brak danych

52

-

Tabela - Odpłatność za posiłki organizowane przez placówkę w roku szkolnym 2018/2019
Liczba uczniów

Wyszczególnienie

Korzystających
Korzystających z
z posiłków
posiłków
dofinansowanych refundowanych

Korzystających
z posiłków

Korzystających
z posiłków
pełnopłatnych

125

102

5

2

-

-

38

-

1.

Przedszkole w
Szczekocinach

2.

Przedszkole w Goleniowach

3.

Społeczne Przedszkole w
Rokitnie

40

4.

Szkoła Podstawowa Nr 1

75

35

-

*

*

*

5.

Społeczna Szkoła
Podstawowa
w Szczekocinach

6.

Szkoła Podstawowa w
Goleniowach

2

-

-

7.

Społeczna Szkoła
Podstawowa w Rokitnie

78

68

-

8.

Gimnazjum w
Szczekocinach

-

-

-

9.

Gimnazjum w
Goleniowach

1

-

-

10.

Społeczne Gimnazjum w
Rokitnie

2

1

-

325

244

5

Razem

23
2

2

* Brak danych

Stypendia szkolne

53

40
*

2
10
1
1
81

W roku szkolnym 2018/2019 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. Do dnia
30.09.2018 r. była to kwota 514 zł na jednego członka rodziny, od 01.10.2018 r. to kwota
528 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 62.637 zł (wrzesień - grudzień 2018 r. – 27.345 zł, styczeń - czerwiec
2019 r. – 35.292 zł).
Tabela pokazuje liczbę przyznanych stypendiów szkolnych w roku szkolnym
2018/2019, z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę.

Tabela - Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Lp.
1

Stypendium szkolne

Wyszczególnienie

IX-XII 2018 r.

I-VIII 2019 r.

Szkoła podstawowa

60

57

Gimnazjum

5

5

Liceum ogólnokształcące

9

8

Technikum

11

11

Szkoła policealna

2

2

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

1

1

Branżowa szkoła I stopnia

5

5

93

89

27.345 zł

35.292 zł

Łącznie
2

Dotacja od wojewody (w zł)
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„Wyprawka szkolna”

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej dla uczniów było wsparcie
w zakresie zakupu podręczników, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”. W roku szkolnym 2018/2019 pomoc skierowana była
do uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127
ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczających w roku szkolnym
2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I
stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub
liceum plastycznego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży
do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum
ogólnokształcącego, techniku lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
dofinansowanie obejmowało również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa
w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Tabela - Uczniowie korzystający z Rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Wyszczególnienie

Liczba uczniów

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1

2

2.

Zespół Szkół w Szczekocinach

2

Razem

4
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Na realizację zadania pozyskano środki finansowe od Wojewody Śląskiego w kwocie
1 575,00 zł, wykorzystano dotację w kwocie 728,50 zł.

Bezpłatne podręczniki
Wykonując obowiązki wynikające ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego
2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Gmina Szczekociny pozyskała dotację celową
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Tabela - Bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Liczba uczniów
objętych dotacją
celową

Wyszczególnienie
1.

Szkoła Podstawowa Nr 1

228

2.

Gimnazjum w Szczekocinach

47

3.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczekocinach

118

4.

Zespół Szkół w Goleniowach

68

5.

Zespół Szkół Społecznych w Rokitnie

116

Razem

577

Gmina Szczekociny pozyskała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.
Tabela - Bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla
uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego
Liczba uczniów
objętych dotacja
celową

Wyszczególnienie
1.

Szkoła Podstawowa Nr 1

8

Razem

8
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Na realizację zadania pozyskano środki finansowe od Wojewody Śląskiego w kwocie
66.517,30 zł, natomiast wykorzystano 65.834,85 zł.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych uczniów
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników, zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny, rozpatrywano wnioski
pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli
przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji zawodowych oraz wydawano decyzje w tej kwestii.
Na realizację zadania pozyskano środki finansowe od Wojewody Śląskiego, w kwocie
80.166,43 zł, natomiast wykorzystano 79.477,68 zł.

Przyuczenie do pracy

Liczba
pracodawców

Liczba
młodocianych

Kwota
dofinansowania

Liczba
pracodawców

Liczba
młodocianych

Kwota
dofinansowania

Wysokość dotacji
pozyskanej
w 2019 r.

Nauka zawodu

7

10

79.477,68

-

-

-

80.166,43

Wysokość dotacji
wykorzystanej
w 2019 r.

Tabela - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych uczniów w roku 2019

79.477,6
8

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2018/2019 była kontrola
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegali uczniowie
w wieku od 7 lat do ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, 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.
W roku szkolnym 2018/2019 wszczęto 18 postępowań administracyjnych dla rocznika
2002, w celu ustalenia miejsca spełniania obowiązku nauki. W przeprowadzonym
postępowaniu administracyjnym, ustalono aktualne miejsce spełniania obowiązku nauki
przez zobowiązanych uczniów.
Realizacja przez organ prowadzący szkołę art. 30a Karty Nauczyciela

W związku z obowiązkiem realizacji przez organ prowadzący szkołę art. 30a Karty
Nauczyciela, w styczniu 2019 r. organ dokonał analizy poniesionych w 2018 roku wydatków
na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,
o których mowa w art. 30 ust. 3 oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli
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na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Informacje o wysokości jednorazowego
dodatku uzupełniającego za rok 2018 obrazuje tabela.

58

Tabela - Wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego w poszczególnych placówkach za lata 2010 - 2018

Szkoła / placówka oświatowa

Jednorazowy dodatek uzupełniający - razem z ZUS pracodawcy
za 2010

za 2011

za 2012

za 2013

za 2014

za 2015

Przedszkole w Szczekocinach

47.185,59

61.791,14

27.753,39

55.270,06

69.278,94

Szkoła Podstawowa Nr 1

122.775,19

158.468,93

86.304,78

173.990,50

Szkoła Podstawowa Nr 2

74.284,76

94.864,72

32.148,88

Szkoła Podstawowa Starzyny

34.146,35

39.712,66

10.292,57

Gimnazjum w Szczekocinach

164.822,26

208.197,73

203.378,57

Zespół Szkół Goleniowy

91.178,25

118.086,84

102.983,8
3
52.696,09

Zespół Szkół Rokitno

120.511,91

150.728,24

67.771,87

148.984,70

112.499,93

za 2017

za 2018

51.902,72

za
2016
-

23.161,40

9.949,32

159.645,64

116.195,99

-

57.725,90

19.410,82

201.640,7
8
111.587,09

169.400,96

-

59.840,28

12.721,33

140.727,58

42.081,47

154.593,9
1

79.794,46
120.850,41
-

Razem

654.904,31

831.850,26
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379.951,4
1

694.123,76

696.746,3
6

538.144,54

Działalność legislacyjna Gminy

W roku szkolnym 2018/2019, prowadzono działalność normotwórczą w trybie
i formach przewidzianych w stosownych ustawach, co dało podstawę do podjęcia przez Radę
Miasta i Gminy Szczekociny 12 uchwał.
W ramach wewnętrznego kierownictwa, oprócz decyzji organizacyjno – kadrowych,
wydano 16 zarządzeń odnoszące się do sfery oświaty.
Finansowanie oświaty w 2019 r.
Wydatki gminy na oświatę wyniosły 9 712 216 zł, z czego 6 294 933 zł (64,81%)
pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.
Nastąpił zatem w porównaniu do roku 2018 wzrost nakładów na oświatę ogółem
o kwotę 410 353 zł.

Wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały się następująco:

Lp

Nazwa jednostki

Plan wydatków

Wykonane wydatki
31.12.2017

1

2

1 Szkoła Podstawowa Nr 1
w Szczekocinach

3

4

31.12.2018

5

31.12.2019

6

Dynamika

Dynamika

w%

w%

w%

2018/

2019/

2017

2018

8

9

7

95,1

112,5

123,9

1 206 042

100

119,7

108,8

929 543

1 066 462

100

103,3

114,7

1 314 562

1 444 639

100

104,5

109,9

3 331 456

2 273 324

2 557 317

3 169 012

w tym Orlik

w tym Orlik 15 066

w tym Orlik 9 805

w tym Orlik

14 706

wypr. szk. 350

wypr. szk. 315

14 705

2 Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”
dotacja

1 206 044

925 560

1 108 018

3 Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”

1 066 463

w tym wypr. szk.
13 504

899 513
w tym wypr. szk.
10 026

w Goleniowach
4 Stowarzyszenie „Razem dla
Szkoły” w Rokitnie

Realizacja

1 444 641

1 258 379
w tym wypr. szk.
15 371

681 311

1 982 186

1 500 892

681 306

100

75,7

45,4

1 546 012

1 371 143

1 329 314

1 538 677

99,5

96,9

115,8

7 Świetlica Szkoła Nr 1

125 343

89 866

116 788

125 268

99,9

130,0

107,3

8 Dowóz uczniów

395 633

246 637

285 859

344 335

87,

115,9

120,5

131 537

216 209

159 570

127 512

96,9

73,8

79,9

9 928 440

9 262 817

9 301 863

9 703 252

97,7

100,4

104,3

5 Gimnazjum
w Szczekocinach
6 Przedszkole
w Szczekocinach

do szkół – UmiG
9 UMiG

Razem

62

23. Przedsiębiorcy:

W 2019 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 32 nowych przedsiębiorców.
Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było: PKD-Dział 41 oraz 43 –
Roboty budowalne.

Można wyróżnić:
 479 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W 2019 r. wyrejestrowano 29 przedsiębiorców, w tym 29 osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą oraz […] osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

prowadzących

działalność

gospodarczą.

Najczęściej

przedmiotem

działalności wyrejestrowanych podmiotów było PKD – Dział 47 handel detaliczny
z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.

24. Ochrona środowiska
W 2019r. odnotowano 2 dni, w których nastąpiło przekroczenie wartości dobowej
150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (POZIOM III ostrzegania, zgodnie
z Programem Ochrony Powietrza – Alarm Smogowy).
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 2019r. na terenie obu oczyszczalni oczyszczonych zostało 204 tyś. m 3 ścieków
komunalnych, które następnie zostały odprowadzone do odbiornika.
W 2019r. złożono 4 wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Dla dwóch 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. Natomiast dla dwóch pozostałych wydano decyzję
umarzającą w całości postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach ze względu na to, iż inwestycje nie zaliczały 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
Od żadnej z powyższych decyzji nie złożono odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Częstochowie.
W 2019r. wydano decyzję, którą odmówiono wydania decyzji nakazującej
przywrócenie stanu poprzedniego oraz wykonania urządzeń zapobiegających szkodom. Od
decyzji tej nie złożono odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Częstochowie.
W 2019r. zostało usunięte i unieszkodliwione 161,29 Mg odpadów niebezpiecznych
(azbest).
25. Planowanie przestrzenne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi
dokument określający kierunki polityki przestrzennej 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
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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.
W 2019r wydano:
•

544 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w studium, miejscowym planie.

W 2019 r. wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycje te dotyczyły:
1. zmiany sposobu użytkowania części istniejącego budynku przedszkola na żłobek, na
działce nr ewid. 2474 (obręb 0001 Szczekociny) w Szczekocinach, przy ul. Jana Pawła II 3
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH+” 2019
2. Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu ZAW5501_A, na
działce nr ewid. 2 – obręb Szczekociny.
W 2019 roku wydano decyzji o warunkach zabudowy, w tym [0] decyzji dotyczących
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej- decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej -32 szt., decyzji dotyczących zabudowy usługowej – 6szt. i innych 16szt.
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.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania
przestrzennego w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. z 2020
r. poz. 293) 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. Na terenie miasta obowiązuje 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.

Wyszczególnienie

Publikacja

Skrótowe

nazwy obowiązujących

w Dzienniku

miejscowych

Powierzchnia terenu

Powierzchnia

terenu

przeznaczenia terenów

objętego m.p.z.p.

przeznaczona

pod

Urzędowym

objętych miejscowym

co stanowi % powierzchni działalność gospodarczą

zagospodarowania

Województwa

planem zagospodarowania gminy

przestrzennego

Śląskiego oraz

objętego

z datą uchwalenia

BIP UMIG

planem zagospodarowania

planów

wskazanie

co stanowi % terenu
miejscowym

przestrzennego
Miejscowy
1

plan

Dz.Urz.

zagospodarowania

Woj. 7,02ha Plan określa

7.0200ha (0,05%)

Śląskiego Nr 100 , przeznaczenie pod

przestrzennego

terenów poz.

położonych

w

wschodnim

rejonie

3233

południowo- 7.12.2001r.

Usługi sportu - 0,9146ha
(13,03%)

z budownictwo

Obiekty produkcyjne -0

mieszkaniowe

Obiekty handlowe -0

jednorodzinne z funkcją

Składy i magazyny- 0

Szczekociny, przyjęty Uchwałą

uzupełniającą–

Usługi podstawowe

RMiG Sz-ny

podstawowe usługi i

towarzyszące zabudowie

Nr XXXVIII/243/2001

obiekty

mieszkaniowej

z 22.11.2001r.

związane z działalnością

jednorodzinnej -0,9713ha

gospodarczą

(13,84%)

miasta

produkcyjne

nie

powodującą emisji
zanieczyszczeń i hałasu.
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Razem: 1,8859ha (27%)

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
miejscowości

obszaru

Szczekociny

z

,

prawem

budynków

budowy

mieszkalnych

obejmujący część działek o nr

jednorodzinnych i usługi

ewid. 172,175,176 i 229,

podstawowe. Ponadto

przyjęty Uchwałą Rady Miasta i

wyznacza tereny pod zieleń

Gminy

i drogi komunikacyjne

Nr

39/V/2007

z

Usługi 7,07ha (17,68%)

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

22.02.2007r.

Miejscowy
3

plan

Dz.

Urz.

Woj. 1,7314ha

1,7314ha (0,01%)

Usługi handlu –

zagospodarowania dla terenu

Śląskiego Nr 136 , Teren przeznacza działki

0,17000ha(9,82%)

działek nr ewid. 2338/4 i

poz.

Usługi administracji

2338/5 położonego przy ul.

2007r.

2686

z pod budownictwo
wielorodzinne, teren usług

Żeromskiego w Szczekocinach,

handlu, teren usług kultury

przyjęty Uchwałą RMIG Nr

i administracji

/kultury 0,3250ha(18,77%)

Razem :0,4950ha (28,59%)

66/IX/2007 z 24.05.2007r.

67

Miejscowy
4

plan

Dz. Urz. Woj.

10,82ha

zagospodarowania

Śląskiego

Plan

Przestrzennego miasta

136,poz. 2687 z

Nr

10,8200ha (0,08%)
wyznacza

Usługi – działalność

teren

gospodarcza towarzysząca

zabudowy jednorodzinnej i

zabudowie mieszkaniowej

Szczekociny, obejmujący tereny 2007r.

usług

jednorodzinnej -0,46624 ha

położone w rejonie ulic:

mieszkaniowej,

Krakowskiej, Polnej, Strażackiej

komunikacji

, przyjęty Uchwałą RMIG Nr

dojazdowe, lokalne, ulice

67/IX/2007 z 24.05.2007r.

wewnętrzne

komercyjnych

i

(4,31%)
(ulice
Razem: 0,46624 ha (4,31%)

ogólnodostępne)
Miejscowy
5

plan

Dz. Urz. Woj.

1,22ha

1,2200ha (0,01%)

Usługi

turystyki(handel,

zagospodarowania dla

Śląskiego Nr 136, Plan przeznacza tereny pod

gastronomia, hotelarstwo z

wyodrębnionego obszaru m.

poz. 2688 z

obsługę

ruchu

urządzeniami

Grabiec. Przyjęty , uchwała

2007r.

samochodowego,

ruchu

samochodowego

RMIG

Nr

24.05.2007r.

68/IX/2007

z

turystycznego, zieleni

transportu

0,9000ha (73,77%)

urządzonej i o funkcji
izolacyjnej

tereny

parkingów i dróg
wewnętrznych oraz
rezerwę terenu pod
rozbudowę drogi krajowej.
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Razem: 0,9000ha (73,77%)

Miejscowy
6

plan

Dz. Urz. Woj.

Plan przeznacza tereny pod 2,7000ha (0,02%)

Usługi turystyki (handel,

zagospodarowania

Śląskiego Nr 136, obsługę

ruchu

gastronomia, hotelarstwo z

przestrzennego dla

poz. 2689 z

samochodowego,

ruchu

obsługa

wyodrębnionego obszaru m.

2007r.

turystycznego, zieleni

Małachów Nr 69/IX/2007

urządzonej i o funkcji

z 24.05.2007r.

izolacyjnej

transportu)

2,5700ha (95%)

tereny

parkingów i dróg

Razem: 2,5700ha ( 95%)

wewnętrznych oraz
rezerwę terenu pod
rozbudowę drogi krajowej.
Miejscowy

7

Dz.Urz. Woj.

Plan wyznacza tereny pod

zagospodarowania

Śląskiego z 2016

zabudowę mieszkaniową

Produkcja-29,8753ha

przestrzennego miasta

poz. 3233 z 9

jednorodzinną i usług,

(18,67%)

Szczekociny, rejon na wschód czerwca 2016r.

przemysłu , usług sportu i

mieszkaniowa

od ulicy Żarnowieckiej przyjęty BIP- zakładka :

rekreacji , obiektów

jednorodzinna

uchwałą

produkcyjnych, składów i

dopuszczeniem

magazynów

podstawowych 2,8207ha

Rady

plan

nr
Miasta

143/XXIII/2016 Prawo lokalne –
i

Gminy 31.05.2016

Szczekociny z 25.05.2016r.

z

Zagospodarowan dopuszczeniem
ie

przestrzenne usługowej,

07.07.2016

160ha ( 1,19%)

zabudowy

Usługi- 4,5990ha (2,87%)

zabudowa

( 1,76%)

tereny

infrastruktury t

Razem: 37,2950ha

nieurządzonej itp.

(23,31%)

technicznej, dróg , zieleni
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z
usług

8

Miejscowy plan

Dz.

zagospodarowania

Śląskiego

z

przestrzennego

kwietnia

2017r. zabudowę

pod nazwą

Urz.

„rejon północno zachodni

poz. 2803

Zarzecza w Szczekocinach”

BIP-

Woj. Pow. 280,82ha
20 Plan przeznacza tereny pod
mieszkaniową

jednorodzinną

zakładka: zabudowy

Prawo

280,8200ha (2,1%)

,

tereny

mieszkaniowej

lokalne wielorodzinnej

25.04.2017

oraz

zabudowy usługowej ,

Usługi zdrowia

i opieki

społecznej 1,393ha (0,5%)
Teren

obiektów

produkcyjnych, składów ,
magazynów

i

obiektów

produkcji

energii

odnawialnej

29,5270ha

Zagospodarowan Tereny zabudowy

(10,5%)

ie

Usługi sportu, rekreacji oraz

przestrzenne mieszkaniowej

07.07.2017r.

jednorodzinnej i zabudowy

turystyki

usługowej tereny obiektów

(5,47%)

produkcji

energii

Usługi sportu i gastronomii -

ze

źródeł

14,5840ha (5,19%)

–

energii

Obiekty

tereny

składów i magazynów -

elektrycznej
odnawialnych
słonecznej,
obiektów

produkcyjnych,

–

produkcyjne

-usługi

zabudowy

mieszkaniowej

tereny zabudowy

usług

w

zabudowie

jednorodzinnej- 10,8230ha

zdrowia i opieki słonecznej

(3,85%)

oraz

-usługi

zamieszkania

,

7,8573ha (2,8%)

składów i magazynów oraz
usługowej,

15,3680ha

podstawowe

w

zbiorowego, tereny usług

zabudowie

sportu i rekreacji, usług

jednorodzinnej 30% w pow.
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mieszkaniowej

turystyki , usług

11,998ha (3,60ha – 1,28%

gastronomii zieleni itp. oraz
tereny pod komunikacje –
drogi publicznei
wewnętrzne
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Razem: 83,15ha (29,60%)

Podsumowanie

Razem:
Pow. gminy objęta m.p.z.p. w ha
w tym:

504,3100ha
Funkcje :

Usługi – 66,5724ha
Produkcja/magazyny
/składy – 67,2596ha

Powierzchnia ogólna miasta i gminy Szczekociny
w tym objęta m.p.z.p.

13 400ha
504,31ha co stanowi 3,76% ogólnej

powierzchni gminy
Tereny przeznaczone pod usługi

66,5724 ha, co stanowi 0,5% ogólnej

powierzchni gminy
Tereny przeznaczone pod produkcje / magazyny/składy
ogólnej powierzchni gminy

W 2019r na podatnie obowiązujących planów wydano:


11 wpisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

66,5724ha co stanowi 0,5%

26. Sprawy administracyjne

W 2019 roku zatrudnienie w urzędzie gminy w styczniu wynosiło 48 osób, - 45,48
etatu, w tym osób niepełnosprawnych 5 – 4,5 etatu. Zatrudnienie w urzędzie gminy
w grudniu wynosiło 51 osób, - 47,15 etatu, w tym osób niepełnosprawnych 5 – 4,5 etatu.
W 2019 r. nie było wypadków w pracy.

27. Organy Gminy Szczekociny
Władze Gminy Szczekociny
Organem wykonawczym gminy jest burmistrz Szczekocin, natomiast organem
uchwałodawczym jest Rada Miasta i Gminy. Jacek Lipa piastuje urząd burmistrza od 2018 r.
Rada Miasta i Gminy
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym zgodnie
z obowiązującymi przepisami na pięcioletnią kadencję. Do właściwości rady gminy należą
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy.
Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy był Jacek Mazanek, od dnia 27 listopada 2019
r. zastępstwo pełniła Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Teresa Niechciał.
Radę VIII kadencji stanowili:
1. Dariusz Czyż
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
Rada Miasta i Gminy Szczekociny pracowała w oparciu o plan pracy Rady
zatwierdzony na styczniowej sesji w dniu 31.01.2019 r. Uchwałą Nr 47/V/2019 w sprawie

przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Szczekociny oraz planów pracy Komisji Stałych
Rady Miasta i Gminy Szczekociny na 2019r.
Plan pracy Rady obejmował całokształt zadań własnych gminy. Podstawową formą
pracy okresu sprawozdawczego Rady Miasta i Gminy były sesje, których łącznie było 15
w tym 10 sesji zwyczajnych i 5 sesji nadzwyczajnych zwołanych na wniosek Burmistrza MiG
Szczekociny.
W sesjach oprócz Radnych, Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych
uczestniczyli: Burmistrz, Skarbnik, Sekretarz Gminy, Radca Prawny oraz osoby, które
związane były z omawianą tematyką. W obradach sesji w 2019 roku uczestniczyli licznie
zapraszani goście.
Sesje były okazją do wręczenia nagród w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
Tematyka sesji wynikała z planów pracy Rady Miasta i Gminy Szczekociny oraz
bieżących potrzeb wymagających rozpatrzenia na forum Rady Miasta i Gminy.
Zadawalająca była droga legislacyjna pracy Rady. Ogólnie zostało podjętych 114
uchwał. W kilku przypadkach po stwierdzeniu przez Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego
błędnych zapisów, formalnych uchybień bądź rozbieżnej interpretacji – były one na bieżąco
poprawiane.
W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się wybory na Ławnika do Sądu
Okręgowego w Częstochowie.
Ponadto na każdej sesji Burmistrz składał informację o swojej działalności w okresie
międzysesyjnym informując Radnych o bieżących problemach Gminy. Obrady sesji Rady były
jawne. Informacje o terminach sesji i ich tematach otrzymywali oprócz radnych sołtysi,
przewodniczący zarządów osiedlowych. Natomiast ogłoszenia o sesjach były zamieszczane
na stronie Urzędu Miasta i Gminy, bip-ie oraz na tablicy informacyjnej.
Stwierdzić należy, że praca Rady Miasta i Gminy w analizowanym okresie przebiegała
bardzo sprawnie. Tematy rozpatrywane na sesjach były przedmiotem dyskusji
i merytorycznej analizy na posiedzeniach komisji.
Dla lepszego poznania problemów Komisje odbywały posiedzenia tematyczne, na
których dokonywano analizy stanów obecnych, a w przypadku potrzeby
ich poprawy –
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szukano nowych rozwiązań.
Komisje pracowały zgodnie z planami pracy, obradowały na posiedzeniach
zwoływanych przez przewodniczących komisji zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy
oraz w miarę potrzeb.
KOMISJA REWIZYJA – odbyła 4 posiedzenia oraz 1 posiedzenie z Komisją Finansową,
Budżetu i Gospodarki Komunalnej. Komisja uczestniczyła w 4 wspólnych posiedzeniach
Komisji Stałych Rady w tym w 3 posiedzeniach z Komisją Finansową, Budżetu i Gospodarki
Komunalnej oraz 1 z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Komisja wypracowała 4 wnioski i współpracowała 16 wniosków na komisjach wspólnych.
Komisja przeprowadziła 1 kontrole.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI- odbyła 4 posiedzenia oraz uczestniczyła w 4
posiedzeniach wspólnych z Komisjami Stałymi Rady. Komisja współpracowała 16 wniosków
na Komisjach wspólnych
KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA -odbyła 4
posiedzenia Komisji, 5 posiedzeń wspólnych z Komisjami Stałymi Rady. Komisja wypracowała
10 wniosków i współpracowała 12 wniosków na komisjach wspólnych.
KOMISJA ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH Odbyła 4 posiedzenia oraz 1 posiedzenie wspólne
z Komisją Bezpieczeństwa ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych i 4 wspólne
posiedzenia z Komisji Stałych Rady.
KOMISJA OŚWIATY, SPORTU I PROMOCJI GMINY: odbyła 5 posiedzeń Komisji Oświaty oraz
5 posiedzeń wspólnych Komisji w tym: 1 posiedzenie wspólne z Komisją Finansową, Budżetu
i Gospodarki Komunalnej oraz 4 posiedzenia wspólne ze stałymi Komisjami Rady. Komisja
wypracowała 20 wniosków i współpracowała11wniosków na komisjach wspólnych.
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, DS. SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW I SPRAW SPOŁECZNYCH:
Komisja odbyła 3 posiedzenia Komisji oraz 4 posiedzenia wspólne w tym 1 z Komisją
Zdrowia, Spraw Socjalnych i 3 z Komisjami Stałymi Rady. Komisja wypracowała 6 wniosków
i współpracowała 16 wniosków na Komisjach Wspólnych.
KOMISJA FINANSOWA, BUDŻETU I GOSPODARKI KOMUNALNEJ: odbyła 3 posiedzenia oraz
6 posiedzeń wspólnych w tym 1 z Komisją Rewizyjną, 1 z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu
i Promocji oraz 4 posiedzenia z Komisjami Stałymi Rady. Wypracowano 14 wniosków na
Komisji i współpracowano 24 wnioski na Komisjach wspólnych.
Komisje wypracowywały wnioski, które kierowane były do Burmistrza celem ich realizacji.
Sprawozdania z posiedzeń komisji przedstawiane były na posiedzeniach sesji.
Łącznie w roku 2019 Komisje oraz Radni złożyli łącznie 100 wniosków oraz 1 opinię.
Jednostki pomocnicze:
W skład Miasta i Gminy Szczekociny wchodziły 22 sołectwa75w tym 18 sołectw na
terenie wsi, 4 sołectwa na terenie miasta oraz 2 zarządy osiedlowe. W 2019 r odbyły się
wybory Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych na kadencję 2019 – 2023.
Sołtysi Gminy Szczekociny:
Bonowice - sołtys Szczepan Pałka,
Brzostek - sołtys Bohdan Sowa,
Bógdał - sołtys Danuta Szarek,
Chałupki - sołtys Anna Kwiecień,
Drużykowa - sołtys Aleksandra Gwiazda,
Goleniowy - sołtys Jarosław Sap,
Grabiec - sołtys Grzegorz Baran,

Ołudza - sołtys Mateusz Partyka,
Przyłęk - sołtys Władysław Warzecha,
Rędziny - sołtys Barbara Harazińska,
Rokitno - sołtys Anna Seweryn,
Siedliska - sołtys Alfreda Franas,
Starzyny - Bogusław Krzętowski,
Szyszki – Łąkietka - sołtys Marianna Majchrzak,
Tęgobórz - sołtys Tomasz Sygut,
Wólka Ołudzka - sołtys Marek Kania,
Wólka Starzyńska - sołtys Łukasz Kowalik,
Szczekociny Sołectwo „ Centrum”- sołtys Grażyna Wiśniewska,
Szczekociny Sołectwo „Polna” - sołtys Jan Jędrychowski,
Szczekociny Sołectwo „Zarzecze” - sołtys Marian Orliński,
Szczekociny Sołectwo „ Gąszcze”- sołtys Roman Siedlarski.
Przewodniczący Zarządów Osiedlowych:
Zarząd Osiedlowy Nr 1 - Przewodniczący Marian Trzcionka,
Zarząd Osiedlowy nr 2 - Przewodniczący Stanisław Minor.
28. Budżet obywatelski i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego

W roku 2019r. nie wyodrębniono środków na utworzenie budżetu obywatelskiego.
W 2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny przeprowadził 16 konsultacji
społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi:


w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Szczekocinach oraz nadania jej statutu,



w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Szczekocinach oraz nadania jej statutu,



w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta

76

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 rok 2020”,


w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy

z

dnia

24

kwietnia

i o wolontariacie na rok 2020”,

2003r.

o

działalności

pożytku

publicznego



w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XXV/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia
25.10.2012 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych
i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane
w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie.



Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie utworzenia Żłobka
w Szczekocinach,



Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie nadania statutu samorządowej
jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek w Szczekocinach,



Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie ustalenia wysokości opłat za
pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Szczekociny oraz maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie,



Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych



w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im.
Ks. Kanonika Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach,



w sprawie projektu uchwały Rady Miasta i Gminy w Szczekocinach dotyczącej
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,



w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Ks.
Kanonika Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach,



w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę

Szczekociny

oraz

określenia

granic

obwodów
77

publicznych

szkół

podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,


w sprawie 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,



w sprawie 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 przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania,



dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

W 2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny wydał 180 Zarządzeń.
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