RAPORT O STANIE GMINY SZCZEKOCINY ZA 2020R.(27 MAJA 2021R.)

MIASTO I GMINA SZCZEKOCINY
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oddaję w Państwa ręce roczny raport o stanie Gminy Szczekociny za 2020 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 2020, 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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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
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CEL STRATEGICZNY 3: ZINTEGROWANI, AKTYWNI I WYKSZTAŁCENI MIESZKAŃCY
CEL STRATEGICZNY 4: NOWOCZESNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
W strategii nie określono docelowych wartości wskaźników do osiągnięcia.

Stopień realizacji wskaźników określonych w Strategii za 2020 rok:

Cel strategiczny 1:
- modernizacja dróg, usprawnienie ruchu – Przebudowa drogi na odcinku 1,477 km – ul. Jana Pawła II, Parkowa, Osiedle 3 Maja w Szczekocinach,
- rozbudowa sieci wodociągowej - wykonano sieć wodociągową Szczekocinach o długości 4,3 km, studnie rewizyjne 3 szt., hydranty 27 szt.,
- budowa chodników - wykonano chodnik o powierzchni 91 m2 oraz wjazdy o powierzchni 36 m2 (ul. Ogrodowa), wybudowano 164 mb chodnika
w ul. Osiedle 3 Maja w Szczekocinach,
- poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy - zabudowa urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego, remont skrzyżowań (5 szt.), w ulicach Jana Pawła II, Parkowa, Osiedle 3 Maja w Szczekocinach,
- rozwój infrastruktury turystycznej w miejscach atrakcyjnych turystycznie - rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz
z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne,
- urządzanie przestrzeni w centrach miejscowości na potrzeby ogólnodostępnych miejsc do rozwoju kultury, rekreacji i wypoczynku - przebudowa
infrastruktury turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin, zagospodarowanie skwerku na styku ulic Żarnowiecka,
Leśna, Krakowska w Szczekocinach.
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Cel strategiczny 2:
- instalacja/montaż systemów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - montaż odnawialnych źródeł energii na 6 budynkach
użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny tj.: budynku administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, Senatorska 2, Szczekociny, budynku
Działu Pomocy Doraźnej w Szczekocinach, Jana Pawła II 6, Szczekociny, przedszkolu w Szczekocinach, Jana Pawła II 3, Szczekociny, Społecznej Szkole
Podstawowej im. 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, Śląska 86, Szczekociny, Zespole Szkół Społecznych w Goleniowach, T. Kościuszki 20,
Goleniowy, Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie, Rokitno 34

Cel strategiczny 3:
- komputeryzacja i cyfryzacja placówek oświatowych – wyposażenie placówek oświatowych w lapotopy i tablety do nauki zdalnej.

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.
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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 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 45 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 fotowoltaicznej),



montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:


dotacja

Terminy:


Realizacja programu: lata 2018-2029 r.



Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.



Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.
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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 41 wniosków na ogólną kwotę – 946 116 zł
Kwota dofinansowania – 946 116 zł

W GMINIE SZCZEKOCINY W 2020 ROKU ZREALIZOWANO
NASTĘPUJĄCE PROJEKTY ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH:


Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja

Zadanie dofinansowane ze środków Fundusz Dróg Samorządowych – Województwo Śląskie
Przedmiotem zadania była przebudowa drogi gminnej nr 647049 S o długości 1477 mb (w tym: ul. Jana Pawła II - 634 mb, ul. Parkowa - 410 mb, ul.
Osiedle 3 Maja - 433 mb.).
Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie nakładki asfaltobetonowej; wymianę nawierzchni istniejących chodników - częściowo obustronnych;
budowę nowego odcinka chodnika; remont skrzyżowań; wymianę uszkodzonych przykanalików kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni;
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wykonanie ścieku przykrawężnikowego; zabudowę urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Koszt
zadania 1 640 852 zł, w tym dofinansowanie z FDS – 784 802,76 zł.



Przebudowa infrastruktury turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin

Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020
roku
W ramach zadania zostało zagospodarowane miejsce publiczne w sołectwie Centrum w Szczekocinach istotne z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,
tj.
- przebudowano ciągi piesze i chodniki, z obniżonym krawężnikiem w celu zapewnienia dostępu do infrastruktury publicznej dla osób
z niepełnosprawnościami, osób starszych i matek z dziećmi,
- odmieniono teren zielony – nowa nawierzchnia trawiasta, niewysokie odmiany drzew oraz zieleń uzupełniająca w formie niskich krzewów i bylin
o ciekawych kształtach i kolorach,
- zamontowano obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica informująca o walorach historycznych i turystycznych). Koszt zadania 263 088
zł, w tym Fundusz Sołecki sołectwa Centrum 32 308 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 60 000 zł.



Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne
źródła energii dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.
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Zadanie obejmowało montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny. W szczególności:
1. Montaż instalacji fotowoltaicznych na 6 budynkach użyteczności publicznej tj.:
Budynku administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, Senatorska 2, Szczekociny,
Budynku Działu Pomocy Doraźnej w Szczekocinach, Jana Pawła II 6, Szczekociny,
Przedszkolu w Szczekocinach, Jana Pawła II 3, Szczekociny,
Społecznej Szkole Podstawowej im. 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, Śląska 86, Szczekociny,
Zespole Szkół Społecznych w Goleniowach, T. Kościuszki 20, Goleniowy,
Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie, Rokitno 34.
2. Montaż paneli solarnych w budynku Działu Pomocy Doraźnej w Szczekocinach, Jana Pawła II 6, Szczekociny.
3.Modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Szczekocinach – zamontowano dwa kotły na pellet o mocy 112 kW.
Koszt zadania 720 292 zł, dofinansowanie 538 228,63 zł.



Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne

Operacja 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.
W ramach zadania wykonano:
- oczyszczenie dna zbiornika wodnego wraz z pracami porządkowymi,
- ciąg pieszy na długości 199,66 mb,
- utwardzenie miejsc parkingowych na powierzchni 125 m2 - 8 stanowisk,
- ścieżkę edukacyjną trawiastą na długości 545,50 mb,
- altany z grillami - 2 szt. o powierzchni zabudowy 15 m2 każda,
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- pomost drewniany przybrzeżny o długości 10 mb,
- budki wędkarskie - 7 szt. oraz elementy małej architektury (ławki drewniane - 8 szt., kosze na śmieci - 10 szt., tablice informacyjne - 3 szt., stojaki na
rowery - 2 szt.)
- system monitoringu terenu - 3 kamery.
Koszt zadania 371 263 zł, dofinansowanie 281 593 zł.


ZDALNA SZKOŁA +

Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Numer i opis Osi priorytetowej: I Powszechny dostęp do szybkiego
internetu, Numer i nazwa Działania: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach, Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej."
Instytucja ogłaszająca konkurs: Centrum Projektów Polska Cyfrowa CPPC
Całkowita wartość projektu: 55 000,00 zł – kwota dofinansowania 55 000,00 zł



ZDALNA SZKOŁA

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Numer i opis Osi priorytetowej: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Numer i nazwa
Działania: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Nazwa
i numer priorytetu inwestycyjnego: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
Instytucja ogłaszająca konkurs: Centrum Projektów Polska Cyfrowa CPPC
Całkowita wartość projektu: 59 999,96 zł - kwota dofinansowania: 59 999,96 zł
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Z rybactwem w tle – wykonanie i montaż tablic informacyjno – promocyjnych na terenie sołectw Gminy Szczekociny

Operacja 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.
Projekt obejmuje: zakup i montaż 10 tablic informacyjnych na terenie miejscowości: Bonowice, Drużykowa, Goleniowy, Szyszki - Łąkietka, Ołudza,
Przyłęk, Rokitno, Siedliska, Tęgobórz oraz Szczekociny.
Całkowity koszt operacji: 17 550,13 zł.
Dofinansowanie stanowi 72,68 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 12 755,43 zł, w tym EFMR w wysokości 10 842,12 zł, wkład krajowy w wysokości 1 913,31
zł.


W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 400 626,65 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Remont drogi gminnej w Bonowicach – 18 278,98 zł,
2. Remont drogi gminnej w miejscowości Brzostek – 12 198,35 zł,
3. Remont drogi gminnej w m. Chałupki – 9 298,80 zł,
4. Organizacja uroczystości upamiętniającej ofiary katastrofy kolejowej w Chałupkach – 1 070,06 zł,
5. Remont drogi gminnej w m. Drużykowa o długości 67 m – 17 955,48 zł,
6. Remont drogi gminnej w m. Goleniowy (ul. Krótka) o długości 140 m – 18 000 zł,
7. Remont dróg gminnych w Goleniowach (kruszywem) – 14 558,28 zł,
8. Zakup rynien do altany – 1 000 zł,
9. Organizacja biesiady integracyjnej lokalnej społeczności miejscowości Goleniowy – 2 999,70 zł,
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10. Utwardzenie placu przy budynku OSP w m. Grabiec – 17 409 zł,
11. Remont drogi gminnej w m. Gustawów – 12 676 zł,
12. Remont drogi gminnej w m. Ołudza o długości 88 m – 19 010,82 zł,
13. Remont dróg gminnych w m. Przyłęk – 11 780,74 zł,
14. Doposażenie placu zabaw we wsi Rędziny – 10 077,10 zł,
15. Wykonanie modernizacji drogi gminnej w m. Rokitno – Kresy – 40 680,56 zł,
16. Udrożnienie rowów po obu stronach drogi gminnej w m. Siedliska – 18 596,31 zł,
17. Remont drogi gminnej w m. Starzyny (kolonia) o dł. 110 m – 19 225,39 zł,
18. Remont drogi gminnej w m. Szyszki Łąkietka – 9 507 zł,
19. Remont drogi gminnej w m. Tęgobórz o długości 100 m – 14 631,08 zł,
20. Remont strażnicy OSP w Wólce Ołudzkiej – 13 417 zł,
21. Przebudowa infrastruktury turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin – 32 308 zł,
22. Zagospodarowanie skwerku na styku ulic Żarnowiecka, Leśna, Krakowska – 22 386 zł,
23. Budowa chodnika w ul. Ogrodowej w Szczekocinach – 23 262 zł,
24. Wykonanie chodnika oraz ciągów komunikacyjnych do grilli w Szczekocinach – 40 000 zł.
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PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
UNIJNYCH


Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S w Szczekocinach

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowa o przyznanie pomocy została zawarta 20.02.2020r. Całkowita wartość operacji 2 566 098,39 zł.
Przyznana wartość dofinansowania: 1 437 350,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
W I półroczu 2020 roku nie ponoszono wydatków. W II półroczu 2020 roku zlecono aktualizację Programu Funkcjonalno – Użytkowego w celu ustalenia
wartości szacunkowej poprzedzającej ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt
aktualizacji 2 460 zł.


Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji
fotowoltaicznej

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność
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energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne
źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.
W 2020r. wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku głównym, izolację fundamentów budynku głównego oraz docieplenie stropu nad II piętrem.
Koszt zadania w 2020r. – 248 445 zł, dofinansowanie – 206 265,86 zł.


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

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa dla
poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.
W 2020r. wykonano sieć wodociągową o długości 4,3 km, studnie rewizyjne 3 szt., hydranty 27 szt. oraz częściowo odtworzono nawierzchnie drogowe.
Wartość zadania w 2020r. – 2 278 399 zł, dofinansowanie 1 306 430,07 zł.
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WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU


Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S w Szczekocinach

W ramach zadania zlecono aktualizację Programu Funkcjonalno – Użytkowego w celu ustalenia wartości szacunkowej poprzedzającej ogłoszenie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt aktualizacji 2 460 zł.


Modernizacja drogi gminnej Rokitno – Kresy (fundusz sołecki)

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na odcinku ok. 150 mb. Koszt zadania 40 681 zł.


Budowa chodnika w ulicy Ogrodowej w Szczekocinach (fundusz sołecki sołectwa Polna)

W ramach zadania wykonano chodnik o powierzchni 91 m2 oraz wjazdy o powierzchni 36 m2. Koszt zadania 23 262 zł.


Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja

Zadanie dofinansowane ze środków Fundusz Dróg Samorządowych – Województwo Śląskie
Przedmiotem zadania była przebudowa drogi gminnej nr 647049 S o długości 1477 mb (w tym: ul. Jana Pawła II - 634 mb, ul. Parkowa - 410 mb, ul.
Osiedle 3 Maja - 433 mb.).
Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie nakładki asfaltobetonowej; wymianę nawierzchni istniejących chodników - częściowo obustronnych;
budowę nowego odcinka chodnika; remont skrzyżowań; wymianę uszkodzonych przykanalików kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni;
wykonanie ścieku przykrawężnikowego; zabudowę urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Koszt
zadania 1 640 852 zł, w tym dofinansowanie z FDS – 784 802,76 zł.
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Wykonanie chodnika oraz ciągów komunikacyjnych do grilli (fundusz sołecki sołectwa Zarzecze)

W ramach inwestycji wykonano chodnik łączący ul. Paderewskiego i Pasierbińskiego oraz utwardzono powierzchnię pod istniejącymi grillami oraz
ławkami i stołami na działce o nr ewid. 2330. Koszt zadania 40 000 zł.


Zagospodarowanie skwerku na styku ulic Żarnowiecka, Leśna, Krakowska (fundusz sołecki sołectwa Gąszcze)

W ramach inwestycji na działce o nr ewid. 1202 wykonano utwardzenie z kostki brukowej oraz posadowiono altanę drewnianą. Koszt zadania 37 146 zł,
w tym z FS – 22 386 zł.


Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę 15 990 zł.


Przebudowa infrastruktury turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin

Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020
rokuW ramach zadania zostało zagospodarowane miejsce publiczne w sołectwie Centrum w Szczekocinach istotne z uwagi na dobro wspólne
mieszkańców, tj.
- przebudowano ciągi piesze i chodniki, z obniżonym krawężnikiem w celu zapewnienia dostępu do infrastruktury publicznej dla osób
z niepełnosprawnościami, osób starszych i matek z dziećmi,
- odmieniono teren zielony – nowa nawierzchnia trawiasta, niewysokie odmiany drzew oraz zieleń uzupełniająca w formie niskich krzewów i bylin
o ciekawych kształtach i kolorach,
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- zamontowano obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica informująca o walorach historycznych i turystycznych). Koszt zadania 263 088
zł, w tym Fundusz Sołecki sołectwa Centrum 32 308 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 60 000 zł.


Zakup samochodu osobowego do UMiG Szczekociny

Zakupiono samochód służbowy. Koszt zadania 73 538 zł.


Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny

Wykonano instalację odgromową na budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny
ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny. Koszt zadania 19 557 zł.


Utwardzenie asfaltobetonem placu przy budynku OSP Grabiec (fundusz sołecki)

Zadanie obejmowało utwardzenie placu przy budynku OSP w m. Grabiec na działce nr ewid. 219/3 o pow. 525m2. Koszt zadania 28 960 zł, w tym FS –
17 409 zł.


Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji
fotowoltaicznej

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne
źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.
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23.07.2020r. pomiędzyGminą Szczekociny a Panem Łukaszem Pałęga prowadzącym działalnośćgospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa JULBUD Łukasz Pałęga została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania. Wartość umowy 3 335 958,22 zł brutto.
W 2020r. wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku głównym, izolację fundamentów budynku głównego oraz docieplenie stropu nad II piętrem.
Koszt zadania w 2020r. – 248 445 zł, dofinansowanie – 206 265,86 zł.


Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Udzielono dotacji w wysokości 30 000 zł.


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

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa dla
poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.
13.02.2020r. pomiędzy Gminą Szczekociny a EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Sp. j. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych
w ramach zadania. Wartość umowy 6 137 860,24 zł brutto.
W 2020r. wykonano sieć wodociągową o długości 4,3 km, studnie rewizyjne 3 szt., hydranty 27 szt. oraz częściowo odtworzono nawierzchnie drogowe.
Wartość zadania w 2020r. – 2 278 399 zł, dofinansowanie 1 306 430,07 zł.


Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby utrzymania terenów zielonych

Zakupiono traktorek ogrodowy wraz z przyczepą stalową oraz pługiem śnieżnym. Koszt zadania 12 098 zł.
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Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne
źródła energii dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.
10.06.2020 r. pomiędzyGminą Szczekociny a PRO-ECO Sp. z o. o.została zawarta umowa na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz
wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania. Wartość umowy 525 559,12 zł brutto.
3.07.2020 r. pomiędzyGminą Szczekociny a Panem Grzegorzem Kucharek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa GER-BUD
Grzegorz Kucharek została zawarta umowa na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót
budowlanych w ramach zadania. Wartość umowy 146 000,00 zł brutto.
Zadanie obejmowało montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny. W szczególności:
1. Montaż instalacji fotowoltaicznych na 6 budynkach użyteczności publicznej tj.:
a. Budynku administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, Senatorska 2, Szczekociny,
b. Budynku Działu Pomocy Doraźnej w Szczekocinach, Jana Pawła II 6, Szczekociny,
c. Przedszkolu w Szczekocinach, Jana Pawła II 3, Szczekociny,
d. Społecznej Szkole Podstawowej im. 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, Śląska 86, Szczekociny,
e. Zespole Szkół Społecznych w Goleniowach, T. Kościuszki 20, Goleniowy,
f. Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie, Rokitno 34.
2. Montaż paneli solarnych w budynku Działu Pomocy Doraźnej w Szczekocinach, Jana Pawła II 6, Szczekociny.
3. Modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Szczekocinach – zamontowano dwa kotły na pellet o mocy 112 kW.
Koszt zadania 720 292 zł, dofinansowanie 538 228,63 zł.
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Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej 86 w Szczekocinach

Wykonano montaż ogrodzenia boiska z paneli ogrodzeniowych i elementów piłkochwytów boiska. Koszt zadania 25 000 zł.


Budowa trybun i zadaszenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie miejskim w Szczekocinach.

W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych. Koszt 1 000 zł.


Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne

Operacja 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.
W ramach zadania wykonano:
- oczyszczenie dna zbiornika wodnego wraz z pracami porządkowymi,
- ciąg pieszy na długości 199,66 mb,
- utwardzenie miejsc parkingowych na powierzchni 125 m2 - 8 stanowisk,
- ścieżkę edukacyjną trawiastą na długości 545,50 mb,
- altany z grillami - 2 szt. o powierzchni zabudowy 15 m2 każda,
- pomost drewniany przybrzeżny o długości 10 mb,
- budki wędkarskie - 7 szt. oraz elementy małej architektury (ławki drewniane - 8 szt., kosze na śmieci - 10 szt., tablice informacyjne - 3 szt., stojaki na
rowery - 2 szt.)
- system monitoringu terenu - 3 kamery.
Koszt zadania 371 263 zł, dofinansowanie 281 593 zł.
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Budowa placu zabaw w Grabcu

W ramach zadania zlecono opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby zgłoszenia robót. Koszt zadania 2 000 zł.


Budowa placu zabaw w Rędzinach (fundusz sołecki)

W ramach zadnia opracowano mapę do celów projektowych oraz wykonano ogrodzenie, a także zamówiono karuzelę. Koszt zadania 12 077 zł, w tym
fundusz sołecki 10 077,10 zł.

ŚRODKI POZYSKANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH
 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 Konopnicki - 989 745 zł – wkład własny inwestycji dofinansowanej ze środków europejskich.
 Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji
fotowoltaicznej - 800 000 zł – wkład własny inwestycji dofinansowanej ze środków europejskich.
 Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin – 500 000 zł.
 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka - 3 200 000 zł.
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 Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach - 900 000 zł.

 Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Żeromskiego (droga krajowa nr 78),
Tartacznej i al. Zwycięstwa - 550 000 zł.

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.
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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 2020r., poz. 1876 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 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 opiekuńczo- wychowawczych 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
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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 8 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz 1
dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo –Terapeutycznej. Ogólna kwota poniesionych wydatków wyniosła: 54 392 zł.

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Uchwałą NR 153/XIX/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 30 grudnia 2019. został przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Szczekociny na 2020rok.
Głównym celem programu jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych,
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Zadania realizowane w ramach w/w programu w Gminie Szczekociny są: promocja
zdrowia, profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca, redukcja szkód, rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa oraz
zadania regulacyjne i zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów.
Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny powołał Gminną
Komisję do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do jej zadań w szczególności należy: podejmowanie działań zmierzających do poddania się
leczeniu odwykowemu przez osoby uzależnione od alkoholu; inicjowanie w środowisku lokalnym działań służących profilaktyce i rozwiazywaniu
problemów alkoholowych; prowadzenie innych działań przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. W roku 2020 wydatkowano ze środków własnych na realizację w/w programu kwotę: 166.472 zł.
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PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Uchwałą NR 154/XIX/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 30 grudnia 2019. został przyjęty Program Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Szczekociny na lata 2020-2023.
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 2020 ze środków własnych na realizację w/w programu zostały poniesione koszty w wysokości: 5 281 zł.
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ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
INFORMACJE OGÓLNE.
Sprawozdanie z realizacji 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 2020, jest sporządzone w związku z art. 5a ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
Program, stanowił podstawę współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy w roku 2020.
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 22 października 2019r. 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 8 listopada 2019r. Wyniki konsultacji
zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Szczekociny dnia 12 listopada 2019 r. Ilość
zgłoszonych opinii i uwag – 0.
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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 22 października 2019r. do dnia 7 listopada 2019r. 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 12 listopada 2019r.

WSPÓŁPRACA FINANSOWA.
Przeprowadzenie konkursu na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku:


W dniu 9 stycznia 2020 roku ogłoszony został konkurs na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2020 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.



29 stycznia 2020 roku, po uprzednim zapoznaniu się z wynikami przedstawionymi przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem nr 13/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 stycznia 2020r., Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert i
określił wysokość przyznanej dotacji:
o Miejsko Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Szczekociny – 78 500,00 zł
o Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Szczekociny – 28 000,00 zł
o Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” – 23 500,00 zł
o Uczniowski Klub Sportowy „TALENT” – 10 000,00 zł
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1 marca 2020 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny przekazał informacje dotyczącą rozliczenia dotacji, przyznanych w 2020 roku w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu:
LP

Podmiot, który uzyskał
dotację

Kwota
przyznana

Kwota wydatkowana

Kwota
zwrócona

1

Uczniowski Klub
Sportowy „TALENT”

10 000 zł

213,47 zł

9 786,53 zł

2

Uczniowski Klub
Sportowy „LIDER”

23 500 zł

4 641,00 zł

18 859,00 zł

3

Miejsko Gminny
Ludowy Klub
Sportowy
„OLIMPIJCZYK”
Szczekociny

28 000,00 zł

28 000,00 zł

0,00 zł

4

Miejski Ludowy Klub
Sportowy „SPARTA”
Szczekociny

78 500,00 zł

78 461,50 zł

38,50 zł

SUMA

140 000 zł

111 315,97 zł

28 684,03 zł
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WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA.
Współpraca pozafinansowa przebiegała poprzez:
1. Wzajemne informowania się o planowanych kierunkach działalności poprzez 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 i rozmowy 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. Promowanie przez Miasto i Gminę Szczekociny działalności organizacji i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku.
7. Prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych.
8. Wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności poprzez inicjowanie i prowadzenie otwartych spotkań z przedstawicielami
organizacji.
9. Stwarzanie organizacjom udogodnień w dostępie do sprzętu (komputera, telefonu itd.) oraz do lokali (m. in. poprzez udostępnianie sal Urzędu).
10. Prowadzenie i aktualizowanie elektronicznej bazy danych organizacji działających w Gminie.
11. Objęcie patronatem Burmistrza imprez i przedsięwzięć realizowanych przez organizacje.
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EFEKTY WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ I POZAFINANSOWEJ.
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 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.



Rozwinięcie i utrwalenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań grą w szachy.



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



Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szczekociny, mające na celu doskonalenie ich uzdolnień sprawności fizycznej, poprzez
kolarstwo.



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



Upowszechnienie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy



Poznanie elementów techniki i taktyki gier zespołowych.
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Kształtowanie nawyków higienicznych w odniesieniu do własnego ciała, ubioru i środowiska.



Poznanie przepisów gier sportowych i konkurencji sportowych.



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



Wspieranie działań w zakresie szkolenia sportowego szczególnie młodzieży uzdolnionej.



Wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych wynikających z zadań statutowych organizacji działających w tym zakresie.



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 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.



Pomoc podczas promocji wydarzeń kulturalnych za pośrednictwem internetu (strony internetowej i portalu Facebook).
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PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ
OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2019-2023
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 2020 do Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczekocinach wpłynęło 6 „Niebieskich Kart”, które zostały założone w 9 rodzinach, gdzie główną
przyczyną ich wystąpienia był alkohol i agresywne zachowania sprawcy. W 1 przypadku ”Niebieska Karta” została założona przez pracownika socjalnego
MGOPS natomiast 5 przez Policję.
Ogólnie w roku 2020 trwała procedura i monitoring w 9 rodzinach natomiast w stosunku do 1 rodziny była to kontynuacja działań z lat
poprzednich.
W w/w sprawach odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast zostało utworzonych 6 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.
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Rodziny, w których trwa procedura „Niebieska Karta” na bieżąco są monitorowane poprzez cykliczne wizyty dzielnicowego i pracownika socjalnego
danego terenu.
W 2020r. zakończono procedurę „Niebieskich Kart” w 3 rodzinach , założonych w bieżącym roku i poprzednich latach, z uwagi na ustanie
przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu jej dalszego stosowania.

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.
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W roku 2020 z w/w Programu skorzystało ogółem 220 osób, w tym 105 osób skorzystało z posiłku, 135 osób z zasiłku celowego na zakup
żywności natomiast 20 osób skorzystało ze świadczenia rzeczowego w postaci talonu na żywność. Koszty poniesione z dotacji wyniosły 68 235 zł,
z środków własnych wykorzystano kwotę: 28 518 zł, ogółem 96 753 zł.

PROGRAM „ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR
PIECZY ZASTĘPCZEJ”
Celem Programu jest wzmocnienie roli asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w systemie wspierania rodziny i pieczy
zastępczej, w tym realizacja przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” w stosunku do kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin, rodzin z dzieckiem posiadającym
zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu.
Celem Programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym
zwiększenie

dostępu

do

usług

asystenta

rodziny

w

gminie

oraz

do

usług

koordynatora

rodzinnej

pieczy zastępczej

w powiecie. Ponadto założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i powiatów)
działań, które będą służyły wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w celu zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych
umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak najszybszego powrotu do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, a także rozwój sieci
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w celu wspierania tempa procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez odpowiednie wsparcie
udzielane osobom prowadzącym rodzinne formy pieczy zastępczej.
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Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej„ funkcjonuje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczekocinach od
2015 roku. W 2020 roku asystent rodziny współpracował z 13 rodzinami, w skład których wchodziło 56 osób, z czego 35 stanowiły dzieci. W ramach
”Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2020” wykorzystano dotację w wysokości: 1 700 zł.

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 2020 na Program „Rodzina 500+” wykorzystano dotację w wysokości: 6 565 748 zł. Z w/w programu skorzystało 726 rodziny, natomiast
świadczenia wypłacono dla 1 046 dzieci.

PROGRAM „DOBRY START”
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od
kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodziny. Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny od 7 roku życia do ukończenia 20 lat. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.
W roku 2020 zostało złożonych 529 wniosków. Na wypłatę świadczeń wykorzystano dotację w wysokości: 232 810 zł. Świadczenie zostało
wypłacone dla 751 dzieci.
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POMOC SPOŁECZNA
Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2020 r. było 337 osób, w tym w wieku 0-17 – 115 osób, w wieku 18-60 - 146 osób, w wieku
61-65 - 35 osób oraz w wieku powyżej 66 lat - 41 osób, w tym 272 osób poniżej kryterium dochodowego oraz 65 osób powyżej kryterium dochodowego.
Na terenie gminy nie funkcjonują placówki interwencyjne.
Na terenie gminy nie funkcjonuje żadna placówka stacjonarnej pomocy społecznej.
Na 1 stycznia 2020r. 242 rodziny otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia 2020r. 197 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice
otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek 2020 roku 436, a na koniec roku 374. Kwota świadczeń rodzinnych w 2020 r. wyniosła 2.160.896 zł,
a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 539.289 zł.
Na początek 2020r. 665 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec 2020r. 688 rodzin. Przeciętnie, ze świadczeń tych
korzystało na dzień 1 stycznia 2020r. 665 rodziny, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 688 rodzin.

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 2020 - 2038r, tj. na cały okres, na jaki przyjęto limity wydatków oraz planowana była spłata
zobowiązań długoterminowych, w tym kredytów.
Ponadto WPF opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także
mieszkańców Gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwiła także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz
wskazała możliwości inwestycyjne Miasta i Gminy Szczekociny w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej.
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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 2020 ujęto 9 zadań inwestycyjnych.

FINANSE GMINY
Budżet gminy na 2020r zakładał dochody w kwocie 46 594 876 zł oraz wydatki w kwocie 44 003 454 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 43 595
422 zł, co stanowi 93,6 % rocznego planu po zmianach. W strukturze osiągnięcia dochodów:

1. dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 7 847 224, co stanowi
77,5 % planu po zmianach, oraz 18 % dochodów wykonanych ogółem,

2. dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 35 748 198 zł, co stanowi
98 % planu po zmianach, stanowiąc 82 % dochodów wykonanych ogółem.

Wydatki zrealizowano w kwocie 38 968 643 zł, co stanowi 88,6 % rocznego planu po zmianach. W stosunku do roku poprzedniego wydatki wzrosły o 21
% tj. o kwotę 6 771 551 zł. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 5 876 110 zł, co stanowi 69,5 % planu po zmianach oraz 15,1 % wydatków
wykonanych ogółem. W 2020 roku nastąpił znaczny wzrost wydatków majątkowych o 274,3 %, co stanowi kwotę 4 306 079 zł.
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Realizacja wydatków bieżących w kwocie 33 092 533 zł ukształtowała się na poziomie 93,1 % założonego planu rocznego po zmianach oraz 84,9 % wydatków
wykonanych ogółem.
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca według stanu na 31.12.2020r. wynosiły 5 683,10 zł – wzrost o 1 100,75 zł rok do roku, natomiast wydatki
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 080 zł – wzrost 537,76 zł rok do roku.
W roku 2020 dzięki znakomitej ocenie ryzyk i niewykorzystanych do tej pory zasobów finansowych gminy oraz poprzez optymalizację struktury
organizacyjnej Urzędu wypracowana została niewystępująca nigdy przedtem nadwyżka budżetowa w kwocie 4 626 779 zł. Nadwyżka budżetowa to
różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami gminy. W 2020r. nadwyżka budżetowa została przeznaczona na sfinansowanie wydatków budżetu
i spłatę kredytów.
Dla przykładu wydatki na administrację w dziele 750 zostały zredukowane o 2,3 % tj. o 100 004 zł, co przełożyło się na poprawę kondycji
finansowej oraz przyśpieszenie inwestycyjne.

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. Żłobek w Szczekocinach
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach
6. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach
7. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczekocinach
Gmina Szczekociny nie posiada żadnej spółki.
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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2020R. DO 31.12.2020R.
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020R.
A. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI:
I.

Nieruchomości wchodzące w skład zasobu nieruchomości gminnych:

W skład zasobu gruntów gminnych wchodzą:
Ilość działek

Powierzchnia [ha]

Działki ogółem

430

161,2632

W tym drogi

131

18,2316

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 nieruchomość gruntową o nr ewid. 1135/1 położoną w obr. Goleniowy o powierzchni
równej 0,0394 ha za cenę 5 000 zł.
2. Umową sprzedaży Gmina zbyła na rzecz osób fizycznych nieruchomość gruntową o nr ewid. 1991 położoną w obr. Szczekociny o powierzchni
równej 0,0350 ha za cenę 11 110 zł.
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Nabycie nieruchomości:
1. Umową sprzedaży Gmina nabyła od osób fizycznych nieruchomość o nr ewid. 458, 969, położoną w obr. Wólka Starzyńska o łącznej powierzchni
0,0200 ha za cenę 7 589 zł, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.
2. W drodze decyzji Wojewody Śląskiego Gmina przejęła 13 działek o łącznej powierzchni równej 11,0560 ha.
3. W ramach regulacji stanu prawnego Gmina przejęła 2 działki drogowe, położone w obr. Bógdał o łącznej powierzchni 0,1409 ha.



Dzierżawa/najem
Cel:

Ilość umów

Powierzchnia [ha]

Uprawy polowe

20

25,5370

Cel mieszkalny

1

54,70m2

Działalność handlowo-usługowa

18

0,8121

Na polepszenie zagospodarowania 3

0,5981

nieruchomości przyległej
Ogółem
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26,9527

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
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2. Przedszkole Gminne w Szczekocinach oraz Żłobek w Szczekocinach: 1 działka, o powierzchni równej 0,5923ha.
3. Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach: 1 działka, w części o powierzchni równej 1,1800ha
II.

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

B. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH.
Użytkowanie wieczyste.


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

Udziały.




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

41

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU
WYKONYWANIAPRAWA WŁASNOŚĆI I INNYCH PRAW
MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA
Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności

16 110

nieruchomości
Wpływy z opłat za trwały zarząd
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

5 592
10 357

nieruchomości
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

168 795

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności

Łączna wartość mienia komunalnego wynosi : 88 252 456 zł.
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16 327

MIESZKAŃCY GMINY – DEMOGRAFIA
W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 112 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 7671 osoby,
w tym 3857 kobiet i 3814 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
− liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 962 osoby,
− liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła 4687 w tym: liczba kobiet (15-59 lat) wynosiła 2121 osób, a liczba mężczyzn (15-64) wynosiła
2566,
− liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2022.
Na początku 2020 r. na terenach miejskich mieszkało 3633 osób, a na terenach wiejskich 4150 osób. Na koniec 2020 r. dane te przedstawiały się
następująco: tereny wiejskie 4100, tereny miejskie 3571.
W 2020 r. narodziło się w gminie 65 osób, w tym 33 dziewczynki i 32 chłopców, a zmarło 111 osób, w tym 48 kobiet i 63 mężczyzn. Wobec tego
przyrost naturalny w 2020 r. wyniósł -46. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6 na 1000 mieszkańców gminy. Najczęstsze przyczyny zgonów to:
choroby. W 2020 r. nie odnotowano zgonów niemowląt.

OCHRONA ZDROWIA
Gmina Szczekociny nie prowadzi podmiotów leczniczych.
Na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne:
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1. 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.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniano w niżej wymienionych instytucjach związanych z ochroną zdrowia:
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
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- leczenie dietetyczne
- zaopatrzenie w środki pomocnicze
- zapewnienie badań diagnostycznych
6.Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnychim. Matki Teresy z Kalkuty, Dom Pomocy Społecznej w Drużykowej
- prowadzenie domu spokojnej starości
W gminie w 2020r. funkcjonowały 4 apteki, a na koniec 2020r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
Na początku 2020 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
 przy ul. Żeromskiego 11 w Szczekocinach – w budynku znajduje się 9 mieszkań, o powierzchni 19,50 m2; 16,10 m2; 38,00 m2; 35,15 m2; 19,40
m2; 14,86 m2; 22,80 m2; 18,70 m2; 20,20 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 204,71 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

m 2;

28,03

m2;

36,38

m 2;

28,03

m2;

28,03

m 2;

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,
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 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 2020 r., 28 mieszkań, a na dzień 31 grudnia 2020 r. – 28 mieszkań.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 33,24 m2, a ogółem, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 0,004 m2.
W 2020r. nie prowadziliśmy inwestycji w celu oddania do użytkowania mieszkań znajdujących się w zasobie gminy.
Niewykorzystane było 1 mieszkanie. Przyczyną niewykorzystania tego mieszkania było to, że przedmiotowe mieszkanie wymagało remontu
celem dostosowania go do zamieszkania.
W 2020 r nie dokonano sprzedaży mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy.
W 2020 r. Gmina nie wszczynała postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 16,70 zł, a płatności dotyczyły
2 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2020 r. dane te przedstawiały się następująco: 55,29 zł, a płatności dotyczyły 6 mieszkań.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. w 32,14 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było toalet, zaś na dzień 31 grudnia 2020 r. odsetek ten
wynosił 32,14 %.
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W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 31.017,94 zł, których beneficjentami było 19 osób. Podstawą ich przyznania było
złożenie odpowiedniego wniosku i spełnienie wymaganych kryteriów dochodowych i metrażowych. Kwota najniższego dodatku wynosiła 30,71 zł, zaś
kwota najwyższego dodatku – 305,88 zł.
W zasobie gminy w 2020 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 2020 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 2 osoby, zaś pod koniec 2020 r. były to 2 osoby. Średni czas oczekiwania na
otrzymanie mieszkania wynosił w 2020 r. 885 dni / 30 miesięcy. Względem lat poprzednich, czas oczekiwania wzrósł ze względu na ilość osób
oczekujących na przydział mieszkania, a także ograniczoną ilość mieszkań będących w zasobie mieszkaniowym gminy

SPRAWY OBYWATELSKIE
Do urzędu w 2020r. wpłynęło 33 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
W sprawozdawanym roku wpłynęła 6 skarg w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
W sprawozdawanym roku wpłynęło 20 wniosków w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Przedmiotem wniosków było
najczęściej: poprawa stanu i bezpieczeństwa na drogach, uzupełnienie oświetlenia ulicznego, uporządkowanie terenu, montaż znaków, zmiana
organizacji ruchu, wsparcie finansowe, bezpłatne użyczenie działki.
W 2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny wydał 188 Zarządzeń.
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PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE
Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2020r. na terenie gminy :


Ilość interwencji zgłoszonych: 1373



Ilość osób doprowadzonych do wytrzeźwienia: 13



Ilość zgłoszeń: 64, w tym potwierdzonych: 41



Wypadki drogowe: 4



Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych: 2=0



Kolizje drogowe:88



Wypadek ze skutkiem śmiertelnym: 0

EDUKACJA
Stan organizacji przedszkoli i szkół.
W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Szczekociny była organem prowadzącym dla 1 przedszkola i 1 szkoły podstawowej:
- Przedszkole w Szczekocinach,
- Szkoła Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach.
W roku szkolnym 2019/2020 działalność oświatową prowadziły szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej:
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- 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 i Szkoła Podstawowa, 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 i Społeczna Szkoła Podstawowa, prowadzony przez Stowarzyszenie na

II

III

w tym:
IV V

Liczba
ucznió
w

Tabela - Stan organizacji szkół podstawowych w 2019/2020
Wyszczególnienie

Liczba
oddział
ów

Rzecz Rozwoju Edukacji „Razem dla szkoły” im. Jana Pawła II w Rokitnie.

I

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1

13

217

21

25

25

9

41

35

28

33

2.

Szkoła Podstawowa w Goleniowach

7

61

7

10

7

-

10

10

6

11

3.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Rokitnie

8

105

13

13

9

8

22

16

7

17

4.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczekocinach

8

111

10

15

16

9

21

16

14

10

36

494

51

63

57

26

94

77

55

71

Razem
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VI

VII

VIII

Tabela - Stan organizacji przedszkoli 2019/2020
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

1.

Przedszkole w Szczekocinach

5

Liczba
wychowanków
ogółem
125

Liczba
wychowanków
poniżej „0”
52

Liczba
wychowanków
„0”
73

2.

Przedszkole w Goleniowach

2

42

18

24

3.

Społeczne Przedszkole w Rokitnie
Ogółem:

2
9

38
205

16
86

22
119

Łącznie na terenie Gminy Szczekociny w minionym roku szkolnym do przedszkoli i szkół podstawowych uczęszczało 699 uczniów,
którzy uczyli się w 45 oddziałach.
Tabela - Zatrudnienie w placówkach w roku szkolnym 2019/2020- ilość etatów
Wyszczególnienie

Ilość etatów

1.

Przedszkole w Szczekocinach

2.

Etaty

pedagogiczny

Bez

Nauczyci

ch

stopnia

el

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

kontraktow mianowan

dyplomowa

stażysta

y

y

ny

9,4

0

0

1,2

0

8,2

Szkoła Podstawowa Nr 1

28,17

0

0

0,67

4

23,50

Razem

37,57

0

0

1,87

4

31,7

Stan ilościowy nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placówkach, prowadzonych przez Gminę Szczekociny w roku szkolnym 2019/2020.
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Tabela - Zatrudnienie nauczycieli w placówkach w roku szkolnym 2019/2020
Wyszczególnienie

Ilość nauczycieli

1.

Przedszkole w Szczekocinach

11

2.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach

31

Razem

42

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Szczekociny w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowały w 2 budynkach.
W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny
i pomoce dydaktyczne.
W roku szkolnym 2019/2020, w placówkach oświatowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne i remontowe:
Przedszkole w Szczekocinach:
- Wykonanie drogi wewnętrznej i chodnika na terenie Przedszkola w Szczekocinach wraz z modernizacją wjazdu, na wykonanie planu składają
się następujące wydatki:
- wykonanie drogi z kostki betonowej na pozostałej części łączącej ulicę Jana Pawła II z placem ewakuacyjnym Przedszkola - kwota 35.000,00
zł,
- wykonanie drogi z kostki betonowej na pozostałej części łączącej ulicę Jana Pawła II z placem ewakuacyjnym Przedszkola na długości 30 m
i szerokości 5 m, kwota - 30.000,00 zł, łącznie wydatki wyniosły 65.000,00 zł.
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Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach:
- malowanie sali nr 33,

- zakup suszarek do rąk, desek, pojemników na papier i mydło oraz

- malowanie bloku żywieniowego,

wymiana baterii nad umywalkami zgodnie z wymogami sanitarnymi -

- malowanie świetlicy szkolnej,

4.300,00 zł,

- wymiana okien w sali 44, 45 (piętro nowe skrzydło – 6.749,99 zł)

- malowanie łazienek - parter i I piętro,

- wykonano remont pracowni komputerowej – odnowiono ściany,

- malowanie poręczy na schodach wewnątrz budynku szkoły,

wymieniono panele podłogowe (1.629,00 zł),

- malowanie sali nr 47 i wymiana paneli podłogowych w której będą

- naprawy części ogrodzenia na kompleksie boisk „ORLIK 2012” (koszt

się uczyli uczniowie klasy I,

ok. 700,00 zł),
Wykonano gruntowny remont pracowni chemicznej sala nr 20 (II piętro) na której remont wydano 3.119,69 zł z § 4210 oraz kwotę 7.500,00 zł
z § 4270 (usługa). Wykonano rolety w oknach, ekrany za kaloryferami mającymi na celu zatrzymanie ciepła oraz listwy. Zakupiono do pracowni
chemicznej wyposażenie - meble, szafki, wyciąg oraz stoliki i krzesła na kwotę 25.316 zł.
Poziom nauczania w placówkach
W roku szkolnym 2019/2020 egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r. Każdy ósmoklasista przystąpił do
egzaminu w formie pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Egzamin
ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Najlepsze wyniki
z egzaminu ósmoklasisty - z języka polskiego, otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Goleniowach.

52

Tabela- Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 r. - język polski
Liczba
Lp.

Śr. wynik w %

uczniów
Nazwa szkoły

1

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach

31

51,29 %

2

Szkoła Podstawowa w Goleniowach

11

65,09 %

3

Społeczna Szkoła Podstawowa w Rokitnie

16

55,75 %

4

Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczekocinach

9

63,78 %

Wykres - Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 r. - język polski
65,09

63,78

70
60

55,75

51,29

56,3

58,89

59,29

50
40
30
20
10
0
SP. Nr 1 w Szczekocinach
SP w Goleniowach
SP w Rokitnie
SSP w SzczekocinachGmina
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Powiat Województwo

Najlepsze wyniki z egzaminu - z matematyki, otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Goleniowach.
Tabela - Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 r. – matematyka

Lp.

Liczba

Śr. wynik

uczniów

w%

Nazwa szkoły
1

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach

31

39,68 %

2

Szkoła Podstawowa w Goleniowach

11

53,73 %

3

Społeczna Szkoła Podstawowa w Rokitnie

16

37,44 %

4

Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczekocinach

9

53,00 %

Wykres - Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 r. - matematyka

53,73

60
50

53
43,24

39,68

45,22

45,67

37,44

40
30
20
10
0
SP Nr 1 w Szczekocinach
SP w Goleniowach
SP w Rokitnie
SSP w SzczekocinachGmina
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Powiat Województwo

Najlepsze wyniki z egzaminu - z języka angielskiego, otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach.
Tabela - Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 r. - język angielski
Lp.

Nazwa szkoły

Liczba uczniów

Śr. wynik w %

1

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach

30

50,23 %

2

Szkoła Podstawowa w Goleniowach

11

43,00 %

3

Społeczna Szkoła Podstawowa w Rokitnie

16

36,88 %

4

Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczekocinach

8

48,88 %

Wykres - Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 r. - język angielski

60

55,62
50,23

48,88

50

55,24

45,55

43
36,88

40
30
20
10

0
SP Nr 1 w Szczekocinach
SP w Goleniowach
SP w Rokitnie
SSP w Szczekocinach
Gmina
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Powiat Województwo

Egzamin z języka niemieckiego zdawało dwóch uczniów.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 r. - język niemiecki

Liczba
Lp.

Śr. wynik w %

uczniów
Nazwa szkoły

1

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach

1

-%

2

Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczekocinach

1

-%

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 r. - język niemiecki
78,5
80
70
60

48,46

50

38,67

40
30
20
10

0

0

0
SP Nr 1 w Szczekocinach
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SSP w Szczekocinach

Gmina

PowiatWojewództwo

W roku szkolnym 2019/2020, 118 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, 1 uczeń nie otrzymał promocji do następnej klasy.
Tabela - Promocja uczniów w roku szkolnym 2019/2020
Wyszczególnienie

Promocja uczniów
Świadectwo
z wyróżnieniem

Egzaminy
poprawkowe

Uczniowie
niepromowani

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1

52

-

1

2.

Społeczna Szkoła Podstawowa

29

-

-

3.

Szkoła Podstawowa w Goleniowach

12

-

-

4.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Rokitnie

25

-

-

118

-

1

Razem

W roku szkolnym 2019/2020, 118 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, 1 uczeń nie otrzymał promocji do następnej klasy.
Tabela - Promocja uczniów w roku szkolnym 2019/2020
Wyszczególnienie

Promocja uczniów
Świadectwo

Egzaminy

Uczniowie

z wyróżnieniem

poprawkowe

niepromowani

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1

52

-

1

2.

Społeczna Szkoła Podstawowa

29

-

-

3.

Szkoła Podstawowa w Goleniowach

12

-

-

4.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Rokitnie

25

-

-

118

-

1

Razem
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Informacje o pozyskanych przez placówki środkach zewnętrznych oraz o projektach, w których brały udział

Od 2019 r. przy Przedszkolu w Szczekocinach działa Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Szczekocinach. Celem Stowarzyszenia jest m.in.
wspieranie działalności Przedszkola, w związku z tym Stowarzyszenie wzbogaciło bazę lokalową Przedszkola na kwotę 20 tysięcy zł, za którą
wykonano następujące prace - cyklinowanie parkietu, renowacja obudowy na grzejniki, zakup dywanów do sal, zakup mebli do jednej sali, zakup
firanek na korytarz i do sali, wymiana drzwi w jednej sali, zakup siedzisk pcv dla dzieci. Dzięki wspólnej pracy pracowników i rodziców dzieci, kuchnia
została

doposażona

w

piec

konwekcyjno-parowy

na

kwotę

14.000

zł.

Sponsorzy

zakupili

do

kuchni

nowe

stoły

o wartości 2.000 zł a także nowe meble, wózek gastronomiczny na kwotę 4.000 zł. Sponsor doposażył sale zajęć o nowe pomoce dydaktyczne
i zabawki na kwotę ok. 5.000 zł. Mini - siłownia o wartości 3.000 zł została również ofiarowana przez Sponsora.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach, w roku szkolnym 2019/2020 kontynuowała realizację i zakończyła projekt nr WND-RPSL.11.01.0424-00B0/18-00 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 poprawa efektywności kształcenia ogólnego „W szkole eksperyment i doświadczenie - w życiu rozwój i doskonalenie” czas realizacji do dnia 31.08.2020 r. prowadzone były 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.
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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 korzystała z programów i projektów, które funkcjonowały do okresu zajęć prowadzonych zdalnie z uwagi na COVID-19,
- programu „Owoce i warzywa w szkole” dla klas I-V,
- programu „Mleko w Szkole” dla klas I-V,
- w trakcie trwania zajęć w szkole, przeprowadzono warsztaty profilaktyczne ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Szczekociny.
Szkoła również złożyła wniosek na dotację na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów. Dotacją również objęto uczniów
niepełnosprawnych realizujących kształcenie w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym w Wolbromiu.
Szkoła w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu działania 1:1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach „Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, otrzymała od
organu prowadzącego sprzęt komputerowy do realizacji zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia - 17
zestawów komputerowych o wartości 58.055,00 zł, 17 zestawów słuchawkowych TRACER STRIKER USB o wartości 1.870,00 zł oraz w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działania 1:1
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach „Projekt grantowy
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pn. Zdalna Szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w sprzęt do realizacji zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość lub
innego sposobu kształcenia, szkoła otrzymała zestawy komputerowe o wartości 6.150,00 zł (laptop+ słuchawki).

Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów, nauczycieli i szkół

W roku szkolnym 2019/2020, realizowano szereg zadań na rzecz uczniów, nauczycieli 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 uczniów niepełnosprawnych do szkół.
Tabela- Dowożenie uczniów do szkół
Wyszczególnienie, uczniowie:
1.

Niepełnosprawni dowożeni

2.

Dowożeni do placówek:

12

- Przedszkole w Szczekocinach

34

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach

52

Razem - dowożeni
3.

2019/2020

98

Nakłady (w zł)

269.681 zł
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Uczniowie niepełnosprawni dowożeni byli do następujących placówek:
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu – 10 uczniów,
- Szkoły Podstawowej Nr 15 w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu – 2 uczniów.

Dożywianie uczniów
Wychowankowie w przedszkolach oraz uczniowie w szkołach korzystali w roku szkolnym 2019/2020 z posiłków organizowanych przez
placówkę.
Tabela- Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez placówkę w roku szkolnym 2019/2020
WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA WYDANYCH POSIŁKÓW
ŚNIADANIE

OBIAD

NIEPEŁNY OBIAD

1.

PRZEDSZKOLE W SZCZEKOCINACH

125

125

-

2.

PRZEDSZKOLE W GOLENIOWACH

41

41

-

3.

SPOŁECZNE PRZEDSZKOLE W ROKITNIE

38

38

-

4.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SZCZEKOCINACH

-

-

80

5.

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEKOCIN ACH

-

-

69

6.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOLENIOWACH

-

55

-

7.

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ROKITNIE

-

72

-
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Tabela- Odpłatność za posiłki organizowane przez placówkę w roku szkolnym 2019/2020
Liczba uczniów

Wyszczególnienie

Korzystających z

Korzystających

Korzystających z

posiłków

z posiłków

posiłków

pełnopłatnych

dofinansowanych

refundowanych

1.

Przedszkole w Szczekocinach

104

-

21

2.

Przedszkole w Goleniowach

39

2

-

3.

Społeczne Przedszkole w Rokitnie

38

-

-

4.

Szkoła Podstawowa Nr 1

55

-

25

5.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczekocinach

66

-

3

6.

Szkoła Podstawowa w Goleniowach

51

4

-

7.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Rokitnie

66

-

6

Stypendia szkolne
W roku szkolnym 2019/2020 wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. Tabela pokazuje liczbę przyznanych stypendiów
szkolnych w roku szkolnym 2019/2020, z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę.
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Tabela- Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020

IX-XII 2019 r.

I-VIII 2020 r.

Typ szkoły
A

B

C

A

B

C

Szkoła podstawowa

44

11

-

41

5

-

Liceum ogólnokształcące

9

3

-

9

3

-

Technikum

8

2

-

5

-

-

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

1

-

-

1

-

-

Branżowa szkoła I stopnia

7

-

-

7

-

-

Przedział wielkości przyznanego świadczenia:
A - mniejsze lub równe czterokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych
B - większe od czterokrotności i mniejsze lub równe dwunastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach
rodzinnych
C - powyżej dwunastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych
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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 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz
dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i zawodowego mogła zostać udzielona uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,
– posiadającym 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 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Z tej formy pomocy skorzystał 1 uczeń, uczęszczający do Branżowej Szkoły I stopnia w Szczekocinach, otrzymując dofinansowanie w kwocie
374,20 zł
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Wykres- Wykorzystane środki finansowe na realizację Rządowego programu „Wyprawka szkolna”– porównanie od roku szkolnego 2008/2009

Wykorzystane środki finansowe

374,20 zł

728,50 zł

740 zł

975 zł

7 723,23 zł

21 473,83 zł

21 278,20 zł

14 213,60 zł

11 096 zł

8.791,20 zł

18 810,00 zł

17 211,50 zł

do 2019/2020

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

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:
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Tabela- Bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe 2019/2020
Wyszczególnienie

Liczba uczniów objętych dotacją celową

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1

211

3.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczekocinach

110

4.

Zespół Szkół w Goleniowach

61

5.

Zespół Szkół Społecznych w Rokitnie

105
Razem

487

Gmina Szczekociny pozyskała również 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 2019/2020
Wyszczególnienie
1.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Liczba uczniów objętych dotacja celową
10

Razem

10

Na realizację zadania pozyskano środki finansowe od Wojewody Śląskiego w kwocie 45.525,92 zł, natomiast wykorzystano 44.626,82 zł.
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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 85 972,86 zł, i tyle wykorzystano.

Liczba

Liczba

Kwota

Liczba

Liczba

Kwota

pracodawców

młodocianych

dofinansowania

pracodawców

młodocianych

dofinansowania

4

11

85 972,86

-

-

-
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85 972,86

w 2020 r.

Wysokość dotacji wykorzystanej

Przyuczenie do pracy

w 2020 r.

Nauka zawodu

Wysokość dotacji pozyskanej

Tabela - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych uczniów w roku 2020

85 972,86

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2019/2020 była kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi
szkolnemu

podlegali

uczniowie

w

wieku

od

7

lat

do

ukończenia

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 2019/2020 wszczęto 38 postępowań administracyjnych dla rocznika 2003, w celu ustalenia miejsca spełniania obowiązku
nauki przez uczniów.
W przeprowadzonych postępowaniach administracyjnych, 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 2020 r. organ dokonał analizy
poniesionych w 2019 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30
ust. 3 oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Informacje o wysokości
jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2019, obrazuje tabela.
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Wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego w poszczególnych placówkach za lata 2010 - 2019

Szkoła / placówka

Jednorazowy dodatek uzupełniający - razem z ZUS pracodawcy

oświatowa
za 2010

za 2011

za 2012

za 2013

za 2014

za 2015

za

za 2017

za 2018

za 2019

0,00

2016
Przedszkole w

47.185,59

61.791,14

27.753,39

55.270,06

69.278,94

122.775,19

158.468,93

86.304,78

173.990,50 159.645,64

74.284,76

94.864,72

32.148,88

34.146,35

39.712,66

10.292,57

51.902,72

-

23.161,40

9.949,32

116.195,99

-

57.725,90

19.410,82 15.799,55

Szczekocinach

Szkoła
Podstawowa Nr 1

Szkoła
Podstawowa Nr 2

Szkoła
Podstawowa
Starzyny
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Gimnazjum w

164.822,26

208.197,73

102.983,83

203.378,57

201.640,78

169.400,96

91.178,25

118.086,84

52.696,09

112.499,93 111.587,09

79.794,46

120.511,91

150.728,24

67.771,87

148.984,70

154.593,91

120.850,41

654.904,31

831.850,26

379.951,41

694.123,7

696.746,36

538.144,54

-

59.840,28

12.721,33

1.779,08

-

140.727,58 42.081,47 17.578,63

Szczekocinach

Zespół Szkół
Goleniowy

Zespół Szkół
Rokitno

Razem

6
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Nadzór pedagogiczny w jednostkach oświatowych
W roku szkolnym 2019/2020, w związku z nadzorem pedagogicznym sprawowanym przez kuratora oświaty, wizytatorzy Delegatury
Kuratorium Oświaty w Sosnowcu na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny przeprowadzili w Szkole Podstawowej Nr 1
w Szczekocinach w dniu 03.03.2020 r.kontrolę doraźną. Temat kontroli: nadzór dyrektora szkoły nad przestrzeganiem praw dziecka i ucznia,
upowszechnianiem wiedzy o tych prawach oraz udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku z podejrzeniem przemocy w rodzinie i
możliwością popełnienia przestępstwa molestowania seksualnego na uczniu szkoły – art. 55 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe. Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły/placówki: brak.
Działalność legislacyjna Gminy
W roku szkolnym 2019/2020, prowadzono działalność normotwórczą w trybie i formach przewidzianych w stosownych ustawach, co dało
podstawę do podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny 7 uchwał.
W ramach wewnętrznego kierownictwa, oprócz decyzji organizacyjno – kadrowych, wydano 15 zarządzeń odnoszących się do sfery oświaty.
Finansowanie oświaty w 2020 r.
Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków na oświatę stanowi i stanowić będzie treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczekociny,
za rok budżetowy 2019 i 20.

PRZEDSIĘBIORCY
W 2020r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 26 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności tychże
przedsiębiorstw było: PKD-Dział 41 oraz 43 – Roboty budowalne.
Można wyróżnić:
 481 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W 2020r. wyrejestrowano 16przedsiębiorców, w tym 16 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem
działalności wyrejestrowanych podmiotów było PKD – Dział 47 handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.

OCHRONA ŚRODOWISKA
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 2020r. na terenie
obu oczyszczalni oczyszczonych zostało 211 tyś. m3 ścieków komunalnych, które następnie zostały odprowadzone do odbiornika.
W 2020r. złożono 8 wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Dla czterech wniosków przeprowadzono postępowanie administracyjne podczas którego odstąpiono od oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia. Postępowania te zakończone zostały wydaniem decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko. Dla dwóch 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. 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Natomiast dla dwóch pozostałych wniosków postępowanie nie zostało jeszcze zakończone ze względu na zażalenie się stron postępowania na
postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie uchyliło postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny dot. obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przekazało sprawy do ponownego rozpatrzenia. Sprawy są aktualnie procedowane zgodnie
z wytycznymi SKO w Częstochowie.

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
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posiada rangi przepisu prawa miejscowego (akt kierownictwa wewnętrznego), jest zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnie
z wyznaczonymi kierunkami. Stanowi więc zespół zapisów ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania
przyjęte jako podstawa do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na terenie miasta obowiązuje zmienione Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Szczekociny, przyjęte uchwałą Rady Miasta i Gminy Szczekociny
Nr

141/XXI/2016

z dnia 25 lutego2016r. roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Szczekociny.
W 2020r wydano:
•

567 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w studium i miejscowym planie.

W 2020 r. wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycje te dotyczyły:
1. Zmiany sposobu użytkowania istniejącej części budynku Przedszkola na salę dydaktyczną, wraz z niezbędnymi urządzeniami na działce nr ewid.
2474 obręb Szczekociny.
2. „Modernizacji linii napowietrznej nN w miejscowości Gustawów i Małachów, gm. Szczekociny – zasilanej ze stacji transformatorowej CZW20652
Gustawów.”
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Zakres inwestycji obejmował:
- rozbiórkę istniejącej linii napowietrznej nN typu AI 4x50 mm2 na terenie działek nr.: 623/4, 622, 670, 400, 399, 398, 374/1, 359/2, 359/1, 358, 711,
677, 355, 710, 212, 210, 208, 207,
- budowę linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x120 mm2 na terenie działek nr 623/4, 622, 670, 400, 399, 359/2, 677, 711, 355, 669.
W 2020 roku wydano 48 decyzji o warunkach zabudowy, w tym decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej- o szt. decyzji
dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -17 szt., decyzji dotyczących zabudowy usługowej – 7szt. i innych 24szt.
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 nazwy

Publikacja w

Skrótowe wskazanie

Powierzchnia terenu

Powierzchnia terenu

obowiązujących miejscowych

Dzienniku

przeznaczenia terenów

objętego m.p.z.p.

przeznaczona pod

planów zagospodarowania

Urzędowym

objętych miejscowym

co stanowi % powierzchni

działalność gospodarczą co

przestrzennego

Województwa

planem zagospodarowania

gminy

stanowi % terenu

z datą uchwalenia

Śląskiego oraz BIP

objętego miejscowym

UMIG

planem zagospodarowania
przestrzennego

1

Miejscowy plan

Dz.Urz. Woj.

7,02ha Plan określa

7.0200ha (0,05%)

Usługi sportu - 0,9146ha

zagospodarowania

Śląskiego Nr 100 ,

przeznaczenie pod

(13,03%)

przestrzennego terenów

poz. 3233 z

budownictwo mieszkaniowe

Obiekty produkcyjne -0

położonych w południowo-

7.12.2001r.

jednorodzinne z funkcją

Obiekty handlowe -0 Składy

wschodnim rejonie miasta

uzupełniającą– podstawowe

i magazyny- 0 Usługi

Szczekociny, przyjęty Uchwałą

usługi i obiekty produkcyjne

podstawowe

RMiGSz-ny

związane z działalnością

towarzyszące zabudowie

Nr XXXVIII/243/2001 z

gospodarczą nie

mieszkaniowej

22.11.2001r.

powodującą emisji

jednorodzinnej -0,9713ha

zanieczyszczeń i hałasu.

(13,84%)
Razem: 1,8859ha (27%)
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Miejscowy
2

plan

Dz. Urz.

40,0ha

40,0000ha (0,3%)

zagospodarowania

Woj.Śląskiego Nr

Plan przeznacza teren pod

przestrzennego dla

75 , poz.1564 z

zabudowę rezydencjonalną

wyodrębnionego obszaru

2007r.

z prawem budowy

miejscowości Szczekociny ,

budynków mieszkalnych

obejmujący część działek o nr

jednorodzinnych i usługi

ewid. 172,175,176 i 229,

podstawowe. Ponadto

przyjęty Uchwałą Rady Miasta i

wyznacza tereny pod zieleń

Gminy Nr

i drogi komunikacyjne

39/V/2007

z

Usługi 7,07ha (17,68%)

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

22.02.2007r.

3

Miejscowy 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. 2686 z 2007r.

pod budownictwo

Usługi administracji

2338/5 położonego przy ul.

wielorodzinne, teren usług

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

Żeromskiego w Szczekocinach,

handlu, teren usług kultury i

przyjęty Uchwałą RMIG Nr

administracji

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

66/IX/2007 z 24.05.2007r.
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4

5

Miejscowy plan

Dz. Urz. Woj.

10,82ha

10,8200ha (0,08%)

Usługi – działalność

zagospodarowania

Śląskiego Nr

Plan wyznacza teren

gospodarcza towarzysząca

Przestrzennego miasta

136,poz. 2687 z

zabudowy jednorodzinnej i

zabudowie mieszkaniowej

Szczekociny, obejmujący tereny

2007r.

usług komercyjnych i

jednorodzinnej -0,46624 ha

położone w rejonie ulic:

mieszkaniowej, komunikacji

(4,31%)

Krakowskiej, Polnej, Strażackiej

(ulice dojazdowe, lokalne,

, przyjęty Uchwałą RMIG Nr

ulice wewnętrzne

67/IX/2007 z 24.05.2007r.

ogólnodostępne)

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

Miejscowy plan

Dz. Urz. Woj.

1,22ha

1,2200ha (0,01%)

zagospodarowania dla

Śląskiego Nr 136,

Plan przeznacza tereny pod

gastronomia, hotelarstwo z

wyodrębnionego obszaru m.

poz. 2688 z 2007r.

obsługę ruchu

urządzeniami transportu

Grabiec. Przyjęty , uchwała

samochodowego, ruchu

samochodowego

RMIG Nr 68/IX/2007 z

turystycznego, zieleni

0,9000ha (73,77%)

24.05.2007r.

urządzonej i o funkcji
izolacyjnej tereny parkingów
i dróg
wewnętrznych oraz rezerwę
terenu pod
rozbudowę drogi krajowej.
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Usługi turystyki(handel,

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

6

Miejscowy plan

Dz. Urz. Woj.

Plan przeznacza tereny pod

2,7000ha (0,02%)

zagospodarowania

Śląskiego Nr 136,

obsługę ruchu

gastronomia, hotelarstwo z

przestrzennego dla

poz. 2689 z 2007r.

samochodowego, ruchu

obsługa transportu)

wyodrębnionego obszaru m.

turystycznego, zieleni

2,5700ha (95%)

Małachów Nr 69/IX/2007

urządzonej i o funkcji

z 24.05.2007r.

izolacyjnej tereny parkingów
i dróg

Usługi turystyki (handel,

Razem: 2,5700ha ( 95%)

wewnętrznych oraz rezerwę
terenu pod
rozbudowę drogi krajowej.

7

Miejscowy plan

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%) zabudowa

Szczekociny, rejon na wschód od czerwca 2016r.

przemysłu , usług sportu i

mieszkaniowa

ulicy Żarnowieckiej przyjęty

BIP- zakładka :

rekreacji , obiektów

jednorodzinna z

uchwałą nr 143/XXIII/2016 Rady

Prawo lokalne –

produkcyjnych, składów i

dopuszczeniem usług

Miasta i Gminy Szczekociny z

31.05.2016

magazynów z

podstawowych 2,8207ha (

25.05.2016r.

Zagospodarowanie

dopuszczeniem zabudowy

1,76%)

przestrzenne

usługowej, tereny

07.07.2016

infrastruktury t
nieurządzonej itp.
technicznej, dróg , zieleni
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160ha ( 1,19%)

Usługi- 4,5990ha (2,87%)

Razem: 37,2950ha (23,31%)

8

Miejscowy plan

Dz. Urz. Woj.

Pow. 280,82ha

zagospodarowania

Śląskiego z 20

Plan przeznacza tereny pod

kwietnia 2017r.

zabudowę mieszkaniową

społecznej 1,393ha (0,5%)

nazwą

poz. 2803

jednorodzinną , tereny

Teren obiektów

„rejon północno zachodni

BIP- zakładka:

zabudowy mieszkaniowej

produkcyjnych, składów ,

Zarzecza w Szczekocinach”

Prawo lokalne

wielorodzinnej oraz

magazynów i obiektów

25.04.2017

zabudowy usługowej ,

produkcji energii

Zagospodarowanie

Tereny zabudowy

odnawialnej

przestrzenne

mieszkaniowej

(10,5%)

07.07.2017r.

jednorodzinnej i zabudowy

Usługi sportu, rekreacji oraz

usługowej tereny obiektów

turystyki – 15,3680ha

produkcji energii

(5,47%)

elektrycznej

Usługi sportu i gastronomii -

przestrzennego

pod

ze

280,8200ha (2,1%)

źródeł

odnawialnych

Usługi zdrowia
i opieki

29,5270ha

14,5840ha (5,19%)
Obiekty produkcyjne ,

–

składów i magazynów -

energii słonecznej,

7,8573ha (2,8%)

tereny obiektów

-usługi w zabudowie

produkcyjnych, składów i

mieszkaniowej

magazynów oraz zabudowy

jednorodzinnej- 10,8230ha

usługowej, tereny

(3,85%)

zabudowy

usług

zdrowia i opieki słonecznej
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-usługi podstawowe w
zabudowie mieszkaniowej

oraz zamieszkania

jednorodzinnej 30% w pow.

zbiorowego, tereny usług

11,998ha (3,60ha – 1,28%

sportu i rekreacji, usług
turystyki

,

usług

Razem: 83,15ha (29,60%)

gastronomii zieleni itp. oraz
tereny pod komunikacje –
drogi publiczne

i

wewnętrzne

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

504,3100ha

w tym:

Funkcje :

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

Powierzchnia ogólna miasta i gminy Szczekociny

13 400ha w tym objęta m.p.z.p.

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

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

W 2020r na podatnie obowiązujących planów wydano: 21 wpisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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SPRAWY ADMINISTRACYJNE
W 2020 roku zatrudnienie w urzędzie gminy w styczniu wynosiło 51 osób, - 47,62 etatu, w tym osób niepełnosprawnych 5 – 4,5 etatu.
Zatrudnienie w urzędzie gminy w grudniu wynosiło 58 osób, - 51,9 etatu, w tym osób niepełnosprawnych 4 – 3,5 etatu.
W 2020 r. nie było wypadków w pracy.

ORGANY GMINY SZCZEKOCINY
Władze Gminy Szczekociny
Organem wykonawczym gminy jest burmistrz Szczekocin, natomiast organem uchwałodawczym jest Rada Miasta i Gminy Szczekociny. 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.
Podczas XX Sesji, w dniu 23 stycznia 2020 roku, Rada Miasta i Gminy Szczekociny wybrała ze swojego grona Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy
Szczekociny Jolantę Wójcik. Zastępstwo pełniła Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny Teresa Niechciał oraz Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Szczekociny Anna Seweryn.

W dniu 08.03. 2020 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy w okręgu 5, w ich wyniku do składu Rady dołączyła Pani Agnieszka
Pasierbińska - Bijak. Na XXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny radna Agnieszka Pasierbińska - Bijak złożyła ślubowanie.
Radę VIII kadencji stanowili:
1. Dariusz Czyż

9. Rutkowski Czesław

2. Domagalski Mariusz

10. Seweryn Anna

3. Drej Andrzej

11. Skóra Dawid

4. Drej Michał

12. Skrobich Andrzej

5. Franas Alfreda

13. Wójcik Jolanta

6. Frejowski Sławomir

14. Wyrwał Grzegorz

7. Pasierbińska- Bijak Agnieszka

15. Zasada Sebastian

8. Niechciał Teresa
Plan pracy Rady tak jak i w poprzednim roku obejmował całokształt zadań własnych gminy. Ze względu na wprowadzenie w marcu na obszarze kraju
stanu epidemii ograniczona została działalność Urzędu oraz Rady. Sesje odbywały się w stacjonarnie z zachowaniem zasad sanitarnych z
ograniczonym udziałem gości.
Podstawową formą pracy okresu sprawozdawczego Rady Miasta i Gminy były sesje, których łącznie było 12 , w tym 9 sesji zwyczajnych i 3 sesje
nadzwyczajnych zwołanych na wniosek Burmistrza MiG Szczekociny. 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 70 uchwał. W kilku przypadkach po stwierdzeniu przez Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego błędnych zapisów, formalnych uchybień bądź
rozbieżnej interpretacji – były one na bieżąco poprawiane. . Podczas Sesji zostały złożone 3 pisemne interpelacje przez Radną Agnieszkę Pasierbińską-
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Bijak na które w ustawowym czasie zostały udzielone odpowiedzi przez Burmistrza Miasta i Gminy. Radni Rady Miasta i Gminy podjęli jedną uchwałę
dotyczącą skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy i uznali skargę za bezzasadną.
Na XXIII Sesji w dniu 28 maja odbyło się wręczenie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz w dziedzinie
sportu.
Ponadto na każdej sesji Burmistrz składał informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym informując Radnych o bieżących problemach
Gminy. Obrady sesji Rady były jawne. 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 – szukano nowych rozwiązań.
Komisje pracowały zgodnie z planami pracy przyjętymi Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr 166/XX/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., obradowały
na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
KOMISJA REWIZYJNA
Odbyła 3 posiedzenia samodzielne i 4 posiedzenia wspólne ze stałymi Komisjami Rady.
Komisja współpracowała w opracowaniu 6 wniosków na komisjach wspólnych.
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Odbyła 2 posiedzenia samodzielne oraz 4 posiedzenia wspólne ze stałymi Komisjami Rady.
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Komisja wypracowała 1 wniosek i współpracowała w 6 wnioskach na komisjach wspólnych.
KOMISJA FINANSOWA, BUDŻETU I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Odbyła 2 posiedzenia samodzielne oraz 5 posiedzeń wspólnych Komisji w tym : 1 posiedzenie wspólne z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
Gminy oraz 4 posiedzenia wspólne ze stałymi Komisjami Rady.
Komisja wypracowała 3 wnioski i współpracowała w opracowaniu 10 wniosków na komisjach wspólnych.
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI GMINY
Odbyła 4 posiedzenia samodzielnie oraz 5 posiedzeń wspólnych Komisji w tym : 1 posiedzenie wspólne z Komisją Finansów, Budżetu i Gospodarki
Komunalnej oraz 4 posiedzenia wspólne ze stałymi Komisjami Rady.
Komisja wypracowała 16 wniosków i współpracowała w opracowaniu 10 wniosków na komisjach wspólnych.
KOMISJA ZDROWIA , SPRAW SOCJALNYCH
Odbyła 3 posiedzenia samodzielnie oraz 4 posiedzenia wspólne ze stałymi Komisjami Rady.
Komisja wypracowała 5 wniosków i współpracowała w opracowaniu 6 wniosków na komisjach wspólnych.
KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Odbyła 3 posiedzenia samodzielne oraz 4 posiedzenia wspólne ze stałymi Komisjami Rady.
Komisja wypracowała 10 wniosków i współpracowała w opracowaniu 6 wniosków na komisjach wspólnych.
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA , DS. SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW I SPRAW SPOŁECZNYCH
Odbyła 3 posiedzenia samodzielne oraz 4 posiedzenia wspólne ze stałymi Komisjami Rady.
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Komisja wypracowała 4 wnioski i współpracowała w opracowaniu 6 wniosków na komisjach wspólnych.
Komisje wypracowywały wnioski, które kierowane były do Burmistrza celem ich realizacji. Sprawozdania z posiedzeń komisji przedstawiane były na
posiedzeniach sesji.

JEDNOSTKI POMOCNICZE
W skład Miasta i Gminy Szczekociny wchodziły 22 sołectwa w tym 18 sołectw na terenie wsi, 4 sołectwa na terenie miasta oraz 2 zarządy
osiedlowe. W 2020r. odbyły się uzupełniające wybory Sołtysów na trwającą już kadencję 2019 – 2023. Podczas zebrania wiejskiego w dniu
20.09.2020r. mieszkańców Sołectwa w Chałupkach przeprowadzono wybory w których, w wyniku głosowania, sołtysem został Zenon Molenda.
Natomiast w dniu 06.02.2020 r sołtysem, w drodze wyborów, Sołectwa Drużykowa została Danuta Gąsior.
Sołtysi Gminy Szczekociny:

Grabiec - sołtys Grzegorz Baran,

Bonowice - sołtys Szczepan Pałka,

Ołudza - sołtys Mateusz Partyka,

Brzostek - sołtys Bohdan Sowa,

Przyłęk - sołtys Władysław Warzecha,

Bógdał - sołtys Danuta Szarek,

Rędziny - sołtys Barbara Harazińska,

Chałupki - sołtys Zenon Molenda,

Rokitno - sołtys Anna Seweryn,

Drużykowa – sołtys Danuta Gąsior,

Siedliska - sołtys Alfreda Franas,

Goleniowy - sołtys Jarosław Sap,

Starzyny - Bogusław Krzętowski,
Szyszki – Łąkietka - sołtys Marianna Majchrzak,
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Tęgobórz - sołtys Tomasz Sygut,

Szczekociny Sołectwo „Zarzecze” - sołtys Marian Orliński,

Wólka Ołudzka - sołtys Marek Kania,

Szczekociny Sołectwo „ Gąszcze”- sołtys Roman Siedlarski.

Wólka Starzyńska - sołtys Łukasz Kowalik,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych:

Szczekociny Sołectwo „ Centrum”- sołtys Grażyna Wiśniewska,

Zarząd Osiedlowy Nr 1 - Przewodniczący Marian Trzcionka,

Szczekociny Sołectwo „Polna” - sołtys Jan Jędrychowski,

Zarząd Osiedlowy nr 2 - Przewodniczący Stanisław Minor.

BUDŻET OBYWATELSKI I KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
W 2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny przeprowadził 14 konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi.
Konsultacje dotyczyły:


wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty;



ustanowienia dorocznej Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury;



określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe;
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ustalenia opłaty za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Szczekocin



przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Szczekociny";



określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczekociny w roku szkolnym 2020/2021;



przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi;



ustanowienia i przyjęcia zasad udzielania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny dla uczniów szkół podstawowych
funkcjonujących na terenie Gminy Szczekociny;



uchylenia Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach, zlokalizowanej w Starzynach oraz
dokonania zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach;



projektów uchwał dotyczących regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczekociny oraz określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów;



propozycji nadania nazwy ronda zlokalizowanego u zbiegu ulic: ul. Wspólna i ul. Ogrodowa w Szczekocinach;



przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”;



uchwał w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi.



w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczekociny
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