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Sędziszów 19 grudnia 2019 roku.

Znak: BM.0057. 8. 2019.
Rada Miejska
w Sędziszowie.
Informacja
Burmistrza o realizacji zadań za 2019 rok

Wysoka Rado!
Mija kolejny rok budżetowy 2019.
W dzisiejszym sprawozdaniu przedkładam Wysokiej Radzie pierwsze, wstępne
podsumowanie wykonania jego zadań .
I. Działalność organów gminy.
Podstawowe dane o gminie

Dane
Obszar
Ludność
Jednostki pomocnicze

-

Stan na
31.12.2018

Grudzień 2019

145,71 km2
12.682
31 sołectw + 3 osiedla

b.z.
12 636
b.z.

W omawianym okresie roku 2019 obszar gminy nie uległ zmianie. Obserwuje się dalszy
spadek ludności gminy. W mijającym roku o 46 osób.
- z 12 636 mieszkańców: w mieście mieszka 6 557 a na wsiach 6 079 osób.
- ilość urodzeń - 91,
- ilość zgonów - 161,
- ilość zawa1iych małżeństw - 87,
- ilość rozwodów - 26.
Nie likwidowano ani nie utworzono nowych jednostek pomocniczych gminy. W związku z
zakończeniem kadencji (2014-2018) we wszystkich sołectwach i osiedlach, w okresie
stycze11-luty, przeprowadzono wybory na funkcję ich organów wykonawczych
i
wspierających. Dokonano wyboru 31 sołtysów i 3 przewodniczących zarządów osiedli oraz
odpowiednio składy rad sołeckich i zarządów osiedli w łącznej ilości 118 osób. W jednym
przypadku od wyniku wyborów sołtysa (Marianów), został złożony protest wyborczy do
Rady Miejskiej i przez nią rozpatrzony. Postępowanie zakończyło się wyrokiem WSA w
Kielcach, utrzymującym w mocy wynik II terminu wyborów. Średnia frekwencja na
wyborach wyniosła 16,5 %, przy czym znacząco wyższa była w sołectwach niż w osiedlach
miasta.
W strukturze organizacyjnej gminy występujące zmiany dotyczyły:
- zakończyły działalność jednostki organizacyjne gminy pn: ,,Gimnazja"
- utworzono nową jednostkę organizacyjną „Żłobek Samorządowy „KRAINA MALUSZKA"

Działalność organów gminy
Rada Miejska obradowała na 11 sesjach, na których łącznie podjęła 120 uchwał. Wobec
stanowienia prawa miejscowego, Wojewoda Świętokrzyski wszczął postępowanie nadzorcze
w zakresie dwóch uchwał, to jest:
1/. uchwały Nr IX/70/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszó""X,
gdzie po udzieleniu merytorycznych wyjaśnień, nadzór odstąpił od procedury rozstrzygnięcia
nadzorczego,
2/ uchwały Nr X/82/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku, w sprawie określenia zasad i trybu
korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Sędziszów ze względu na brak
zapisu o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego, w
przedmiocie którego zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze. Rada uznała je za zasadne
zastosowała się do procedury naprawczej.
Bunnistrz jako organ wykonawczy wydał łącznie
Wojewody nie wnosił zastrzeżeń.
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zarządzeń., do których nadzór

Współdziałanie międzygminne
Gmina pracowała we współdziałaniu międzygminnym:
1. Związek Ekologia z siedzibą w Jędrzejowie.
2. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski z siedzibą w Krakowie.
3. Związek Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach.
4. Lokalna Grupa Działania - Ziemia Jędrzejowska „GRYF" z siedzibą w Jędrzejowie.
5. Stowarzyszenie Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania .
6. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Jędrzejowskiej.

Zatrudnienie w strukturach samorządu
Zadania gminy realizowane były poprzez jednostki organizacyjne gminy wg następującego
zatrudnienia (osobowo):
Jednostka

31.12.2018r

31.12.2019

1. Urząd Miejski

59

59

2. ZUK

37

38

3. M-G OPS

30

29

4. SCK

9

11

5. Ośrodek Zdrowia

16

14

6. OSiR .

29

27
2

8.ZSO

80

74

9. SP Pawłowice

27

27

1O.SP 2 w Sędziszowie

37

42

1 O. Przedszkole (Skarpa)

22

27

346

348

RAZEM

II. Dokonania w zakresie infrastruktury komunalnej.

Według wstępnych podsumowań wydatki inwestycyjne tegorocznego budżetu wyniosą
prawie 33 mln. zł. co stanowić będzie w przybliżeniu 38,00 % ogółu wydatków budżetu.
Ocenić należy, że to bardzo duży wysiłek inwestycyjny dla finansów gminy. Ostatnio
podobne wskaźniki wykorzystania środków budżetu na zadania inwestycyjne miały miejsce w
201O roku.
Poniżej przedkładam Wysokiej Radzie pierwsze rzeczowe podsumowanie zadań 2019 r.
Zastrzegam, że podane rozliczenia finansowe nie zawsze będą zgodne z wydatkami jakie
zostaną przedstawione w ostatecznym rozliczeniu budżetu roku 2019, ponieważ cały
czas spływają faktury, a ponadto istotną będzie kwestia odzyskania (zwrotu) podatku
VAT, co zmniejszy wartość wydatków .

1. Gospodarka gruntami - obrót nieruchomościami.

A/. Nabyto własność 6,0305 ha i prawo użytkowania wieczystego 0,0129 ha nieruchomości za łączną kwotę 40.826,92 zł - w tym poprzez:
a) zakup
-prawa użytkowania wieczystego działki Nr 334/3 o pow. 0,0129 ha, (chodnik u zbiegu ulicy
Annii Krajowej i ulicy Kardynała Wyszyńskiego) położona w Sędziszowie obr. Ol o wartości
20.390,00 zł;
b) umowami darowizn przejęto działki:
- Nr 604 o pow. 0,3190 ha, położoną w Zielonkach o wartości 9.441,76 zł;
- Nr 492/11 o pow. 0,0593 ha, położoną w Pawłowicach o wartości 1.755,16 zł;
- Nr: 197/2, 194/2, 202/2, 211/1, 205/2 o łącznej pow. 0,0902 ha, położone w Mierzynie o
wartości 7.216,00 zł;
- Nr: 198/2, 199/2, 200/2, 209/2, 201/2, 207/2 o łącznej pow. 0,0253 ha, położone w
Mierzynie o wartości 2.024,00 zł;
c) uzyskano tytuł własności decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego
w trybie „komunalizacji mienia" na grunty o łącznej pow. 5,3253 ha są to:
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- działki będące drogami dojazdowymi : w Sędziszowie - (0,2917 ha - ul. Piaskowa) i
drogami dojazdowymi gminnymi w Pawłowicach o pow. 0,6200 ha, oraz drogami
wewnętrznymi dojazdowymi do pól w Gniewięcinie o pow. 1,3300 ha i w Boleścicach o
pow. 3,0836 ha
w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (geodezyjne podziały nieruchomości), na grunty o łącznej pow. 0,1985
ha, są to:
- w Sędziszowie o pow. 0,1940 ha , i w Pawłowicach o pow. 0,0045 ha
B/. Sprzedano:
- nieruchomości w Pawłowicach o łącznej pow. 1,9600 ha, za łączną kwotę 67.670,00 zł..

2. Wodociągi i kanalizacja.
li.Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - etap II.
W okresie całego roku kontynuowane były prace związane z realizacją II etapu budowy
kanalizacji sanitarnej Sędziszowa o długości 10,7 km . Prace zostały rozpoczęte w marcu
2018 roku. Wykonawcą robót jest firma EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j. z
Nowego Korczyna. Wartość zadania wynosi 6 700 313,92 zł brutto, a termin zako11czenia
robót ustalony do dnia 9.02.2020 roku. Obecnie wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej o
długości ok. l 0,00 km. Funkcję Inspektora nadzoru nad realizacją prac pełni RRS Projekt
Radosław Szlichta Koprzywnica, za kwotę 129 000,00zł brutto. Poniesione wydatki na tym
zadaniu w 2019 roku wyniosą ok. 1 977 414,93 zł brutto. Zadanie jest dofinansowane z
RPOWŚ na lata 2014-2020. Dofinansowanie w 2019 roku wynosi 1 211 220,66 zł.
2/.Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie
W marcu 2018 roku rozpoczęto budowę nowej oczyszczalni ścieków w Sędziszowie, a
planowany termin zakończenia prac, jest zbieżny jak na sieci kanalizacji z pkt. 1 - do
9.02.2020 roku. Wartość zadania wynosi 18 875 134,49 zł brutto. Na koniec bieżącego roku
stan zaawansowania prac - to około 90% zakresu. Wykonany został budynek oczyszczalni
ścieków, budynek socjalno-techniczny, zbiornik retencyjny ścieków, biofiltr, pompownia
ścieków, wylot wód opadowych, wylot ścieków oczyszczonych. Pozostała do wykonania
stacja trafo, panele fotowoltaiczne oraz rozbiórka obiektów starej oczyszczalni. Funkcję
Inspektora nadzoru sprawuje WZIR Sp. z o.o Częstochowa za kwotę: 179 641,50 zł brutto.
Poniesione wydatki na tym zadaniu w 2019 roku wyniosą: 11497 624,53 zł brutto. I jest to
największe zadanie inwestycyjne bieżącego roku
realizowane w ramach środków
pozyskanych z RPOWŚ na lata 2014-2020. Dofinansowanie w 2019 roku wyniesie kwotę ok.
7 016 729,17 zł.
3/. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna
Zako11czono prace związane z budową odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
ścieków. Roboty wykonywał Zakład Usług Wod.-Kan CO i Gaz Piotr Sajdak Miechów
Charsznica za kwotę: 241 808,24 zł brutto. Zakres wykonanych robót to: - sieć kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości 340,00 m i montaż przepompowni ścieków.
Funkcję Inspektora nadzoru sprawowała firma RRS Projekt Radosław Szlichta z
Koprzywnicy za kwotę: 4 979 ,00 zł brutto. Łącznie wydatki wynoszą: 246 786,24 zł brutto.
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4/. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Szałas (świetlica) - wykonany został
odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 35,00 �a kwotę 4. 981,50 zł brntto.
Wykonawcą była Fi1ma EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j. z Nowego Korczyna.
SI.Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie bok ul. Leśna - na tym zadaniu w 2019
nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku
6/.Wykonano projekty planowanych w Sędziszowie zadań budowy sieci wod-kan. jak:
- kanalizacja sanitarna ul. Przemysłowa, za kwotę - 17.220,00 zł, brntto,
- kanalizacja sanitarna ul. Nagłowicka za kwotę 4.194,30 zł brntto,
- kanalizacja sanitarna ul. Gródek - za kwotę 4.182,00 zł brutto,
- sieć wodociągowa ul. Batalionów Chłopskich oraz odcinka kanalizacji sanitarnej w kiernnku
ul. Majowej. - za kwotę 9.753,00 zł. brntto,
Łącznie za wykonane 4 projekty przyszłych zadań zapłacono kwotę 35.345,00 zł. według ich
założeń planuje się dobudowę sieci wodociągowej na długości 302 m i kanalizacyjnej na
długości 2365 m. Wymienione wyżej zadania będą realizowane w 2020 i następnych latach
przez Zakład Usług komunalnych Sp. z o.o.
7/.Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Sędziszowie.- zadanie dotyczy SCK.
W celu przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania „Rewitalizacja terenów
zdegradowanych w Sędziszowie."- dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich za
kwotę 2.500,00 zł. Ponadto w kontekście realizacji przyszłego zadania wykonane zostały
prace związane:
- z budową odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie obiektu. Roboty
wykonywał Zakład Usług Wod -.Kan CO i Gaz Piotr Sajdak Miechów-Charsznica za kwotę:
294 510,19 zł. Rzeczowo zakres wykonanych robót przyniósł -siec kanalizacji sanitarnej o
długości 191,00 m -sieć kanalizacji deszczowej o długości 168,00 m. Wykonanie tego zakresu
pozwoli na odprowadzenie ścieków i wód opadowych z terenów przylegających do budynku
SCK oraz Przychodni Rodzinnej . Funkcję Inspektora nadzoru na realizacją prac pełnił RRS
Projekt Radosław Szlichta z Koprzywnicy za kwotę 5.781,00zł brutto. Od robót związanych z
budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej został odzyskany VAT w kwocie: 52 564,01 zł.
Łącznie wydatki na tym zadaniu po odzyskaniu VAT wyniosły 250.227,18 zł
8/.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lowinia.
W III kwartale 2019 roku został złożony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o wniosek
o dofinansowanie środkami z PROW na lata 2014-2020 , kwoty 974 463,00 zł ( t.j. 63,63%
kosztów kwalifikowanych) budowy sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia. Długość
planowanej sieci wodociągowej do wykonania wyniesie 8,7 km. Wartość kosztorysowa robót
wynosi: 1 881 754,00zł. Zadanie będzie realizowane przez ZUK Sp. z o.o.
9/. Dopłaty do wody.
Budżet gminy wypłaci na rzecz ZUK Spółka z o.o. kwotę około 177.000,00 zł. tytułem
realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie dopłat do lm 3 sprzedaży wody dla gospodarstw
indywidualnych. Analizując niniejsze w odniesieniu do roku 2018, gdzie dopłata wyniosła
134.000,00 zł., należy zauważyć znacznie zwiększoną sprzedaż wody co jest zjawiskiem
pozytywnym, bo większa ilość sprzedaży wody pomniejsza koszty jej wydobycia i dostawy.
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2. Drogownictwo.

Drogownictwo należało do priorytetowych.Łącznie wydatkowano ponad 2mln.zł.
Zadania na drogach powiatowych były realizowane z udziałem partycypacji finansowej
gminy. Na planowaną wysokość 250.000,00 zł. wykorzystano 234 895,56 tys. zł., co
wa11ościowo przełożyło się na 50 % dofinansowania do budowy chodników przy drogach
powiatowych . Całościowo zadanie to kosztowało 4 69.7 91,12 zł. W efektach rzeczowych
nasi mieszkańcy otrzymali chodniki na długości 1055 m, w czterech odcinkach:
- w miejscowości Zielonki - o długości 250m
całkowita wm1ość zadania = 95 337,30 zł/ środki Gminy = 47 668,65 zł.
- przy ulicy Gródek w Sędziszowie - o długości 255m
całkowita wartość zadania = 74 210,82 zł/ środki Gminy = 37 105,41 zł
- przy ulicy Jędrzejowskiej w Sędziszowie - o długości 225m ,
całkowita wartość zadania = 84 354,63 zł/ środki Gminy = 42 177, 31 zł
- w miejscowości Tarnawa - o długości 325m
całkowita wartość zadania = 215 888,37 zł/ środki Gminy = 107 944,19 zł
Zadania na drogach gminnych opiewają na kwotę 1. 932.923,85 zł1 w tym pozyskane
dofinansowanie wyniosło kwotę 855 030, 00 zł. Szczegółowo dotyczyło to:
1/. W ramach „Przebudowy dróg na terenie miasta i gminy Sędziszów w 2019 roku"
wykonano 27 odcinków dróg w poszczególnych miejscowościach, na łączną kwotę ogółem
1 162 756,17 zł.Zadania te zostały sfinansowane tylko środkami budżetu gminy ,z wyjątkiem
przebudowy drogi gminnej w Przełaju Czepieckim gdzie wykorzystano dofinansowanie z
Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 19 200,00 zł, w ramach funduszu ochrony
gruntów rolnych.
W wyniku realizacji zadania rzeczowo do użytkowania przekazano 2.752 m nowych
nakładek bitumicznych i 208 m2 utwardzonych placów/parkingów , oraz dokonano regulacji
12szt.studni kanalizacyjnych i krat.
Zadanie
1
2
3
4
5
6
7

zakres

Przebudowa drogi wewn. nr geod.67/3 w 120m
Aleksandrowie
Budowa chodnika w Krzcięcicach w kierunku 200m
szkoły
89 w
120m
Przebudowa drogi do posesJt
Pawłowicach
150m
Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod.18 8 w
Łowini
50m
Przebudowa drogi wewn. nr 8 4 - bok od ul.
Pa11yzantów
Odwodnienie ulicy Rajskiej
55m
Przebudowa drogi wewn. nr geod.617 w

Wartość

w tym
F. Sołecki
8.115,00
36.176,76

109.067,13

14.4 10,9 5

20.162,16

14.000,00

26.992,36
18.141,24
26.076,00
29.031,69
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Sędziszowie
Wykonanie chodnika od 11 w kierunku 4 Na
Skarpie
Przebudowa drogi wewnętrznej - bok od ul.
Leśnej
Przebudowa ulicy Ogrodowej w Sędziszowie
Przebudowa ulicy Wiśniowej w Sędziszowie
Przebudowa dro!ri wewnętrznej nr geod.477/5
Utwardzenie placu przed blokiem nr 1 Osiedle
Sady
Przebudowa schodów przy ulicy Dworcowej
Przebudowa drogi wewn. Palko - przejazd
kolejowy
Utwardzenie drogi wewn. nr geod.816 w
Jeżowie
Utwardzenie drogi wewn. nr geod.131 w
Mstyczowie
Przebudowa drogi wewn. nr geod.133 w
Podsadku
Przebudowa drogi wewn. nr geod.767 w
Przełaju
Przebudowa drogi wewn. nr 506 w Przełaju
Czepieckim
Przebudowa drogi wewn. nr 509 w Przełaju
Czepieckim
Regulacja studni 1 krat - teren miasta
Sędziszowa
Czyszczenie rowów w Klimontówku
Przebudowa chodnika przy ulicy Klonowej
Przebrukowanie chodnika przed blokiem 17 Os.
Sady
geod.1321 w
nr
drogi
Przebudowa
Klimontowie
Nawierzchnia na placu przy rem1z1e OSP
Piołunka

Razem:

50m

28.097,63

140m

31.340,40

50m
42m
30m
100m2

154.697.10
11.343.06
9.955,62
39.962,70

300m

142.150,85
10.5367,95

14.500,00

200m

30.208,80

10.798,56

105 m

15.589,62

170m

26.555,70

50m

16.804,88

220m

49.821,77

8.377,72

150m

37.571,46

2.000,00

12szt.

11.808,00

400m
180m
100m

16.137,60
89.265,36
33.901,88

50m

16.804,88

108m 2

29.453,58

26.555,70

11.688,99

2752 m 1.162.756,17 110.446,92
208 m 2

2/. Realizacja dwóch zadań ze wsparciem funduszu odbudowy dróg po klęskach
żywiołowych z pozyskaniem 80 % wartości zadania. Łącznie pozyskana kwota to
317.830, 00 zł i z tego finansowano:
- Przebudowę drogi wewnętrznej Boleścice - Piołunka.
Wykonany został odcinek drogi nawierzchni asfaltowej, długości 990 m, szerokości 4m.
Całkowita wartość zadania 285 830,72 zł
pozyskane dofinansowanie 80% 228 600,00 zł , środki Gminy 57 230,72 zł
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- Przebudowę drogi nr 226 w Piołunce w rejonie fermy drobiu.
Wykonany został odcinek drogi nawierzchni asfaltowej, długości 517 m, szerokości 4m.
Całkowita wartość zadania 111 537,63 zł
pozyskane dofinansowanie 80% 89 230,00 zł/ środki Gminy 22 307,63 zł.
3/. Realizacja dwóch zadań ze wsparciem środkami pozyskanymi z Funduszu Dróg
Samorządowych, w wysokości 518 000,00 zł rozliczanymi wartościowo 50 do 50 %
dotyczyła :
� ZD ri.o 3 o fO't

Y

- remont drogi gminnej w miejscowości Klimontówek na długości 1446 m w tym na
odcinku 1150 m nawierzchnia asfaltowa szerokości 4 m, a na odcinku 296 m nawierzchnia
żwirowa szer. 5 m. Całkowita wartość zadania
336 001,17 zł
pozyskane dofinansowanie 50% 168 000,00 zł/środki Gminy Sędziszów 168 001,17 zł
natomiast w trakcie realizacji jest drugie zadanie gdzie środki w wysokości 350.000,00 zł.
otrzymaliśmy w miesiącu grudniu i jest to:
- remont drogi gminnej w miejscowości Szałas na odcinku długości 1480 m,
Sygnalizacyjnie podaję, że przyznana dotacja w wysokości 350.000,00 zł , nie będzie
wykorzystana w całości co wynika z rozstrzygniętego przetargu na wykonawstwo, a zadanie
zakończymy w 2020 roku.
4/. Ponadto realizowano:
- remont odcinka drogi wewnętrznej w Piołunce - poprzez położenie nawierzchni
asfaltowej, na długości 124 m i szerokości 4 m. - całkowita wartość zadania 20 815,54 zł w
całości sfinansowana z budżetu Gminy.
- remont odcinka drogi wewnętrznej dz. nr 1321 w Klimontowie, całkowita wartość
zadania 15 982,62 zł w całości sfinansowano z budżetu Gminy Sędziszów
- w ramach umowy „in hause" z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. realizowane
były usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic na terenie gminy, gdzie wykonano
na drogach gminnych i wewnętrznych bieżące remonty, (utwardzenia poboczy, naprawy,
wymiany uszkodzonych dren, uzupełnienia ubytków nawierzchni) zgodnie ze zgłoszeniami
radnych, sołtysów oraz wnioskami wpływającymi od mieszkańców.
Ogółem wartość zaangażowanych środków 212 790,00 zł, w tym fundusz sołecki 29 500,00zł
Podsumowanie
W 2019 roku na terenie gminy: infrastruktura drogowa otrzymała:
- chodniki przy drogach powiatowych= 1055 m. i 530 m .przy drogach gminnych,
- nakładek bitumicznych= 5,533 m.
- parkingi i place = 208 m2
- zamontowano 4 wiaty przystankowe (Boleścice, Mierzyn, Gniewięcin i Swaryszów)
Łącznie we wszystkich zadaniach w drogownictwie wykorzystano 139.946,92 zł,
ze wskazania w ramach wykorzystania środków funduszu soleckiego.
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4. Oświetlenie uliczne.

Na zadaniu oświetlenie uliczne wykonano: zadania o ogólnej wartości 198.936,76 zł w tym:
l ). dobudowę oświetlenia ulicznego w Sosnowcu na dł. 100 m, dwa słupy aluminiowe, cztery
oprawy LED - za kwotę 29 452,96 zł.
2). dobudowę oświetlenia kablowego ul. Sp01towej w Sędziszowie (do kościoła do strażnicy)
na dł. 115 m, trzy słupy aluminiowe, pięć opraw LED - za kwotę 27 757,67 zł.
4). dobudowę punktu świetlnego w Pawłowicach kier. Boleścice, dwie oprawy sodowe- za
kwotę 5 973,09zł
5). dobudowę punktu świetlnego w Łowini, jedna oprawa metalohalogenkowa- za kwotę
4 536,00 zł, oraz załączenie prądu i oświetlenia na placu rekreacyjnym w Łowini na dł.
202 m, 2 słupy aluminiowe, cztery oprawy metalohalogenkowe- za kwotę 29 731,00 zł.
6). dobudowę oświetlenia kablowego od ul. Zielonej do Ogrodowej na dł. 263m, sześć
słupów aluminiowych, dwanaście opraw LED - za kwotę 52 155,04 zł
7). oświetlenie placu sołeckiego Marianów na dł. 120m, 2 słupy aluminiowe, trzy oprawy
LED- za kwotę 19 184,00 zł
8) zamontowano dwie lampy uliczne wzdłuż drogi gminnej nr 130/2 i 547/2 w sołectwie
Zagaje na dł. 130 m, dwa słupy aluminiowe, dwie opraw metalohalogenkowe - za kwotę
25 147 zł
9). wykonanie projektu dla dobudowy oświetlenia kablowego ul. Rajska nr 1-63- za kwotę
5 OOO, 00 zł.
Łącznie długość sieci oświetlenia ulic i placów zwiększyła się o 1060 m. linii i 33 oprawy
oświetleniowe. Wartościowo za energię zapłacono kwotę 277.843,00 zł, a na konserwację
wydatkowano 81.673 zł. Wartość zapłaconych rachunków za energię jest mniejsza niż w
latach poprzednich mimo dobudowy linii, co jest wynikiem montażu lamp typu LED i innych
energooszczędnych jak również uzyskania korzystnych cen ostatniego przetargu uzyskanych
w ramach zamówienia łącznego wszystkich jednostek gminy.
Natomiast dla dwóch zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie tj.: "dobudowa oświetlenia
ulicznego w Czekaju droga gminna", "dobudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach
sołectwo Zagaje" wykonano jedynie projekty budowlane i sporządzono kosztorysy
inwestorskie za 1 300,00 zł dla każdego z nich. Gmina nie przystąpiła do ich realizacji
ponieważ nie uzyskała warunków od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce dla rozbudowy oświetlenia ulicznego. Nadal między
samorządami a PGE trwa konflikt w zakresie żądania zapłaty za dzierżawę linii nawet tych
wybudowanych przez gminy.
5. Ochrona środowiska ..

1/.- odnawialne źródła energii.
W mijającym roku kontynuowany był zapoczątkowany w 2016 roku proces budowy
odnawialnych źródeł energii . Obecnie zakończono kolejny duży projekt z dofinansowaniem
ze środków RPO woj. świętokrzyskiego, w ramach programu powszechnie nazywanego
,,parasolowym", gdzie gmina pozyskała dla wsparcia swoich mieszkańców 2 mJn. 999 tys.
zł., a całościowo z wkładem beneficjentów (właściciele domów prywatnych), zamknął się
kwotą 5 mln. 649 tys. zł. Rzeczowo przyniósł 220 instalacji fotowoltaicznych i 135 instalacji
kolektorów. Wkłady indywidualnie mieszkańców wynosiły od 4,6 tys. zł do 7,2 tys. zł., w
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zależności od mocy instalowanych urządzeń w indywidualnym gospodarstwie domowym.
W celu właściwego zabezpieczenia od zdarzeń losowych zawarto umowę z Fi1mą Uniqa
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Siedlcach na kwotę 43.475,00 zł której
przedmiotem jest „Ubezpieczenie instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltajki
Gminy Sędziszów na okres 60 miesięcy" czyli na trwałość projektu, gdzie w tym czasie za
utrzymanie majątku odpowiada gmina. Obecnie słońce pracuje i produkuje energię na
terenie gminy, w 725 instalacjach kolektorów słonecznych, 220 urządzeniach fotowoltaiki u osób prywatnych,
oraz na 7 budynkach użyteczności publicznej z kolektorami i
fatowoltaiką. Na terenie gminy zainstalowanych jest także 890 lamp typu LED służących
oświetleniu ulic i placów.
2/ gospodarka odpadami.
Najtrudniejszym zadaniem w mijającym 2019 roku było wybranie wykonawcy na realizację
w 1m1enm gminy zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W tym
zakresie:
1/. przeprowadzono trzykrotnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie ar. 11 ust. 8 pzp na wykonanie usługi pn. ,,Odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów".
- pierwsze postępowanie zostało unieważnione, gdyż ceny ofert znacznie przekroczyły
możliwości finansowe Zamawiającego.
- w drugim postępowaniu Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła
odwołanie
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „TAMAX" Szczepan Cieślak
nakazała
Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie
czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty „EKOM" Maciejczyk Sp. J.
Z uwagi na fakt, że cena pozostałej ofe1ty tj. złożonej przez Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych TAMAX Szczepan Cieślak przewyższała kwotę, którą gmina zamierzała
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz, że gmina nie mogła zwiększyć tej kwoty do
ceny ofe1ty dokonano unieważnienia kolejnego postępowania.
- trzecie postępowanie zakończyło się podpisaniem w dniu 26.10.2019 r. umowy na
świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sędziszów do dnia 31.12.2021 r. z finną
„EKOM" Maciejczyk Spółka Jawna z siedzibą w Nowinach. Miesięczna waitość usługi
wynosi 173.700,00 ( ryczałt.)
2/. Gmina doraźnie (na czas niezbędny dla rozstrzygnięcia procedury konkurencyjnej), dla
zabezpieczenia interesów i potrzeb mieszkańców, skorzystała z możliwości udzielenia
zamówienia z wolnej ręki po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą i wobec spełnienia
przesłanek o jakich mowa w art. art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy pzp w dn. 03.07.2019 r. zawarła
umowę z firmą „EKOM" Maciejczyk Sp. J. na
czas określony do dn. 31.07.2019 r., a
następnie przedłużyła okres jej obowiązywania do
dnia 25.10.2019 r. co zapewniło
mieszkańcom ciągłość i niezakłócony odbiór odpadów, a Zamawiającemu umożliwiło
przeprowadzenie procedury przetargu nieograniczonego.
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3/. Od dnia 01.07.2019 r. na terenie Bazy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. przy
ul. Polnej 29 w Sędziszowie utworzono Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych,
który czynny jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Na wyposażenie PSZOK
zakupiono wagę o nośności do 600 kg za kwotę 2 100,00 zł. brutto.
3./.renowacja i urządzenie terenu wokół „Stoku" w Czekaju
W ramach zadania polegającego na rewitalizacji terenu wokół źródełka na tzw. ,,Stoku"
rozebrano stare niekompletne ogrodzenie betonowe, wykonano rozbiórkę umocnienia linii
brzegu z płyt i gruzu betonowego oraz dokonano formowania skarp wokół źródełka w taki
sposób aby ułatwić dostęp do zwierciadła wody. Brzeg oraz skarpy wzmocniono głazami
kamiennymi z piaskowca, wokół ułożono ścieżkę kamienną, zamontowano stalową ławkę,
wykonano nasadzenie wierzby a skarpy obsiano trawą. Wartość zadania: 28 752,48 zł
brutto w tym środki funduszu sołeckiego 15 000,00 zł.
4/. inne zadania dotyczyły:
- w ramach programu selektywnej zbiórki odpadów przeprowadzono konkurs na zbiórkę
odpadów dla szkół ponadpodstawowych i podstawowych z terenu gminy - dokonano zakupu
nagród za kwotę 16 090,00 zł. Efektem konkursu jest oddanie selektywnie zebranych
odpadów komunalnych w ilościach ; makulatura: 9.600 kg, puszki aluminiowe: 216 kg ,
baterie : 85 kg.
- w mijającym roku zakończono czteroletni program niszczenia barszczu Sosnowskiego na
zinwentaryzowanych terenach gminy tj. około 5,20 ha. Na to zadanie w 2019 roku otrzymano
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach które w 2019 wyniosły
kwotę 23.328,00 zł. a wkład gminy wysokości 2.592,00 zł. W bieżącym roku zostały
przeprowadzone prace polegające na chemicznym, trzykrotnym niszczeniu rośliny. Po
zakończeniu realizacji programu ocenić należy jego pozytywny efekt. Niemniej jednak
pojawiają się pojedyncze ogniska odrastania rośliny.
- zakupiono i zainstalowano do odczytu stację pomiarową powietrza., za kwotę 12 400,00 zł.
- zlecono wykonanie audytu składowiska odpadów w Borszowicach za kwotę 51 660,00 zł.
- prowadzono realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy który w efektach
rzeczowych przyniósł
a/. demontaż pokryć dachowych wraz z transportem i unieszkodliwieniem - 885 m2,
b/. usuwanie elementów zawierających azbest zalegających na posesjach z transportem i
unieszkodliwieniem - 6982 m2,
Zadanie sfinansowano w całości środkami z dotacji WFOŚiGW w Kielcach w wysokości
32 402,22 zł,

6 Oświata gminna.
W obecnym roku kalendarzowym 2019 , w dziale oświata wstępnie według planów wydatki
wyniosą kwotę około 15.185.821,00 zł, w tym:
subwencja oświatowa, dotacje, darowizny- 9.748.060,00 zł.
budżet gminy- 5.437.761,00 zł.
Środki budżetu gminy to:
1.615.412,00 zł zadania własne,
3.822.349,00 zł zadania subwencjonowane,

11

1072 dzieci i młodzieży objętych opieką i nauczaniem - jest to mniej o 50 uczniów w
porównaniu do poprzedniego roku szkolnego 2018/2019.
SZKOŁA.

2019/2020

SPNr 1

415

SPNr 2

231

SP Pawłowice

107

LICEUM w ZSO

81

RAZEM

834

.Do oddziałów przedszkolnych w poszczególnych placówkach uczęszcza"
- w SP2 w Sędziszowie = 50 dzieci,
- w ZSO w Sędziszowie = 29 dzieci,
- w SP Pawłowice = 16 dzieci,.
Do przedszkola samorządowego uczęszcza 117 przedszkolaków, a do oddziału „O" = 26
dzieci, razem 143, a liczba wychowanków w przedszkolu jest taka sama jak w roku ubiegłym
Łącznie do klas „O" uczęszcza 121 uczniów.
Ponadto na terenie gminy funkcjonują placówki oświatowe prowadzone przez . Fundację „Z
Uśmiechem". Są to: trzy szkoły publiczne, z liczbą uczniów 174 i trzy przedszkola
niepubliczne oraz jeden punkt przedszkolny z liczbą 166 wychowanków. Łącznie Fundacja z
,,Uśmiechem" zapewnia opiekę i nauczanie dla 340 uczniów.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mstyczowie - 66 uczniów
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach - 50 uczniów,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnawie - 58 uczniów,
- Niepubliczne Przedszkole w Mstyczowie - 42 wychowanków,
- Niepubliczne przedszkole w Tarnawie = 69 wychowanków,
- Niepubliczne przedszkole w Krzcięcicach -39 wychowanków,
- Niepubliczny punkt przedszkolny w Boleścicach = 16 wychowanków,
Ogółem na terenie gminy opieką i nauczaniem objętych jest przez oba organy
prowadzące 1412 dzieci i młodzieży.
W bieżącym roku przeprowadzono procedurę przekształcenia SP w Mstyczowie prowadzonej
przez Fundację z Uśmiechem ze szkoły niepublicznej na szkołę o statusie szkoły publicznej.
1/. Obowiązek dowozu uczniów.
Według obowiązujących przepisów gmina realizowała zadanie dowozu uczniów w kilku
aspektach;
- dowóz podstawowy przedszkolaków i uczniów do szkół podstawowych realizowany na
podstawie umowy poprzetargowej, którą realizuje firma Usługi Transportowe M. Kwapień.
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Dowozem objętych jest dziennie 385 uczniów. Średnio kwota za usługę miesięcznie wynosi
21.500 zł. W przeliczeniu na ucznia daje to cenę za bilet ulgowy kwotę 53,04 zł„ a za bilet
zwykły w wysokości 104,00 zł .miesięcznie. ( dotyczy uczniów którym nie przysługuje ulga
ustawowa - 5 latki i poniżej).
- został zapewniony dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka R-E-W w Zielonkach dla
6 uczniów i do SP w Pawłowicach dla 1 ucznia z terenu całej gminy z wykorzystaniem
samochodów dostosowanych do niepełnosprawności uczniów. Usługę realizuje Firma LECH
TRANS za kwotę 5.076,00 zł. miesięcznie. Podobnie zawarto umowę z Firmą Edukado na
dowóz 1 ucznia z niepełnosprawnością do szkoły w Kielcach. Dzienny koszt dowozy wynosi
100,00 zł.
- dla uczniów ze szkół podstawowych: SP Nr 2 w Sędziszowie, SP Pawłowice, SP
Mstyczów, SP Tarnawa, SP Krzcięcice został zorganizowany dowóz na zajęcia pływania i
wychowania fizycznego, które odbywają się w OSiR-e. Usługę realizuje firma Usługi,
Handel, Transport Anna Chmiel., za cenę jednego dowozu na dowolnej trasie to 287,28 zł.
- gmina zawarła także 6 umów z rodzicami którzy wyrazili zgodę na dowóz uczniów
własnym środkiem transportu. W roku szkolnym 2019/2020 - czterech uczniów jest
dowożonych do SOSW w Jędrzejowie a 2 uczniów do SOSW w Zagorzycach . Miesięczne
koszty refundacji dowozu dla rodziców wynoszą około 5 tys. zł.
Szacuje się że za rok 2019 całość zadania związana z obowiązkiem dowozu uczniów do
przedszkoli, szkól i ośrodków wyniesie kwotę około 420 tys. zł.
2/. opieka stomatologiczna.
Został zrealizowany obowiązek zawarcia przez organ prowadzący porozumienia z
podmiotem wykonującym działalność leczniczą na udzielanie świadczeń zdrowotnych z
zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży poprzez zawarcie porozumień z:
a) Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „STOMED" - opieka nad uczniami ZSO w
Sędziszowie
b) Centrnm Stomatologicznym „ Bio-Dent" - opieka nad uczniami SP Nr 2
SP w
Pawłowicach.
3/. stypendia socjalne i zasiłki losowe.
Łącznie w 2019 roku gmina objęła uczniów stypendiami socjalnymi za ogólną kwotę
113.621,10 zł w tym na stypendia wypłacono 105.441,1 O zł a na zasiłki szkolne 8.180,00 zł.
Dotacja Wojewody wyniosła 120.000,00 zł. a wkład własny 11.362,11. Niewykorzystane
środki będą podlegały zwrotowi do budżetu Wojewody. Efektem rzeczowym działania było
wypłacenie stypendiów i zasiłków
w okresie I-VI= 120 decyzji przyznających stypendia w przedziale od 95,00 zł do 101,00 zł
miesięcznie oraz 13 zasiłków szkolnych,
- w okresie IX-XII = 94 decyzje przyznające stypendia w wysokości od 133,00 do 137,00 zł
miesięczni oraz 8 zasiłków szkolnych„
4/. realizacja projektów edukacyjnych.
W roku 2019 był realizowany projekt pn. ,,Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z
gminy Sędziszów" - Jest to kontynuacja zajęć mających na celu rozwijanie umiejętności
uczniów poprzez wykorzystywanie narzędzi TIK. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca
2020 roku, a środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO woj.
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świętokrzyskiego. W efektach rzeczowych w trzech szkołach : SP Nr. 1 i SP Nr. 2 w
Sędziszowie , oraz w SP Pawłowice prowadzone są zajęcia dodatkowe z j. polskiego, j.
angielskiego, matematyki i informatyki. W zajęciach bierze udział ogółem 278 uczniów, a
projekt realizuję 30 nauczycieli.
Koszty ogółem projektu to 680.672,50 zł w tym
wykorzystanie w 2019 roku to kwota w przybliżeniu 544.700,00 zł.
5/.budowa żłobka:
- W bieżących dniach
f'malizuje się zakończenie inwestycji obiektu
żłobka
samorządowego „KRAINA MALUSZKA", jako pierwszej tego typu placówki na terenie
gminy. Rada powołała nową jednostkę organizacyjną pn. Żłobek Samorządowy „KRAINA
MALUSZKA" i nadała tej jednostce statut. Inwestycja kosztuje 4. 345.871,00 zł (umowa z
wykona-w�ą) + koszty towarzyszące (nadzór, projekt i przyłącza) 127,613,00 zł. ) = razem
4.4i'jg.m,oo . Zadanie jest sfinansowana środkami własnymi w wysokości 3.010.319,00 zł
i pozyskanymi z programów :
- Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH+" - kwota dotacji 960.000,00 zł - na tworzenie miejsc opieki
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
- kwota
dofinansowania 1 611.156,65 zł - na tworzenie i utrzymanie miejsc opieki. Z kwoty tej
dofinansowanie budowy żłobka wyniosło 503 521,07 zł. Pozostałe środki 1.107.635,58 będą
sukcesywnie wykorzystywana w okresie od 01 lutego 2020 roku do 30 września 2021 roku na prowadzenie i opiekę dwóch grup maluchów z bezpłatnym dostępem do usług żłobka w
ramach czego będzie sfinansowane zatrudnienie 6 opiekunek, pielęgniarki, woźnej i
konserwatora. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Umchomienie placówki nastąpi w lutym 2020 roku, a obejmie ona swoją opieką docelowo
32 maluchów. Od 1 października br. rozpoczęła się realizacja niniejszego projektu. W
ramach wykorzystania środków projektu przygotowaniem obiektu i rozpoczęciem jego
działalności kieruje powołany dyrektor.

7.0chrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo.
Zadanie było realizowane w trzech kierunkach w tym:
1/. przekazano dotację dla Policji w wysokości 15 tys. zł., na dofinansowanie do samochodu,
2/.przekazano dotację dla PSP w wysokości 5 tys. zł na zakup mobilnego stymulatora
zagrożeń pożarowych.
3/. utrzymanie gotowości bojowej OSP, w tym:
Jednostki OSP dokonały szeregu remontów strażnic i zakupu sprzętu, a były to zadania:
- OSP Gniewięcin - wykonano pokrycie dachu na garażu za kwotę 5.020,00 zł.
- OSP Krzcięcice - wykonano nową posadzkę za kwotę 10.433,00 zł. oraz zakupiono sprzęt
za 3.280,00 zł.
- OSP Sędziszów - dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego do działań w
ramach akcji KSRG za 11.250,00 zł.
- OSP Klimontów - wykonano wymianę pokrycia dachowego na remizie za 36.300,00 zł.
W mijającym roku wszystkie jednostki otrzymały wsparcie swojej działalności z zewnątrz:
- dotacje po 5.000,00 zł z MSW i A otrzymała każda z 14 jednostek OSP,
- po 3000,00 zł. dla OSP Gniewięcin i Krzcięcice oraz 10.000,00 OSP Klimontów z MSWiA,
- 5.000,00 zł. dla OSP Krzcięcice z Powiatu -Starostwo Powiatowe,
- 10.000,00 z Komendy Głównej PSP w ramach działań dla KRSG dla OSP Sędziszów.
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-. w ramach sukcesywnego doposażenia straży pożarnej, z budżetu gminy zakupiono 5 pił
spalinowych za łączną kwotę 10.145,00 zł. Przekazano je strażom: Przełaj, Klimontów,
Mstyczów, Zielonki i Swaryszów. Zorganizowano również kurs pilarza ( koszt 2.4000,00 zł)
dla 5 strażaków z OSP (Sędziszów, Zielonki, Krzcięcice, Klimontów i Przełaj).

8. Rozwój gospodarczy i zwalczanie skutków bezrobocia.

1/. prowadzenie ewidencji CEIDG.
Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest w systemie teleinformatycznym i
przekazywana do ministerstwa przedsiębiorczości i technologii. Od 1 stycznia 2019 roku
zaewidencjonowanych zostało 250 wniosków CEIDG-1 i przekształcono je na wnioski
elektroniczne poprzez dokonanie:
- rejestracji nowych podmiotów = 38
54 w roku poprzednim
=
- zmiany 129
93 w roku poprzednim.
=
- zawieszenie działalności 35
33 w roku poprzednim
16 w roku poprzednim
- wznowienie działalności = 17
- zaprzestanie działalności = 31
23 w roku poprzednim
2) współpraca z PUP.
Działania w zakresie pomocy czy tworzenia nowych miejsc pracy wspomagane były we
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie według ustalonych fonn
łagodzenia skutków bezrobocia.
Były to:
Prace
Staże
Rok
Roboty
publiczne interwencyjne absolwenckie
3
23
20
2019
Zadanie to jest realizowane z zaangażowaniem środków budżetu gminy. Ogółem wartość
zatrudnienia w w/w fonnach wyniesie kwotę około 433.796,01 zł, z tego:
a) środki PUP= 87.553,11 zł.
b) środki budżetu gminy = 346.242,90 zł.
9.

Zwrot
podatku
akcyzowego
zawartego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.

w

cenie

paliwa

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej jest zadaniem zleconym. W 2019 roku otrzymano dotacje na wydatki
związane z wypłata podatku akcyzowego na ogólna kwotę 668 314, 18 zł, w tym :
I półrocze - 555 decyzji na kwotę 387 645,81 zł.
II półrocze- 475 decyzji na kwotę 267 564,17 zł.
tj. w całym roku 2019 wypłacono kwotę 655 209, 98 zł.
oraz 2% dla budżetu gminy za obsługę co stanowi kwotę 13 104,20 zł.
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10. Remonty oraz inwestycje na obiektach użyteczności publicznej
W całym 2019 roku przeprowadzono szereg remontów i modernizacji
obiektów użyteczności publicznej.
Przedmiotowo z uwzględnieniem
wartości i zakresem rzeczowym dotyczyły one następujących obiektów:

1). Świetlice wiejskie - na wykonanie bieżących remontów ogółem wydatkowano ponad
188. tys. zł , w tym prawie 97 tys. to środki wskazane przez uchwały zebrań wiejskich z
z przeznaczeniem na to zadanie. Łącznie w gminie funkcjonuje 21 świetlic wiejskich
w tym dwie uhvorzone w roku bieżącym, w Krzcięcicach (w pomieszczeniach po byłym
Ośrodku Zdrowia) i Piołunce ( w części strażnicy OSP) . Są one bardzo cenne dla
środowisk wiejskich co odzwierciedlają decyzje sołechv o przeznaczaniu na ich
funkcjonowanie znacznych środków funduszy soleckich. Wykonywane były prace:
a). Świetlica wiejskiej w Czepcu „ za kwotę: 25 971,57 zł brutto w tym FS = 8 877,44 zł
W ramach remontu ze1wano starą drewnianą podłogę i wykonano w miejsce nowe posadzki
betonowe oraz ułożono płytki typu gres, wykonano gładzie na ścianach oraz malowanie sali
świetlicowej, wymieniono świetlówki w oprawach na żarówki LED. Wykonawca robót
dodatkowo wykonał renowację - malowanie pieca kaflowego.
b). Świetlica w Pile. Za kwotę 19 4 97,00 zł brutto w tym FS= 9 212,36 zł
W ramach zadania wykonano utwardzenie oraz opaskę z kostki brukowej tj. łącznie 50 m2
oraz 55,7 m ogrodzenia panelowego, montaż bramy i furtki szerokości odpowiednio 4,0 i 1,0
m Z pozostałych środków po zrealizowaniu zadania (nie ujęte wyżej) za kwotę 1 748,67 zł
zakupiono wyposażenie do świetlicy oraz zlecono za kwotę 1000,00 zł montaż obróbek
blacharskich na dachu świetlicy.
c). Świetlica w Jeżowie za kwotę
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527,58 zł brutto w tym FS= 3 000,00 zł

W ramach zadania wykonano remont elewacji świetlicy wiejskiej powstałej w 2011 r.
Uzupełniono brakujące listwy, wyczyszczono oraz zabezpieczono drewnianą elewację
poprzez dwukrotne malowanie impregnatem do drewna.
d). Świetlica w Lowini, za kwotę 4 981,28 zł brutto w tym FS = 1 000,00 zł
W ramach zadania odświeżono - pomalowano część - 3 sale świetlicy wiejskiej otwartej
w2010 r.
e).Świetlica w Słaboszowicach, za kwotę 32 094,25 zł brutto w tym FS = 9 500,00 zł
W ramach zadania rozebrano stare schody w miejsce których wykonano nowe konstrukcji
żelbetowej. W ramach robót wykonano montaż barierek oraz wymieniono 2 szt. okien na
przeciwpożarowe co wynikało z pozwolenia na budowę.
f). Świetlica w Wojciechowicach, za kwotę 22 141,30 zł brutto w tym FS = 10 000,00 zł
W ramach zadania wykonano instalację wod-kan z montażem zbiornika bezodpływowego
w Wojciechowicach.
Wykonawcą robót był Zakład Usług
w świetlicy wiejskiej
Komunalnych Spółka z o. o.
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g) Świetlica w Borszowicach, za kwotę 29 497,27 zł brutto w tym FS = 10 456,44 zł.
W ramach zadania wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej 3,78 kWp wykonano
wewnętrzną instalację do zasilania grzejników oraz zainstalowano 6 grzejników
elektrycznych. Dodatkowo (nie ujęto ww. kwocie) za cenę 2 686,32 zł brutto wykonano
malowanie południowej części dachu z uwagi na nienajlepszy stan starej powłoki malarskiej.
h).Świetlica w Sosnowcu, za kwotę 12 766,39 zł brutto w tym FS = całość.
Za kwotę 5 509,39 wykonano ocieplenie ganku wraz z wymianą okna w kotłowni. Za kwotę
7 257,00 zł zlecono opracowanie projektu budowlanego wymiany dachu.
i).Świetlica w Tarnawie, za kwotę 22 341,04 zł brutto w tym FS = 17 715,16 zł
W ramach zadania wykonano remont ścian - wykonano tynki malowanie, wymieniono
parapety wewnętrzne, rozebrano scenę w jej miejsce wykonano nową podłogę, całość podłóg
wycyklinowano i pomalowano. Zakupiono 7 szt. grzejników elektrycznych. Z pozostałych
środków po zrealizowaniu zadania (nie ujęte wyżej) za kwotę 3 348,23 zł zakupiono 54 szt.
krzeseł oraz za kwotę 2 650,00 zł zakupiono blaszak 4,0 x 6,0 m
k). Świetlica w Zielonkach, za kwotę 14 356,79 zł brutto w tym FS = całość. W ramach
zadania zaplanowano m.in. wykonanie sufitu podwieszanego z ociepleniem
2/.. Remont szkoły podstawowej w Krzcięcicach = Wartość zadania: 48 940,96 zł brutto
W ramach zadania wykonano ocieplenie wschodniej ściany budynku szkoły wraz z wymianą
dwóch okien, wyremontowano zadaszenie nad głównym wejściem do budynku, wykonano
zabezpieczenie przeciekającego dachu oraz wyremontowano zsyp na opał. Zadanie zostało
zrealizowane zgodnie z warunkami umowy o prowadzenie szkół na terenie gminy przez
Fundację z Uśmiechem, gdzie remonty kapitalne są po stronie gminy.
3/.Podjazdy dla osób niepełnosprawnych w lokalach wyborczych:
Borszowice, Tarnawa i Klimontów Wartość zadania: 147 118,64 zł brutto

Krzcięcice,

W ramach zadania wykonano Przebudowę wiatrołapu przy szkole podstawowej w Tarnawie
w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano remont schodów,
wymieniono barierki na nowe ze stali nierdzewnej, zamontowano platfo1mę - windę dla osób
niepełnosprawnych wymieniono 2 szt. drzwi zewnętrznych oraz wymieniono w o�ębie
schodów nawierzchnię z płytek betonowych na nową z kostki brukowej. Do końca-d_.Ol./
gmina ma obowiązek dostosować wszystkie 11 lokali dla wymagań zabezpieczających
swobodny dostęp do lokali dla osób niepełnosprawnych.
4/.Rozbiórka budynku młyna wodnego zlokalizowanego na dz. nr 221/2 w Sędziszowie
Wartość zadania: 23 985,00 zł brutto
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11 Gospodarka lokalowa i komunalna.
1/. lokale mieszkalne
Aktualnie zarejestrowane są 63 wnioski osób oczekujących na przydział lokalu z zasobów
komunalnych. W 2019 roku po przeprowadzeniu postępowań w sprawie przydziału lokali
mieszkalnych i socjalnych, podpisano umowy najmu z 3 lokatorami oraz przedłużono
aneksami 6 umów najmu lokali socjalnych. W zakresie utrzymania lokali mieszkalnych:
a).zakupiono czujniki czadu i dymu, które zostały zamontowane w każdym mieszkaniu
komunalnym na Osiedlu Drewnianym - kwota: 7 118,91 zł.
b).wymieniono instalację elektryczną w lokalu komunalnym w miejscowości Boleścice - za
kwotę: 8.670 zł..
c).przeprowadzono szereg prac remontowych w przejętym bloku Nr 22 na ul, Dworcowej:
- wykonano instalację c.o. w lokalach 12 i 13 za kwotę 8.028,00 zł.
- po zakupie pomieszczeń użytkowych oznaczonych jako lokale A i B i podjętą decyzją o ich
adaptacji na lokale mieszkalne wykonano: projekt ich adaptacji za 15.867,00 zł i remont
jednego z wydzielonych lokali oznaczonego symbolem B, za kwotę 99.293,00 zł.
2/. utrzymanie lokali użytkowych:
a) regulowano opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczna, wywóz odpadów ,
przeglądy, ubezpieczenia i inne za kwotę 11.295,96 zł.
b) dekoracja miasta: oświetlenie świąteczne oraz święta państwowe wyniosła 9 879,28 zł
( wywieszanie i demontaż flag, światełka na choinki i zapłata za oświetlenie)
3/.utrzymanie placów zabaw:.
a) zakupiono urządzenia zabawowe i urządzenia sprawnościowe na place zabaw w mieście
Sędziszów, a także w miejscowości Gniewięcin i Klimontów - kwota: 29 337,53 zł..
b).wykonano ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie kwota: 11 562,00 zł..
c) naprawiono i pomalowano ogrodzenie na placu zabaw Osiedle Na Skarpie przy bloku nr
16, naprawiono bramę wjazdową na placu zabaw przy ul. Partyzantów, oraz pomalowano
urządzenia zabawowe na placach zabaw- kwota: 6 134,00 zł..
d). wykonano naprawę urządzenia zabawowego na placu zabaw Osiedle Sady przy bloku nr 3
w Sędziszowie - kwota: 2 927,40 zł. i zakupiono gablotę infonnacyjną na plac zabaw
usytuowany przy bloku nr 3 Osiedle Sady - kwota: 1800,00 zł..
4/. opieka nad grobami wojennymi
Na zadanie „Cmentarze" wydatkowano z budżetu gminy kwotę ogółem 29 714,44 zł.,
na którą składają się środki własne z budżetu gminy - 9 714,44 zł. + dotacja celowa
Wojewody Świętokrzyskiego - 20 000,00 zł, które wykorzystano na :.
li.Oświetlenie zewnętrzne i monitoring dla obiektu cmentarza Ofiar egzekucji z 1944 roku w
Swaryszowie - etap II oraz wymieniono drzwi wejściowe do kaplicy kwota 25 997,90 zł.
2/.Pozostała kwota została wykorzystana na bieżące utrzymanie grobów : 3 716,54 zł.
18

12.Kultywowanie tradycji kulturowych i historycznych.

W minionym roku odbyły się stałe duże imprezy integracyjne o charakterze masowym jak:
Dni Sędziszowa, Festiwal Ludowy i Dożynki Gminne. W celu krzewienia patriotyzmu i
pamięci o historii narodu odbyły się apele i uroczystości związane z wydarzeniami
historycznym, jak: 1/. Dzień Żołnierzy Wyklętych, 2/. Marsz Pamięci„ 3/. Rocznica Mordu w
Wojciechowie, 4/.Dzień Pacyfikacji Wsi Polskiej, 5/ ..Rocznica Pacyfikacji wsi Swaryszów.
6/. 80 rocznica wybuchu II wojny Światowej, Jak co roku zostały zorganizowane dwa
wyjazdy do Piotrkowic z delegacjami Kombatantów i młodzieży dla uczczenia pamięci
pomordowanych tam mieszkańców naszej gminy.
13. Środki pozyskane i wydatkowane w 2019 roku.

li.Z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego - dotacja celowa w kwocie 20 000,00 zł na
„Wykonanie instalacji zewnętrznej i monitoringu dla obiektu cmentarza Ofiar Egzekucji z
1944 roku w Swaryszowie - etap II oraz wymiana drzwi wejściowych do kaplicy"
2/. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:
- na zadanie „Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów - zwalczanie
barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Sędziszów". Koszty ogółem kwota 23 328,00 zł.
- na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziszów w 2019
roku". Koszty ogółem kwota 32 402,92 złotych.
4/.Gmina jako Partner KSOW pozyskała środki w kwocie 8 579,95 zł. na realizację operacji:
Organizacja konkursu pn. ,,Pierogi wczoraj i dziś" podczas Festiwalu Ludowego
5/.We współpracy z gminą Stowarzyszenie Osiedla Sady pozyskało ze Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF" kwotę 13 000,00 zł na realizację
projektu grantowego pn. ,,Muzyka ludowa łączy pokolenia - przegląd kapel Sędziszów
2019".
6/. Z RPO Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 , jak niżej:
- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej kwota 1.211.220,66 zł.
- na budowę oczyszczalni ścieków kwota 7 016 729,17 zł.
- na odnawialne źródła energii , projekt „parasolowy" kwotę 2.999.000,00 zł,
- projekt edukacyjny na kwotę 544.700,00 zł
- budowa żłobka na kwotę 503.521,07 zł.
7/ Z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH",
kwotę 960.000,00 zł.
7/ Na odbudowę dróg gminnych łącznie 505.000,00 zł, w tym
- z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę 187.200,00 zł
- na odbudowę dróg zniszczonych klęskami żywiołowymi kwotę 317.830,00 zł
Łącznie kwota pozyskanych i wydatkowanych w 2019 roku środków zewnętrznych to
13.814.153,77 zł.
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14. Gospodarka gminy.
Wysoka Rado Szanowni Państwo
Na zakończenie swojego wystąpienia dokonującego pierwszego podsumowania efektów
roku 2019 , chciałbym podkreślić dobre efekty działalności sfery gospodarki gminy.
Sektor przedsiębiorczości działa co prawda obok samorządu, ale jako samorząd gminy
z wielką troską patrzymy i wspieramy rozwój sfery gospodarczej. Aktualnie cieszy jej
dobra kondycja.
-Wydarzeniem roku dla rozwoju gospodarczego gminy było rozpoczęcie działalności
nowoczesnego terminala przeładunkowego drogowo-kolejowego z rozlewnią gazu płynnego
przez Firmę „GASPOL" Spółka S.A. w Pawłowicach. Po wieloletnich staraniach Gminy
tereny inwestycyjne o obszarze 11 ha. znalazły właściciela, produkują, dają pracę i podatki
do budżetu gminy. Jest to trzeci co do wielkości tego typu obiekt w kraju po Gdańsku i
Małaszewicach. Zatmdnienie w nim znajdzie około 150 osób.
- Podobnie cieszyć się należy z dobrej kondycji największego pracodawcy Gminy, jakim jest
Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. co przekłada się na stabilność zatrudnienia dla mieszkańców.
W roku bieżącym Fabryka świętowała 45 lat swojego funkcjonowania.
- Równym rytmem od 20 lat istnienia rozwija się także Spółka PALKO, Aktualnie realizuje
dużą inwestycję, która znacząco powiększy jej produkcję w większości kierowaną na eksp011.
Spółka jest tegorocznym laureatem „Złotego Gryfa" Powiatu Jędrzejowskiego.
- Należy podkreślić, że w bieżącym roku w krajobrazie Sędziszowa powstały dwa nowe bloki
mieszkalne i duży pawilon handlowy. Inwestycje te, mimo że są z poza sfery samorządowej służą mieszkańcom Gminy oferując lepszy standard usług.
16. Podsumowanie finansowe.
Budżet gminy w 2019 roku po zmianach ukształtował się następująco:
Dochody
Wydatki
w tym na inwestycje tj. 37,96 % wydatków

81,237.845,15
86.105.837,28
32.684.770,62

Deficyt budżetu
Przychody budżetu
w tym:

4.867.992,13
9.417.691,36

-kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązal'l
Wolne środki
Spłata pożyczki
Rozchody budżetu
w tym:
- spłaty zadłużenia

3.567.279,01
777.330,85
205.089,37
4.549.699,23
4.549.699,23
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Stan zadłużenia gminy,

32.041.802,49
1.600.000,00

Stan należności z tytułu udzielonych pożyczek

30.441.802,49

Po uwzględnieniu udzielonych pożyczek zadłużenie gminy to kwota
przy nakładach inwestycyjnych w latach 2008-2019 ponad 157 mln. zł.

Po ostatecznym rozliczeniu budżetu roku 2019, będzie możliwe określenie wolnych środków,
które będą miały wpł yw na wielkość kredytu zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu
budżetowego roku 2020.
WYSOKA RADO!
W przedłożonym sprawozdaniu dokonałem pierwszego podsumowania roku 2019, który
uważam za dobry dla rozwoju naszej gminy, osiągnęliśmy założone cele, ale był to
jednocześnie rok bardzo trndny
Dziękuję za współpracę:
a) Państwu Radnym,
b) Sołtysom i Radom Sołeckim, Przewodniczącym Zarządów Osiedli,
c) pracownikom urzędu i innych jednostek organizacyjnych,
Dziękuję za prace na rzecz swoich zakładów pracy, fam i instytucji gdzie sukcesy własne
przekładają się na rozwój całej gminy
a) przedsiębiorcom,
b) rolnikom,
c) organizacjom społecznym,
d) poszczególnym środowiskom,
e) instytucją pracującym na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa
porządku
publicznego

sporządziła:
Ewa Kubas-Samociuk. - 27.12.2019 r
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