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Szanowni Mieszkańcy Gminy Sędziszów 

Mam zaszczyt, po raz trzeci, przedstawić Państwu, wprowadzony wraz z nowelizacją ustawy  

o samorządzie gminnym Raport o Stanie Gminy Sędziszów za rok 2020. Opracowanie  

i przedstawienie Raportu Radzie Miejskiej Sędziszów jest obowiązkiem wynikającym  

z zapisów art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym. 

Raport daje samorządowi możliwość zaprezentowania, nie tylko przed Radą Miejską,  

ale również przed całą społecznością Gminy, zbiorczej informacji podsumowującej działalność 

organu wykonawczego za rok poprzedni. 

Zawiera sprawozdanie z realizacji inwestycji, programów, polityk, strategii , uchwał przyjętych 

przez Radę Miejską oraz informacji o stanie nieruchomości, gospodarki przestrzennej, 

edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwa. 

Analiza raportu pokazuje jak zmienia się życie naszej lokalnej społeczności i jaki duży w tym 

udział mają fundusze zewnętrzne. 

Zadaniem raportu jest również poszerzenie Państwa wiedzy na temat działań, jakie samorząd 

realizował w 2020 roku. 
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Analizowany 2020 rok był jakże inny od wielu poprzednich. Inny dla rodzin, zakładów pracy, 

samorządu. Z pewnością przejdzie on do historii jako jeden z trudniejszych okresów w rozwoju 

gospodarki Polski i całego świata. 

Rozpoczęta w marcu 2020 roku i trwająca do dziś pandemia, odciska codziennie trwały ślad na 

życiu każdego z nas. To ciągle nowe obostrzenia sanitarne, inne formy pracy, nauki, bez 

spotkań, uroczystości, imprez kulturalnych czy sportowych. Brakowało nam tego, ale 

najważniejsza była troska o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. 

Jako samorząd wykonaliśmy większość planowanych zadań, wiele też rozpoczęliśmy. 

Wykonanie budżetu zamknęliśmy nadwyżką o wysokości +3,074 mln zł przy planowanym 

pierwszym deficycie w wysokości -3,952 mln zł. Narastającym bardzo szybko problemem 

samorządu (dotyczy to zdecydowanej większości samorządów w Polsce) jest drastyczne 

zmniejszenie udziału gminy w PIT i subwencji wyrównawczej, pogłębiające się znacząco 

niedofinansowanie zadań oświatowych, zwiększenie bieżących kosztów funkcjonowania  

w związku z podwyżkami opłat za energię elektryczną, wzrostem płacy minimalnej, 

ustawowym zwolnieniem z opodatkowania podatkami lokalnymi, np. bocznic kolejowych  

i terenów leżących pod nimi (około 270 tys. zł rocznie). 

Ale i tak jesteśmy samorządem, który nieprzerwanie od wielu lat znaczące środki przeznacza 

na inwestycje, gospodarując oszczędnie i umiejętnie pozyskując środki zewnętrzne z każdego 

możliwego źródła, wykorzystując potencjał pracowników urzędu i wszystkich jednostek 

organizacyjnych. 

Niezwykle istotna jest współpraca z Radą Miejską i to że zawsze możemy liczyć na wielką 

operatywność naszych przedsiębiorców i mieszkańców płacących podatki. To właśnie  

z podatków możemy finansować udział własny w realizacji ważnych społecznie inwestycji, jak 

rewitalizacja SCK czy Osiedla Drewnianego, do których ze środków własnych dołożyliśmy  

3,7 mln zł. 

Najważniejsze dokonania naszego samorządu w 2020 roku to: 

• modernizacja placówek oświatowych: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Szkoła 

Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa w Pawłowicach – 850 tys. zł; 

• modernizacja Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia – 500 tys. zł; 

• zakończenie budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków – 19,2 mln zł; 

• kolejny etap instalacji OZE – 680 tys. zł; 
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• budowa świetlicy wiejskiej w Czekaju – 530 tys. zł; 

• kolejne dobudowy oświetlenia ulicznego – 189 tys. zł; 

• budowa kolejnych dróg asfaltowych; 

• remonty świetlic wiejskich i remiz OSP; 

• realizacja projektów społecznych. 

Kilka dużych zadań zostało rozpoczętych. Najważniejsze to wspomniana już 

termomodernizacja SCK (4,5 mln zł) i Osiedla Drewnianego (2,4 mln zł), remonty mostów  

w Pawłowicach i Boleścicach z przebudową dróg (1,5 mln zł). 

Kolejnymi wyzwaniami naszego samorządu wynikającymi z konsultacji z mieszkańcami,  

o część których zabiegamy składając wnioski o dofinansowanie lub włączając się w realizację 

są: 

• dostosowanie pomieszczeń żłobka do zwiększonych potrzeb mieszkańców; 

• budowa sali gimnastycznej z zapleczem dla Szkoły Podstawowej Nr 2. Obecnie uczy się 

w niej 300 uczniów, a reforma oświaty likwidująca gimnazja i wprowadzająca szkoły 

podstawowe z klasami I-VIII, dla których gmina posiadała bardzo dobre warunki  

w obecnym Zespole Szkół Ogólnokształcących, spowodowała zwiększenie liczby uczniów 

w SP Nr 2 i brak odpowiedniej bazy sportowej i socjalnej. W tym temacie dwukrotnie 

składaliśmy wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niestety dwukrotnie 

nie otrzymaliśmy dofinansowania; 

• gazyfikacja gminy – po raz kolejny złożyliśmy ankiety z zapotrzebowaniem na gaz  

i jesteśmy ujęci w projekcie gazyfikacji; 

• rewitalizacja Rynku z przebudową ulicy Partyzantów, Bąkowskiej i Piaskowej – złożony 

wniosek o dofinansowanie z RFIL; 

• budowa oświetlenia kablowego LED wzdłuż ulicy Dworcowej i przyległych ulic  

oraz w Boleścicach, Pawłowicach i Łowini – złożony wniosek do RFIL dla gmin 

popegeerowskich; 

• rewitalizacja placu przed pocztą – złożony wniosek do RFIL; 

• rewitalizacja Osiedla Drewnianego; 

• budowa zbiornika retencyjnego w Sędziszowie; 

• dalsza budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy; 

• docelowo – budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – w opracowaniu jest 

koncepcja techniczna; 
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• poprawa bezpieczeństwa przy drogach publicznych w tym budowa chodników na terenie 

całej gminy, 

• termomodernizacja i modernizacja obiektów trzech placówek (złożone wnioski do 

Funduszy Norweskich dla szkół w Mstyczowie, Krzcięcicach, oraz placówki  

w Zielonkach). Do RPO Województwa Świętokrzyskiego złożono wnioski dla szkoły  

w Boleścicach oraz świetlic i remiz w Sosnowcu, Słaboszowicach, Krzcięcicach, Przełaju, 

Zielonkach. 

Są to rzeczywiste, pilne i realne potrzeby a ich realizacja będzie w dużej mierze uzależniona od 

pozyskania środków zewnętrznych. 

Nie mniej ważne od inwestycji w infrastrukturę jest realizowanie projektów społecznych. 

Wsparcie młodych utalentowanych osób pomoże im nie tylko w rozwoju swoich pasji ale 

zachęci do pozostania w naszej gminie i pracy na rzecz jej rozwoju. Pomocy oczekują też osoby 

borykające się z problemami na rynku pracy, bezrobotni czy próbujący założyć własne biznesy. 

Musimy znaleźć też przestrzeń do aktywności dla osób, które przeszły już na emeryturę, dla 

rencistów, dla osób niepełnosprawnych. Wszyscy oni posiadają ciągle duży potencjał, który 

można wykorzystać z pożytkiem dla rozwoju naszej gminy. 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sędziszów! W dialogu i atmosferze współpracy możemy 

realizować wspólne plany i marzenia. Serdecznie zapraszam wszystkich do zapoznania się  

z przedstawionym raportem oraz do dyskusji. Każdy dobry pomysł pomoże nam w planowaniu 

dalszego rozwoju. Razem zmieniamy Gminę Sędziszów. 

 

Z wyrazami szacunku 

Burmistrz Sędziszowa 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

Gmina Sędziszów jest gminą miejsko – wiejską, położoną w Powiecie Jędrzejowskim,  

w Województwie Świętokrzyskim. 

Siedzibą Gminy jest miasto Sędziszów. Prawa miejskie Sędziszów otrzymał na podstawie 

uchwały Nr 163 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 roku, od dnia 01 stycznia 1990 roku. 

1. Władze Gminy Sędziszów 

Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz Sędziszowa. Wacław Szarek jest Burmistrzem 

Sędziszowa od 2002 roku. W roku 2018 został powołany na kolejną kadencję. 

Wykonując przypisane w ustawach oraz statucie gminy kompetencje i zadania burmistrz 

rozpatrując sprawy i podejmując rozstrzygnięcia – wydał: 

a) 171 zarządzeń, do których nadzór Wojewody Świętokrzyskiego nie wniósł zastrzeżeń. 

b) 5 obwieszczeń, 

Rejestr obwieszczeń 

1. Obwieszczenie w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonywania 

budżetu gminy Sędziszów za IV kwartał 2019 roku 

2. Obwieszczenie w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonywania 

budżetu gminy Sędziszów za I kwartał 2020 roku 

3. Obwieszczenie w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonywania 

budżetu gminy Sędziszów za II kwartał 2020 roku 

4. Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do konsultacji społecznych projektu „Programu 

ochrony środowiska dla Gminy Sędziszów do roku 2023” wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu 

5. Obwieszczenie w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonywania 

budżetu gminy Sędziszów za III kwartał 2020 roku 

c) 14 ogłoszeń: 

Rejestr ogłoszeń 

1. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku 
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2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sędziszów 

3. Ogłoszenie w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali 

mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na 

obszarze Gminy Sędziszów 

4. Ogłoszenie w sprawie podstawowych kwot dotacji na 2020 rok udzielonych dla 

niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych 

5. Ogłoszenie w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

nieruchomości działki nr 324/1 i w sprawie pierwszego przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości działki nr 195/2 

6. Ogłoszenie w sprawie podstawowych kwot dotacji na 2020 rok udzielonych dla 

publicznych szkół podstawowych 

7. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sędziszów 

8. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sędziszów 

9. Ogłoszenie w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali 

mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na 

obszarze Gminy Sędziszów 

10. Ogłoszenie w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

11. Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2020 rok 

udzielonych dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych 

12. Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2020 rok 

udzielonych dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych 

13. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku 
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14. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Organizacja 

zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sędziszów  

w 2021 roku" 

Organem uchwałodawczym Gminy jest Rada Miejska Sędziszów. 

W Radzie Miejskiej Sędziszów zasiada 15 radnych: 

1. Chmielarski Jarosław 

2. Dębicki Rafał 

3. Jaros Piotr 

4. Jaworski Jarosław 

5. Juszczyk Dariusz – wiceprzewodniczący 

6. Konieczna Aneta – wiceprzewodnicząca 

7. Kubiec Jakub 

8. Maczkiewicz Barbara 

9. Mysiara Adam – przewodniczący 

10. Prusek Konrad 

11. Stępień Andrzej 

12. Strzelec Jan 

13. Tabor Wiktor 

14. Wiencek Jan 

15. Wójcik Bożena 

Rada Miejska Sędziszów powołała następujące komisje: 

a) stałe: 

1. Komisja Rewizyjna – przewodniczący Jaros Piotr 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – przewodniczący Kubiec Jakub 

3. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – przewodniczący Jaworski Jarosław 

4. Komisja Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego – przewodniczący Wiencek Jan 

5. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy – przewodniczący Juszczyk 

Dariusz 

6. Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Drogownictwa – 

przewodniczący Tabor Wiktor 

b) doraźne: 

1. Komisja Statutowa – przewodniczący Dębicki Rafał 
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2. Jednostki organizacyjne Gminy Sędziszów 

Jednostką organizacyjną Gminy Sędziszów jest Urząd Miejski w Sędziszowie – obsługujący 

administracyjnie organy gminy. W strukturze urzędu funkcjonują następujące komórki 

organizacyjne: 

a) Kadra kierownicza: 

1. Burmistrz Wacław Szarek 

2. Sekretarz Gminy Małgorzata Muzoł (od 18.05.2020 roku wcześniej Ewa Kubas- 

Samociuk) 

3. Skarbnik Gminy Lucyna Nahajczuk 

b) Urząd Stanu Cywilnego: 

1. Kierownik Monika Blin 

2. Zastępca kierownika Marceli Lipiec 

c) Wydziały: 

1. Organizacyjny i spraw pracowniczych – Naczelnik Małgorzata Żelaśkiewicz (12 osób) 

2. Rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, działalności gospodarczej, 

gospodarki komunalnej i lokalowej – Naczelnik Anna Grzybowska (9 osób) 

3. Oświaty, służby zdrowia, sportu, kultury fizycznej i spraw obywatelskich – Naczelnik 

Marta Jędrzejczyk – Różycka (3 osoby) 

4. Planowania przestrzennego, inwestycji i remontów infrastruktury komunalnej – 

Naczelnik Janusz Kot (6 osób) 

5. Wydział finansowy – skarbnik Lucyna Nahajczuk (13 osób) 

6. Centrum zarządzania kryzysowego – 1 etat 

7. Obsługa prawna (1 – umowa o pracę; 1 – umowa cywilno – prawna) 

Ponadto, Urząd zawarł umowy cywilno-prawne w zakresie wykonywania zadań: 

1) Audytora wewnętrznego – 1 osoba 

2) Inspektora Ochrony Danych – 1 osoba 

Urząd wykonuje wszystkie zadania własne określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym oraz zadania zlecone. 

Jednym z zadań jest udostępnianie informacji publicznej. W roku 2020 wpłynęło 45 wniosków. 

Tematyka dotyczyła: 

• przepisów RODO, 

• bezdomnych zwierząt, 
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• dokumentów elektronicznych, 

• urządzeń badających jakość powietrza, 

• ustawy krajobrazowej, 

• odnawialnych źródeł energii, 

• wykorzystania systemu EZD, 

• wspierania mieszkańców w czasie pandemii, 

• audytu wewnętrznego, 

• budżetu obywatelskiego, 

• wykazu sołtysów, 

• mieszkań komunalnych, 

• systemu informacji prawnej, 

• opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, 

• dofinansowania instalacji fotowoltaicznych, 

• strony internetowej, 

• energii elektrycznej i punktów poboru energii. 

Wśród zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest organizowanie wyborów.  

W roku 2020 odbywały się wybory Prezydenta RP: 

I tura – 28 czerwca 2020 r. 

• uprawnionych do głosowania – 10.145 osób 

• frekwencja – 60,58 % 

• liczba osób głosujących korespondencyjnie – 45 

II tura – 12 lipca  

• Uprawnionych do głosowania – 10.310 osób 

• frekwencja – 64,13 % 

• Liczba osób głosujących korespondencyjnie – 50 

Wydatki poniesione na wybory RP I i II tura to kwota ogółem:  – 101.028,79 zł 

w tym: 

− Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych  

w 11 obwodach do głosowania     – 60.400,00 zł 

− Obsługa obwodowych Komisji wyborczych, obsługa  
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informatyczna (w tym wydatki na operatora komisji  

obwodowej i koordynatora w gminie, koszty głosowania 

 korespondencyjnego)        – 22.615,27 zł 

− Pozostałe wydatki (uzupełnienie wyposażenia lokali,  

transport kart do głosowania, wydatki kancelaryjne,  

wydatki związane z użytkowaniem lokali, delegacje  

dla członków komisji)        – 18.013,52 zł. 

Zadania zlecone gminie w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów 

osobistych realizowane są przez Urząd Stanu Cywilnego, a ich wykonanie monitorowane jest 

przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Spraw Obywatelskich  

i Cudzoziemców. 

W 2020 roku wydano ogółem 1473 odpisów aktów stanu cywilnego w tym: 

− akty urodzenia – 488, 

− akty małżeństwa – 456, 

− akty zgonu – 529. 

Dokumentów tożsamości wydano w 2020 roku 587 szt. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy w Urzędzie Stanu Cywilnego od 

1 września 2020 roku zmieniono organizację czasu pracy i wprowadzono dwie pracujące soboty 

w miesiącu (jest to 1 i 3 sobota w godz. 7:30 – 14:00), co zostało odebrane bardzo pozytywnie 

przez mieszkańców gminy, którzy w zwykły dzień tygodnia nie mają możliwości załatwienia 

swoich spraw. 

Od wiosny 2015 roku weszły w życie przepisy umożliwiające zawarcie małżeństwa poza 

urzędem stanu cywilnego. Dla wielu par to szansa na złożenie przysięgi w romantycznej 

scenerii, z dala od zgiełku. I tak też się stało na terenie naszej Gminy. 

14 sierpnia 2020 r. w pięknej scenerii tuż przy Domu Weselnym Magnat w miejscowości 

Sosnowiec miał miejsce pierwszy w Gminie Sędziszów ślub cywilny poza urzędem stanu 

cywilnego (ślub w plenerze). Parą, która zdecydowała się na taki ślub byli Kamil i Karolina, 

cudowni ludzie z których twarzy nie znikał uśmiech. Było bardzo romantycznie i stylowo. 

Ślubu udzielił Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek wraz z Kierownikiem USC Moniką Blin. 
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Zdjęcie Nr 1 – Ślub w plenerze 

3. Jednostki budżetowe 

1. Urząd Miejski w Sędziszowie, 

2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie, 

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, 

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie (Szkoła Podstawowa im. 

Tadeusza Kościuszki, Liceum Ogólnokształcące), 

5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Floriana w Sędziszowie, 

6. Szkoła Podstawowa im. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” w Pawłowicach, 

7. Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie, 

8. Żłobek Samorządowy „Kraina Maluszka” w Sędziszowie. 

4. Gminne osoby prawne 

1. Miejsko- Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie, 

2. Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie w strukturze 

którego funkcjonuje Biblioteka Publiczna. 

5. Spółki prawa handlowego 

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sędziszowie (100% udziałów gminy). 

2. Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Sędziszowie 

(40% udziałów gminy, 60% Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.). 
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6. Zawarte umowy 

1. Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja 

uśmiechem” – w zakresie prowadzenia szkół podstawowych i przedszkoli  

w Krzcięcicach, Tarnawie, Mstyczowie oraz punktu przedszkolnego w Boleścicach 

2. Caritas Diecezji Kieleckiej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, 

Stołówki Charytatywnej i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. 

7. Partnerstwa międzygminne 

1. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski z siedzibą w Krakowie. 

2. Związek Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach. 

3. Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska „GRYF” z siedzibą  

w Jędrzejowie. 

4. Związek „EKOLOGIA” z siedzibą w Jędrzejowie. 

5. Lokalna Grupa Rybacka „Jędrzejowska Ryba” z siedzibą w Kielcach. 

6. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Jędrzejowskiej. 

7. Porozumienie Międzygminne Sędziszów – Słupia. 

8. Jednostki pomocnicze Gminy Sędziszów 

Jednostki pomocnicze: 

1. Osiedla: 

1) Osiedle „Na Skarpie” 

2) Osiedle „Sady” 

3) Osiedle „Sędziszów Rynek” 

2. Sołectw: 

1) Aleksandrów 

2) Białowieża 

3) Boleścice 

4) Borszowice 

5) Bugaj 

6) Czekaj-Krzelów 

7) Czepiec 

8) Gniewięcin 

9) Grązów 

10) Jeżów 

11) Klimontów 

12) Klimontówek 

13) Krzcięcice 

14) Łowinia 

15) Marianów 

16) Mierzyn 

17) Mstyczów 

18) Pawłowice 

19) Piła 

20) Piołunka 

21) Podsadek 

22) Przełaj 

23) Przełaj-Czepiecki 

24) Słaboszowice 
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25) Sosnowiec 

26) Swaryszów 

27) Szałas 

28) Tarnawa 

29) Wojciechowice 

30) Zielonki 

31) Zagaje 

9. Ludność i dynamika zmian  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba mieszkańców gminy Sędziszów wynosiła 12518 z tego na 

terenie miasta zamieszkiwało 6487 osób, a na terenach wiejskich 6031 osób. 

Dane na temat ludności Gminy Sędziszów przedstawiono w poniższych tabelach wraz  

z wykresami. 

Tabela Nr 1 – Liczba mieszkańców ogółem z podziałem na miasto i wieś 

 
Liczba mieszkańców ogółem 

razem miasto wieś 

2019 12630 6560 6070 

2020 12518 6487 6031 
 

Wykres Nr 1. Liczba mieszkańców ogółem z podziałem na miasto i wieś 
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Tabela Nr 2 – Migracja 

 

Migracja 

miasto Wieś 

zameldowania wymeldowania zameldowania wymeldowania 

2019 199 262 145 320 

2020 173 238 151 205 

 

Wykres Nr 2 – Migracja 
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W Gminie Sędziszów w 2019 r. urodziło się 99 dzieci w tym: 49 dziewczynek i 50 chłopców, 

natomiast zgonów zarejestrowano 163 w tym: kobiet 78 i mężczyzn 85. Z danych tych można 

śmiało wywnioskować, że mieliśmy w roku 2019 ujemny przyrost naturalny. 

Natomiast dane za rok 2020 przedstawiają się następująco: urodziło się 110 dzieci z tego:  

52 dziewczynki i 58 chłopców, zmarło ogółem 180 osób z tego 79 kobiet i 101 mężczyzn,  

i dane te świadczą o ujemnym przyroście naturalnym, co wpływa również na zmniejszanie się 

ogólnej liczby mieszkańców gminy. 

Tabela Nr 3 – Stosunek urodzeń do zgonów 2019-2020 

 
Stosunek urodzeń do zgonów 

urodzenia zgony 

2019 99 163 

2020 110 180 

 

Wykres Nr 3. – Stosunek urodzeń do zgonów 2019-2020 
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Tabela Nr 4 – Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach oraz w mieście Sędziszów 
wg wykazu ulic  

Miejscowość 2019 2020 różnica 
1 2 3 4 

Aleksandrów 67 66 -1 
Białowieża 142 138 -4 
Boleścice 308 310 2 
Borszowice 248 248 0 
Bugaj 67 68 1 
Czekaj 96 96 0 
Czepiec 91 93 2 
Gniewięcin 522 527 5 
Grązów 49 50 1 
Jeżów 190 183 -7 
Klimontów 330 326 -4 
Klimontówek 106 105 -1 
Krzcięcice 194 183 -11 
Krzelów 165 163 -2 
Łowinia 272 279 7 
Marianów 86 79 -7 
Mierzyn 251 244 -7 
Mstyczów 249 253 4 
Pawłowice 380 352 -28 
Piła 165 163 -2 
Piołunka 116 116 0 
Podsadek 173 175 2 
Przełaj 223 218 -5 
Przełaj Czepiecki 68 71 3 
Słaboszowice 149 147 -2 
Sosnowiec 283 281 -2 
Swaryszów 161 166 5 
Szałas 119 119 0 
Tarnawa 420 433 13 
Wojciechowice 76 78 2 
Zielonki 304 301 -3 
Razem wsie 6 070 6 031 -39 
1000 Lecia 96 96 0 
Akacjowa 47 46 -1 
Armii Krajowej 0 0 0 
Batalionów Chłopskich 67 65 -2 
Bąkowska 207 206 -1 
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Bukowa 0 0 0 
Cicha 13 13 0 
Dworcowa 302 311 9 
Działkowa 44 42 -2 
Gniewięcińska 0 0 0 
Gródek 90 90 0 
Jarzębinowa 16 16 0 
Jaśminowa 25 25 0 
Jędrzejowska 224 224 0 
Kardynała Wyszyńskiego 1 2 1 
Kasztanowa 6 6 0 
Kielecka 63 61 -2 
Klimontowska 39 39 0 
Klonowa 55 54 -1 
Kolejowa 88 83 -5 
Kościelna 15 14 -1 
Kościuszki 184 173 -11 
Krótka 36 35 -1 
Kwiatowa 56 55 -1 
Leśna 218 215 -3 
Majowa 128 127 -1 
Marianowska 164 165 1 
Nagłowicka 23 23 0 
Na Wzgórzu 0 1 1 
Ogrodowa 63 68 5 
Osiedle Drewniane 165 162 -3 
Osiedle Sady 1 718 1 700 -18 
Osiedle Na Skarpie 1 312 1 278 -34 
Orzechowa 6 6 0 
Partyzantów 105 108 3 
Piaskowa 62 59 -3 
Polna 119 124 5 
Przemysłowa 128 129 1 
Rajska 331 332 1 
Rynek 15 15 0 
Rzeczna 14 14 0 
Słoneczna 3 3 0 
Spokojna 25 25 0 
Sportowa 1 1 0 
Spółdzielcza 85 69 -16 
Wesoła 24 24 0 
Widokowa 4 4 0 
Wiśniowa 17 20 3 
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Wodzisławska 55 53 -2 
Wspólna 0 3 3 
Zielona 101 103 2 
Sędziszów 6 560 6 487 -73 
Ogółem 12 630 12 518 -112 

 

Liczba zawartych małżeństw w latach 2019 – 2020 przedstawiała się na terenie Gminy 

Sędziszów jak w Tabeli Nr 5. i Wykresie Nr 4. 

Tabela Nr 5 – Liczba zawartych małżeństw 

 

Liczba zawartych 
małżeństwa ogółem 
(USC Sędziszów + 

inne USC) 

Liczba zawartych małżeństw – gmina Sędziszów 

ogółem przed księdzem przed 
urzędnikiem 

2019 87 46 35 11 

2020 65 55 37 18 

 

Wykres Nr 4 – Liczba zawartych małżeństw 
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10. Analiza stanu zatrudnienia 

Tabela Nr 6 – Stan zatrudnienia na 31.12.2020 r. 

Lp. Jednostka 
Stan zatrudnienia 

31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 

1. Urząd Miejski 59 54 
2. Zakład Usług Komunalnych 38 37 
3. Ośrodek Pomocy Społecznej 29 26 
4. Samorządowe Centrum Kultury 11 11 
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia 14 13 
6. Ośrodek Sportu i Rekreacji 27 26 
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie 74 73 
8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie 42 40 
9. Szkoła Podstawowa w Pawłowicach 27 25 
10. Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie 27 25 
11. Żłobek Samorządowy „ Kraina Maluszka” w 

Sędziszowie 
1 9 

 RAZEM 349 339 
 

11. Gospodarstwa rolne 

1. W Gminie Sędziszów funkcjonują 1844 gospodarstwa rolne, podobnie jak w roku 2019 

Tabela Nr 7 – Zestawienie gospodarstw rolnych w Gminie Sędziszów 

Lp. Powierzchnia gospodarstw Ilość gospodarstw 

1 1-2ha 914 
2 2-5ha 958 
3 5-7ha 198 
4 7-10ha 125 
5 10-15ha 90 
6 15-20ha 16 
7 20-50ha 29 
8 50-100ha 6 
9 pow. 100ha 2 
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Tabela Nr 8 – Klęski żywiołowe 

Rodzaj klęski 
Data 

wystąpienia 

Ilość 

poszkodowanych 

gospodarstw 

Podjęte działania 

Gradobicie 13.06.2020r. 6 

1. Powołano Gminną Komisję ds. 
szacowania szkód. 

2. 2. Oszacowano straty  
w gospodarstwach. 

3. Przesłano zestawienie zbiorcze do 
Wojewody Świętokrzyskiego 

Deszcz 

nawalny 
29.06.2020r. 1 

1. Wystąpiono o ekspertyzę 
meteorologiczną, którą otrzymano 
23.07.2020 r 

2. Oszacowano straty w gospodarstwie 
rolnym. 

3. Przesłano wniosek do Wojewody 
Świętokrzyskiego. 

 

2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji 

rolnej 

Jest to zadanie zlecone. W roku 2020 gmina otrzymała dotacje na wydatki związane  

z wypłatą podatku akcyzowego na kwotę: 688 071,08 zł, w tym: 

• I półrocze – 555 decyzji na kwotę 398 235,94 zł 

• II półrocze – 460 decyzji na kwotę 276 343,55 zł 

2% za obsługę do budżetu gminy – 13 491,59 zł 

3. Spis Rolny 
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W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na 

terenie całego kraju przeprowadzony został Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Krajową 

podstawę prawną realizacji spisu rolnego stanowiła ustawa z dnia 31 lipca 2019 r.  

o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728 z późn. zm.). Udział  

w spisie rolnym był obowiązkowy.  

Pracami spisowymi na terenie gminy Sędziszów kierował Burmistrz Sędziszowa – jako 

Gminny Komisarz Spisowy przy pomocy Gminnego Biura Spisowego, utworzonego 

Zarządzeniem Nr BM.120.82.2020 Burmistrza Sędziszowa z dnia 5 czerwca 2020 r. 

Gminny Komisarz Spisowy przeprowadził otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na 

rachmistrzów terenowych i spośród dwudziestu pięciu zgłoszonych kandydatów wyłonionych 

zostało pięciu rachmistrzów, którzy prowadzili wywiady bezpośrednie z respondentami. 

Gminne Biuro Spisowe zapewniło rolnikom w siedzibie urzędu bezpłatny dostęp do stanowiska 

wyposażonego w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem do 

przeprowadzenia samospisu internetowego oraz pomoc merytoryczną pracownika w zakresie 

obsługi interaktywnej aplikacji do samospisu. Ponadto, współpracowało z Wojewódzkim 

Biurem Spisowym w Kielcach przy przeprowadzeniu egzaminu testowego sprawdzającego 

wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów terenowych, popularyzacji spisu oraz 

monitorowało czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego. 

Spisem objęte były gospodarstwa indywidualne oraz gospodarstwa rolne osób prawnych  

i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw 

rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym objęte zostały wszystkie 

gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa  

o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub 

produkcję rolną o następującej skali: 

 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych; 

 0,5 ha – dla krzewów owocowych; 

 0,5 ha – dla warzyw gruntowych; 

 0,5 ha – dla truskawek gruntowych; 

 0,5 ha – dla chmielu; 

 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych; 

 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych; 
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 0,1 ha – dla tytoniu; 

 5 sztuk – dla bydła ogółem; 

 20 sztuk- dla świń ogółem; 

 5 sztuk – dla loch; 

 20 sztuk – dla owiec ogółem; 

 20 sztuk – dla kóz ogółem; 

 100 sztuk – dla drobiu ogółem; 

 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych. 

Tabela Nr 9 – Prace spisowe przeprowadzone na terenie gminy Sędziszów 

OBSZAR PSR GMINA MIASTO 

Gospodarstwa objęte PSR (ogółem) 1.035 244 
Gospodarstwa spisane, w tym: 
- przez rachmistrzów terenowych 
- rachmistrzów telefonicznych 
- samospis 

888 
502 
99 

287 

219 
130 
17 
72 

Gospodarstwa zlikwidowane 143 25 
Brak kontaktu 4 0 

 

Celem spisu rolnego było zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych  

i domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz 

społecznej na wsi. Spis pozwoli także na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni 

lat 2010 – 2020. 
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II. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW, 

STRATEGII 

1. Strategia Rozwoju Gminy 2013 – 2020 

Uchwałą Nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 czerwca 2013 roku 

została uchwalona Strategia Rozwoju Gminy Sędziszów na lata 2013-2020. 

Jej nadrzędną funkcją było podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców, poprzez 

zrównoważony rozwój gminy. Założeniem było iż Sędziszów jako gmina odpowiedzialna za 

jakość życia lokalnej społeczności będzie dążyć do podniesienia poziomu warunków bytowych 

poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów zapewniających miejsca pracy. Korzystając  

z czystości środowiska naturalnego jak również z walorów krajobrazowych, będzie tworzyć 

atrakcyjne turystycznie miejsca oraz rozwijać ekologiczną produkcję rolną. 

Celem było również dbanie o rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej w tym dostępu do 

szerokopasmowego Internetu przy jednoczesnym zachowaniu równowagi w przyrodzie  

i z szacunkiem dla lokalnych tradycji. 

Wg Strategii, Gmina Sędziszów w roku 2020 to gmina: 

• Zapewniająca wysoki standard życia dla swoich mieszkańców; 

• Realizująca zrównoważony rozwój lokalny; 

• Tworząca pozytywny wizerunek na zewnątrz; 

• Przyciągająca partnerów i inwestorów; 

• Zasiedlana przez ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych. 

Wizja przyszłości gminy to opis przyszłego wizerunku społeczno – gospodarczego, który 

powinien być osiągnięty w następstwie wdrażania strategii. 

Scenariusz szans zakładał, że: 

 Fundusze strukturalne oraz krajowe będą dostępne w wymaganym zakresie potrzeb 

gminy na: 

− konieczną rozbudowę infrastruktury technicznej, społeczeństwa informatycznego  

i rozwiązanie głównych problemów ochrony środowiska, 

− kondycja finansowa budżetu gminy pozwoli na wkład własny. 
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Scenariusz zagrożeń zwracał uwagę na możliwość wykluczenia Województwa 

Świętokrzyskiego z możliwości korzystania ze znacznej części środków Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Celem generalnym Strategii był: wzrost atrakcyjności gminy fundamentem zintegrowanego 

rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Cele warunkujące wyznaczało 5 obszarów działania z określonymi zadaniami priorytetowymi: 

1. Zrównoważony rozwój gospodarczy w tym rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. 

2. Kapitał i rozwój zasobów ludzkich. 

3. Ochrona krajobrazu, zabytków, dziedzictwa narodowego – rozwój turystyki, sportu  

i rekreacji. 

4. Ochrona środowiska i rozbudowa infrastruktury komunalnej. 

5. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. 

Wszystkie działania realizowane w okresie 2013 – 2020 były podporządkowane misji strategii, 

czyli podniesieniu poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój 

gminy. Sędziszów jako gmina odpowiedzialna za jakość życia lokalnej społeczności będzie 

dążyć do podniesienia poziomu warunków bytowych swoich mieszkańców poprzez 

pozyskiwanie nowych inwestorów zapewniających miejsca pracy. Korzystając z czystości 

środowiska naturalnego jak również z walorów krajobrazowych będzie tworzyć atrakcyjne 

turystycznie miejsca oraz rozwijać ekologiczną produkcje rolną. Celem będzie również dbanie 

o rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej w tym dostępu do szerokopasmowego 

Internetu przy jednoczesnym zachowaniu równowagi w przyrodzie i z szacunkiem dla 

lokalnych tradycji. 

Żadnej strategii opracowanej na tak długą perspektywę czasową nie da się zrealizować w 100%. 

Tak jest również w przypadku Strategii Rozwoju Gminy Sędziszów opracowanej na lata  

2013–2020. Zmieniają się uwarunkowania, przepisy prawa, kierunki rozwoju. Jedne 

przedsiębiorstwa powstają inne ogłaszają upadłość. Bardzo szybki postęp techniczny  

i technologiczny wypiera stosowanie jednych technologii i rozwiązań i wymusza konieczność 

wprowadzania innych. Reforma edukacji, likwidująca gimnazja wymusiła na samorządzie 

konieczność innej organizacji szkół podstawowych, w tym innych rozwiązań inwestycyjnych 

w tym zakresie. 
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Pandemia, która wybuchła w 2020 roku pokazała też jak nawet najlepiej przygotowane 

pomysły i rozwiązania, stają się bezużyteczne i wymagają zastosowania nowych procedur. 

W minionym okresie, zgodnie z założeniami strategii , Gmina wybudowała: oczyszczalnię 

ścieków, nowy budynek urzędu, strażnicy OSP w Sędziszowie, rozpoczęła remont SCK  

i Osiedla Drewnianego, wybudowała ponad 150 km sieci wodociągowej (29,7 km w mieście  

i 121,9 km w terenach wiejskich) wiele kilometrów dróg, chodników, wyremontowała 

placówki oświatowe, wybudowała żłobek, klub seniora, wyremontowała i dostosowała do 

aktualnych potrzeb ośrodek zdrowia. 

Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do szerokopasmowego Internetu. Na terenie gminy  

563 klientów korzysta z bezprzewodowego stacjonarnego dostępu do Internetu. Nie ma 

ograniczeń z bezprzewodowym mobilnym dostępem. W ramach powszechnego dostępu do 

Internetu Gmina przygotowuje 11 punktów bezpłatnego dostępu do Internetu o wysokich 

parametrach technicznych, zlokalizowanego w łatwo dostępnych miejscach publicznych. 

MGOPS realizuje wiele programów wspierających rodzinę, promujących zdrowy styl życia 

wśród młodzieży oraz zapewniających możliwości integracji międzypokoleniowej. Poprzez 

wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym aktywną współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, budowane jest społeczeństwo obywatelskie. Przejawia się to także w trosce  

o miejsca pamięci narodowej, kultywowanie tradycji, współorganizację uroczystości 

patriotyczno – religijnych. 

Ważnym zagadnieniem w strategii była poprawa stanu infrastruktury mieszkaniowej. Jednym  

z głównych zrealizowanych zadań jest termomodernizacja Osiedla Drewnianego oraz 

podpisanie w grudniu 2020 roku porozumienia z Krajowym Zasobem Nieruchomości  

w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowych na wynajem. 

W zakresie ochrony środowiska zrealizowanych zostało wiele programów (opis w rozdziale II 

raportu). Najważniejsze zrealizowane zadania Strategii potwierdzające założenie, że Gmina 

Sędziszów realizuje zrównoważony rozwój to także: 

 brak inwestycji na obszarach Natura 2000, 

 promowanie wśród rolników racjonalnego nawożenia, nowoczesnych i wydajnych metod 

aplikacji nawozów, zachowania różnorodności biologicznej ( szkolenia), 

 zalesienie obszaru 6,7 ha przy składowisku odpadów w Borszowicach, 

 nowe nasadzenia krzewów i drzew na terenie miasta i gminy, 
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 ochrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, 

termomodernizacje budynków. 

2. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Gminy Sędziszów na lata 2016-2022 

Uchwałą Nr XVII/114/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 lutego 2016 roku została 

uchwalona Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022. 

Jest to jeden z ważniejszych dokumentów odnoszących się do realizowania lokalnej polityki 

społecznej i instrumentem tworzenia spójności społecznej. Sformułowanie Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022 jest odpowiedzią na realną 

sytuację ekonomiczno – społeczną jej mieszkańców. Strategia określa wizje oraz wyznacza cele 

strategiczne i działania, których wdrożenie w znaczny sposób przyczynia się do rozwiązania  

i zminimalizowania problemów społecznych. Zadania zapisane w Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sędziszów są na bieżąco realizowane. 

W 2020 roku MGOPS realizował zadania wynikające ze Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022 poprzez: 

− udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej, 

− w celu aktywizacji osób bezrobotnych, korzystających z pomocy pracownicy socjalni 

zawierali kontrakty socjalne, 

− udzielano pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób starszy, niepełnosprawnych wymagających takiego wsparcia, 

− przyznawano pomoc w formie gorącego posiłku dla dzieci w szkole oraz osób starszych, 

niepełnosprawnych z dowozem do miejsca zamieszkania, 

− prowadzono placówkę wsparcia dziennego dla 30 dzieci z terenu gminy Sędziszów –  

w czasie pandemii Świetlica prowadziła zajęcia zdalnie lub w małych grupach przy 

zachowaniu reżimu sanitarnego, 

− realizowano Program Wspierania rodziny na lata 2020-2022, 

− zatrudniono 2 asystentów rodziny, którzy obejmowali wsparciem 29 rodzin borykających 

się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, 

− współfinansowano pobyty dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 
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− prowadzono działania edukacyjno – informacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach  

w formie spotkań, warsztatów i pogadanek z przedstawicielami m. in. służby zdrowia, 

policji, szkoły w ramach: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Jednakże z uwagi na Pandemię Covid – 19 – działania te były 

realizowane w znacznie ograniczonym zakresie, 

− opracowano i realizowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

− pracownicy Ośrodka prowadzili procedury „Niebieskich Kart”, w ramach których 

odbywały się spotkania Grup Roboczych, Zespołu Interdyscyplinarnego, czy też wizyty 

w miejscu zamieszkania osób pokrzywdzonych, 

− zapewniono rodzinom dotkniętym problemem przemocy dostęp do wsparcia 

psychologicznego poprzez wizyty osobiste w gabinecie psychologiczno - socjologicznym 

lub poprzez kontakt telefoniczny z psychologiem (dwóch specjalistów do wyboru), 

wspierano rodziny pomocą w formie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 

wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

−  realizowano projekt partnerski ze Środków UE pt. „Nowe umiejętności – lepsze jutro”, 

− zakończono realizację projektu partnerskiego ze środków UE pt. „Powiat Jędrzejowski 

Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych”, 

− współpracowano m.in. ze szkołami, Policją, Prokuraturą Rejonową, kuratorami, służbą 

zdrowia, PCPR – em. 

3. Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest  

z terenu Gminy Sędziszów na lata 2008 – 2032 

Rada Miejska w Sędziszowie uchwałą Nr XXVIII/286/2009 z dnia 30 marca 2009 roku przyjęła 

„Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziszów na 

lata 2008-2032” a uchwała Nr XLVI/401/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku przyjęła 

Regulamin w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do usuwania i utylizacji wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Sędziszów. Zgodnie z zapisami regulaminu mieszkańcy 

gminy w terminie do dnia 31 października 2019 roku złożyli 70 wniosków o dofinansowanie 

usuwania azbestu z posesji, z czego 66 wniosków dotyczyło odbioru zalegającego azbestu  

z powierzchni 12129 m2 a 4 demontażu i odbioru azbestu na budynkach o powierzchni  

535 m2. Powołana Zarządzeniem Nr BM.120.120.2019 Burmistrza Sędziszowa z dnia  

8 listopada 2019 roku Komisja, dokonała sprawdzenia zgodności złożonych wniosków  

z wymogami regulaminu i ich kwalifikacji. Burmistrz zweryfikował i zakwalifikował do 
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dofinansowania w roku 2020 wszystkie 70 wniosków. W dniu 15.07.2020 r. Gmina Sędziszów 

zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Kielcach i otrzymała dotację w wysokości 51.000,00. Usługę świadczyło Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno – Budowlano – Handlowe EKO z Mikułowic, które złożyło najkorzystniejszą 

ofertę. W dniu 22.07.2020 r. zawarto umowę nr CRU.RDG.272.204.2020 (aneks nr 1  

z 15.09.2020 r. i nr 2 z 14.10.2020 r.) 

Wykonawca zrealizował zadanie zgodnie z umową, odbierając azbest od 64 mieszkańców 

gminy. 6 mieszkańców zrezygnowało. 15.10.2020 r. wykonawca rozliczył zadanie. 

Łączna ilość płyt azbestowo – cementowych, które zostały usunięte i unieszkodliwione na 

składowisku odpadów niebezpiecznych wyniosła 11459 m2 (171,885 Mg). 

Całkowita wartość zadania: 57.002,94 z czego: 

• WFOŚiGW w Kielcach – 25.500,00 zł (44,73% wartości zadania), 
• NFOŚiGW w Warszawie – 25.500,00 zł (44,73 %), 
• Gmina Sędziszów – 6.002,94 zł (10,54%). 

4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Tworzenie i realizacja założeń Programów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki 

klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji 

gazów cieplarnianych. Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej było jednym z warunków 

uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w latach 2014 – 2020, na działania związane z gospodarką niskoemisyjną. Jest to strategiczny 

dokument tworzony na poziomie lokalnym, który miał przyczynić się do osiągniecia do roku 

2020 celów określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym: 

• Redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

• Zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

• Redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej, 

• Plan określał wizje rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w gminie w zakresie poprawy 

ochrony powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń,  

w tym również gazów cieplarnianych. 
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„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sędziszów” przyjęty został Uchwałą  

Nr XXVII/183/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 stycznia 2017 roku  

i obowiązywał do końca roku 2020 . 

5. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt…………. 

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity  

Dz. U. z 2020 r. poz. 638) rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11  

ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Po zaopiniowaniu przez Powiatowego 

Lekarza Weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, działających na terenie gminy oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich 

działających na terenie gminy Rada Miejska Sędziszów w dniu 27 marca 2020 r. przyjęła 

Uchwałą Nr XIX/164/2020 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Sędziszów w 2020 roku (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego z 2020 poz. 1475). 

Bezdomne psy i koty 

Opiekę nad bezdomnymi psami i kotami (wyłapywanie, umieszczanie w schronisku, adopcje, 

sterylizacje i kastracje) z terenu gminy Sędziszów realizował przedsiębiorca posiadający 

zezwolenie na wyłapywanie, transport zwierząt bezdomnych oraz prowadzenie schroniska dla 

zwierząt działający pod nazwą PLAMA Jan Michalski, Racławice 91, 32-222 Racławice. 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wyłapano łącznie 79 zwierząt, w tym 39 

psów i 40 kotów z terenu gminy Sędziszów, które następnie umieszczono w schronisku. 

Opieka weterynaryjna nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych 

Zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych zapewniona była całodobowa opieka 

weterynaryjna świadczona przez gabinet weterynaryjny „ARKA” lek wet. Ewa Czajka,  

ul. Dworcowa 19, 28-340 Sędziszów, na podstawie zawartej umowy. 
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Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz realizacja niekontrolowanego rozrodu 

zwierząt domowych mających właścicieli (kastracja, sterylizacja) 

W celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu zwierząt domowych, których właściciele 

zamieszkują na terenie gminy Sędziszów przeprowadzono łącznie 90 zabiegów kastracji,  

w tym: 

1) kotki –54 szt. 

2) kocury – 9 szt. 

3) suczki do 10 kg wagi – 8 szt. 

4) suczki powyżej 10 do 20 kg wagi – 8 szt. 

5) suczki powyżej 20 do 30 kg wagi – 2 szt. 

6) suczki powyżej 30 do 40 kg wagi – 5 szt. 

7) psy powyżej 20 do 30 kg wagi – 2 szt. 

8) psy powyżej 30 do 40 kg wagi – 2 szt. 

Tabela Nr 10 – Gmina Sędziszów wydatkowała w 2020 roku na zadania związane z opieką 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt objęte programem na 
kwotę 103 487,45 zł, w tym: 

Nazwa zadania Kwota w zł 

Odławianie i zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsca w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt (kastracja, sterylizacja, 
adopcja) 

96 204,45  

Zakup karmy na dokarmianie bezdomnych 
zwierząt domowych i gospodarskich 

163,00  

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 
oraz realizacja planu niekontrolowanego rozrodu 
zwierząt domowych mających właścicieli 
(kastracja, sterylizacja) 

7 120,00  

SUMA 103 487,45  

 

6. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Sędziszów i Zasobem Tymczasowych Pomieszczeń Gminy 

Sędziszów 

W celu racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Sędziszów Rada 

Miejska podjęła w dniu 28 grudnia 2016 roku uchwałę Nr XXVI/179/2016 w sprawie 
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wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasobem 

tymczasowych pomieszczeń Gminy Sędziszów na lata 2017-2021. Program zawiera: 

• Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy 

oraz zasoby tymczasowych pomieszczeń w poszczególnych latach, 

• Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, 

• Planowaną sprzedaż lokali, 

• Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 

• Sposób i zasady zarządzania lokalami oraz przewidywane zmiany w tym zakresie, 

• Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, 

koszty remontów, modernizacji, zarządu nieruchomościami wspólnymi oraz wydatki 

inwestycyjne, 

• Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, 

• Opis innych działań mających na celu poprawę i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy. 

W roku 2020 zarządzeniem Nr BM.120.113.2020 Burmistrza Sędziszowa z dnia  

11 sierpnia 2020 roku ustalono stawkę bazową czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu 

na terenie gminy w wysokości 2,50 zł. Podwyższenie stawki czynszu następuje na uzasadniony 

wniosek Administratora, po przedłożeniu szczegółowej analizy kosztów utrzymania. 

Określając stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu uwzględnia się czynniki 

obniżające oraz podwyższające jego wartość użytkową . 

Tabela Nr 11 – Czynniki obniżające wartość użytkową lokali 

Lp. Wyszczególnienie – nazwa czynnika 
Wysokość 

obniżki w % 

1. Lokal położony poza granicami miasta Sędziszowa 15 

2. 
Lokal usytuowany na najwyższej kondygnacji w budynku m.in. 
pięciokondygnacyjnym 

5 

3. Lokal bez urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych 10 
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Tabela Nr 12 – Czynniki podwyższające wartość użytkową lokali 

Lp. Wyszczególnienie – nazwa czynnika Wysokość 
podwyżki w % 

1. Lokal wyposażony w wc 15 
2. Lokal wyposażony w łazienkę 15 
3. Lokal z doprowadzonym centralnym ogrzewaniem 10 
4. Lokal z doprowadzoną ciepłą wodą 10 

5. Łazienka i wc wspólna dla budynku 15 
6. Lokal usytuowany w budynku wielorodzinnym na Osiedlu Sady, Osiedlu 

na Skarpie, ul. Kościuszki 
10 

 

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową w roku 2020 wyniosły 15.979,87 zł w tym: 

• Roboty budowlane w zakresie wzmocnienia i naprawy stropu pomiędzy lokalami 1 i 3 

oraz elewacji wschodniej budynku wielorodzinnego przy u. Kolejowej 3 w Sędziszowie 

– 8.375,10 zł 

• Sporządzenie ekspertyzy technicznej stropu nad lokalem mieszkalnym nr 1 w budynku 

przy ul. Kolejowej 3 – 7.257,00 zł 

• Opłata za fundusz remontowy i eksploatacyjny, opłata za moc cieplną, za przesył c.o.  

w lokalach mieszkalnych 1a i 1b – ul. Dworcowa 22 – 347,77 zł 

Opłata za centralne ogrzewanie w pomieszczeniu użytkowym w Krzcięcicach  

– 1.532,80 zł. 

Tabela Nr 13 – Zestawienie do działalności administrowanie gminnymi zasobami 
mieszkaniowymi za rok 2020r 

Amortyzacja 145,80  

Zakup energii elektrycznej dotyczący klatek schodowych w lokalach 

komunalnych i socjalnych. 

3.860,97 

Materiały do bieżących remontów: remonty klatek schodowych, montaż 

kanalizacji, remonty przejętych lokali komunalnych i socjalnych, remont piecy 

kuchennych. 

19.032,84  

Usługi pozostałe: 

Deratyzacja 

ZUH „Słoneczko” 

Obsługa prawna 

 

4.135,00 

5.598,39 

3.918,95 
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Usługi pocztowe 

Usługi sprzętem budowlanym 

Roczne i pięcioletni przegląd obiektów budowlanych 

System FK 

Dzierżawa pojemników 

Przegląd gaśnic 

Bieżące utrzymanie lokali komunalnych: zaliczki za utrzymanie lokali  

w budynkach obsługiwanych przez zarządców. 

RAZEM 

1.789,18 

1.613,15 

20.778,20 

3.567,66 

3.141,29 

114,39 

7.227,12 

 

74.922,94 

Zaliczki na fundusz remontowy za lokale w budynkach obsługiwanych przez 
zarządców. 

16.453,82 

Wynagrodzenia 69.692,03 

Ubezpieczenia społeczne i świadczenia pracownicze: 

Środki bhp  

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

ZUS 

 

RAZEM 

 

 

263,39 

2.325,39 

13.221,05 

 

15.809,83 

RAZEM 176.878,62 zł 

7. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Sędziszów  

na lata 2017-2025 

Uchwałą Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. został 

przyjęty Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Sędziszów na lata 2017-2025. W planie 

zostały wymienione placówki oświatowe na terenie gminy Sędziszów i stan organizacji tych 

szkół. Aktualne dane tj. na rok 2020 (dotyczące placówek prowadzonych przez Gminę 

Sędziszów oraz Fundację „Z Uśmiechem”), zostały zamieszczone w rozdziale VIII niniejszego 

raportu. 

Na terenie gminy funkcjonują również szkoły prowadzone przez Powiat Jędrzejowski  

tj.: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Krzelowie oraz Zespół Szkół  

 w Sędziszowie. Zakładanie i prowadzenia tych szkół, zgodnie z Prawem Oświatowym, jest 

zadaniem własnym powiatu. 
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Fundacja Na rzecz osób Niepełnosprawnych „Pokonać Bariery” prowadzi w Zielonkach 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy. Ośrodek stwarza bardzo korzystne 

warunki do nauki i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz 

ze sprzężonymi zaburzeniami w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzone są zajęcia 

rewalidacyjno – wychowawcze i edukacyjne w oparciu o indywidualne programy edukacyjno 

– terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Zajęcia prowadzone są 

grupowo, co integruje dzieci i uczy interakcji społecznych oraz indywidualnie (z psychologiem, 

logopedą i fizjoterapeutą), zgodnie z potrzebami i programem terapeutycznym. Dzieci mogą 

korzystać z Sali Doświadczania Świata, Sali Integracji Sensorycznej i sali gimnastycznej. 

Ośrodek może zapewnić opiekę dla 50 osób rocznie. 

W Kompleksowym Planie Rozwoju Szkół zostały również opisane inwestycje i remonty  

w placówkach szkolnych w latach 2014 – 2016, a dane aktualne w tym zakresie przedstawione 

są w rozdziale V niniejszego raportu. 

Przedstawiona w Kompleksowym Planie analiza SWOT tj. mocne i słabych strony, szanse  

i zagrożenia w poszczególnych placówkach szkolnych, dają obraz stanu faktycznego, a także 

potrzeb w zakresie lokalnej polityki oświatowej. Opracowany plan jest gwarantem wieloletniej 

pro – oświatowej polityki. 

8. Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sędziszów  

na rok 2020 

30 grudnia 2019 roku Rada Miejska Sędziszów, Uchwałą Nr XVI/149/2019 przyjęła Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Jego głównym celem było 

przeciwdziałanie zjawisku narkomanii oraz wynikających z tego problemów społecznych. 

Program dotyczył głównie zadań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych, w zakresie: 

• prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w celu rozwiązywania problemów, 

• promocji zdrowego stylu życia, 

• prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, kampanii społecznych 

promujących zdrowy styl życia, 

• wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów związanych z narkomania, 

• szeroko pojętej profilaktyki uniwersalnej. 
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W ramach programu sfinansowano wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie 

do Jędrzejowa. Uczniowie uczestniczyli w programie edukacyjnym i profilaktycznym 

„Bezpieczny i ekologiczny Powiat Jędrzejowski”. Zakupiono artykuły sportowe dla Grupy 

Football Academy oraz Klubu Sportowego UNIA Sędziszów, które prowadzą aktywną 

działalność wśród dzieci i młodzieży, propagując zdrowy styl życia wolny od nałogów  

i uzależnień. 

Ogółem w 2020 roku na działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w ramach  

w/w programu wydatkowano kwotę – 5.856,58 zł (2019 – 8.277,60 zł) 

Część działań nie mogła być zrealizowana ze względu na trwającą pandemię. 

9. Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

W 2020 r. na terenie gminy zrealizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku  

(Dz. U. z 2019 poz. 2277 ze zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 w/w ustawy prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 

społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. 

Zadania określone w Programie skierowane są do wszystkich grup społecznych w jakikolwiek 

sposób związanych z problemem uzależnień, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego 

wystąpienia. Inicjatywy realizowane w ramach Programu skierowane są do dzieci i młodzieży 

oraz osób dorosłych uwikłanych w problemy wynikające z nadużywania alkoholu. 

Celem programu było przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu, 

zmniejszenie ich rozmiaru i bieżące rozwiązywanie problemów związanych z nadużywaniem 

alkoholu, ochrona rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przed marginalizacją 

społeczną, tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu 

oraz promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Program zapewniał ciągłość już podjętych działań i inicjatyw na rzecz 

profilaktyki, dając gwarancję spójnych i skoordynowanych działań na szczeblu gminy, które są 

elementem polityki realizowanej na poziomie ogólnokrajowym. 
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Na realizację programu w 2020 r. przewidziano kwotę: 242.304,15 zł, ale w związku  

z ograniczonymi możliwościami spowodowanymi epidemią Covid – 19 wydatkowano kwotę 

173.829,91 zł. 

W ramach Programu sfinansowano następujące zadania: 

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu poprzez zajęcia terapeutyczne, prowadzenie systematycznej  

i kompleksowej działalności w celu kierowania na leczenie odwykowe – w kwocie 

13.319,84 zł, 

 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej poprzez dofinansowanie działalności świetlicy 

środowiskowo – socjoterapeutycznej, finansowanie działalności punktu konsultacyjnego 

i udział grup zawodowych w szkoleniach – w kwocie 116.388,04 zł, 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży w formie działań 

profilaktycznych prowadzonych w placówkach oświatowych – w kwocie 16.223,97 zł, 

 Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych (Klub Abstynentów) – w kwocie 6.058,06 zł, 

 Na realizację zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sędziszowie wydatkowano kwotę 21.840,00 zł. W minionym roku Komisja odbyła  

12 posiedzeń, na których rozpatrzono 23 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego 

w stosunku do osób nadużywających alkoholu. Do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie 

złożono 13 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Komisja zaopiniowała 

również 18 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Policją 

przeprowadzili kontrolę 18 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 

prawidłowości korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W 2020 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonywała swoje 

zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem 

dla dobra całej społeczności gminnej. 
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Zdjęcie Nr 2 – Materiały profilaktyczne 

10. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 

Gmina Sędziszów przystąpiła do realizacji Programu przygotowanego przez Ministerstwo 

Rodziny i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020”. 

Najważniejszymi założeniami tego Programu było wsparcie osób mniej samodzielnych  

w czynnościach dnia codziennego, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie 

osób niepełnosprawnych w podejmowaniu wszelkich aktywności. Korzystanie z usług 

asystenta umożliwiło wielu osobom niepełnosprawnym z terenu naszej gminy prowadzenie 

bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia. Takie wsparcie w codziennych czynnościach 

docenili podopieczni podkreślając, że to ważna i bardzo potrzebna pomoc, że takiej pomocy ‒ 

na co dzień brakuje im najbardziej. 

Program kierowano do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta. Natomiast 

usługi świadczyć mogły osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji  

w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej oraz osoby z wykształceniem przynajmniej 

średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu 

bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. 

W ubiegłym roku z pomocy skorzystało 11 osób z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności. W ciągu roku liczba wykonanych godzin usług asystenckich 
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wyniosła: 1835. Z dokonanych wywiadów wynika, iż w naszej gminie jest stałe 

zapotrzebowanie na pomoc w pokonywaniu trudności życia codziennego. 

Asystenci niewątpliwie wpływają na uniezależnienie osób z niepełnosprawnościami od 

rodziny: niezależnie od chęci, czasu, możliwości bliskich, osoby z niepełno – sprawnościami 

mogą realizować aktywności, na których im osobiście zależy. 

11. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami na rok 2020… 

Rada Miejska Sędziszów przyjęła program uchwałą Nr XIV/124/2019 z dnia 25 listopada 2019 

roku. 

W ramach realizacji programu zrealizowano następujące zadania: 

Lp. Nazwa zadania Realizator 
Kwota 

dotacji (w 
zł) 

Uwagi o realizacji 

1 Organizacja zadań publicznych  

z zakresu pomocy społecznej: 

a) Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy 

b) Prowadzenie Stołówki 
Charytatywnej 

Caritas Diecezji 

Kieleckiej 

 

 

533.895,00 

 

50.000,00 

Zadania zostały 

zrealizowane  

a dotacja 

wykorzystana 

zgodnie z 

przeznaczeniem 

2. Organizacja zadań publicznych 

z zakresu kultury fizycznej i 

sportu 

MKS 

„Unia”Sędziszów 

 

UKS ” Herkules” 

215.000,00 

 

19.996,00 

Zadania zrealizowane, 

dotacja wykorzystana 

zgodnie z 

przeznaczeniem 

 

W ramach trybu pozakonkursowego, tzw. „małych grantów” zrealizowano następujące 

zadania: 

Lp. Nazwa zadania Realizator Kwota (w zł) 

1. „Narty ale frajda – zimowa 

eskapada” 

Stowarzyszenie 

„FANACTIVE” 

3.000,00 

2. Organizacja uroczystości  

w 2020 roku 

Stowarzyszenie Światowy 

Związek Żołnierzy AK 

Koło w Sędziszowie 

347,35 
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3. „Trzeci etap elektryfikacji 

ogrodu działkowego” 

Polski Związek 

Działkowców Rodzinny 

Ogród Działkowy 

Stokrotka Kolejarz w 

Sędziszowie. 

10.000,00 

Czy 7.500 

4. „Utrzymanie i doposażenie 

świetlicy wiejskiej w Mierzynie” 

Stowarzyszenie 

„Mierzyniak” 

10.000,00 

5. Dofinansowanie „Zakup stołów i 

ławek do świetlicy wiejskiej w 

Zielonkach” 

Stowarzyszenie „Aktywne 

Zielonki” 

780,00 

 

 

12. Program przeciwdziałania wystąpieniu grypy sezonowej i jej 

powikłaniom w Gminie Sędziszów na lata 2020-2024 

Uchwałą Nr XXIV/215/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Rada Miejska Sędziszów przyjęła 

program. Z powodu braku szczepionek przeciw grypie, w roku 2020 program nie mógł być 

realizowany. 
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III. SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY MIEJSKIEJ 

Rada Miejska obradowała na 14 sesjach, podejmując 96 uchwał. Wobec stanowienia prawa 

miejscowego Wojewoda Świętokrzyski nie wszczął żadnego postępowania nadzorczego.  

Ze względu na trwającą pandemię od sesji XII w dniu 28.10.2020 r. obrady odbywały się  

w systemie zdalnym. 

1. Podjęte Uchwały 

Rada Miejska w Sędziszowie podjęła w 2020 roku następujące uchwały: 

1. Z zakresu działania Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, 

Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej: 

• Z zakresu gospodarki mieszkaniowej : 

1) Uchwała Nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.01.2020 r.  

– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego przez 

Gminę Sędziszów i Gminę Słupia w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  

z gminy Słupia do oczyszczalni ścieków w Sędziszowie. 

2) Uchwała Nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27.03.2020 r.  

– w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sędziszów. 

3) Uchwała Nr XIX/173/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27.03.2020 r.  

– sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminy. 

4) Uchwała Nr XXII/201/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26.06.2020 r.  

– w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy Sędziszów oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń 

wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń gminy Sędziszów. 

5) Uchwała Nr XXVII/221/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.09.2020 r.  

– w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, 

oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Sędziszów. 

6) Uchwała Nr XXIX/242/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27.11.2020 r.  

– w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług wodociągowych z zakresu 
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zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 stycznia 2021 r.  

do 31 grudnia 2021 r. 

• z zakresu gospodarki gruntami: 

1) Uchwała Nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.08.2020 r.  

– w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej. 

2) Uchwała Nr XXIX/243/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27.11.2020 r.  

– w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej położonej w obrębie 0001 

Sędziszów. 

3) Uchwała Nr XXIX/244/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27.11.2020 r.  

– w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej położonej w obrębie 0002 

Sędziszów. 

4) Uchwała Nr XXX/251/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.12.2020 r.  

– w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sosnowiec. 

•  z zakresu gospodarki odpadami: 

1) Uchwała Nr XVII/158/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.01.2020 r.  

– zmieniająca uchwałę własną Nr X/81/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia  

25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2) Uchwała Nr XVIII/162/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 17.02.2020 r.  

– zmieniająca uchwałę własną Nr X/81/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia  

25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3) Uchwała Nr XIX/172/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27.03.2020 r.  

– zmieniająca uchwałę własną Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej Sędziszów  

z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Sędziszów oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

4) Uchwała Nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.0.5.2020 r.  

– w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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5) Uchwała Nr XXI/191/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.05.2020 r.  

– uchylenia uchwały Nr XVIII/162/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia  

17 lutego 2020r. zmieniającej uchwałę własną Nr X/81/2019 Rady Miejskiej 

Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości  

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6) Uchwała Nr XXVIII/227/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.10.2020 r.  

– w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty 

podwyższonej. 

7) Uchwała Nr XXVIII/228/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.10.2020 r.  

– w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, 

przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. 

8) Uchwała Nr XXVIII/229/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.10.2020 r.  

– w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym. 

9) Uchwała Nr XXVIII/230/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.10.2020 r.  

– w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 

od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

10) Uchwała Nr XXVIII/231/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.10.2020 r.  

– w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

11) Uchwała Nr XXVIII/232/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.10.2020 r.  

– w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, 

oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Sędziszów. 

• Pozostałe uchwały : 

1)  Uchwała Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27.03.2020 r.  

– w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sędziszów w 2020 roku”. 
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2) Uchwała Nr XIX/165/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27.03.2020 r.  

– w sprawie sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sędziszów  

w 2020 roku. 

3) Uchwała Nr XXI/178/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 09.04.2020 r.  

– w sprawie zmiany opłaty targowej na czas epidemii. 

4) Uchwała Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.05.2020 r.  

– w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie. 

5) Uchwała Nr XXI/189/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.05.2020 r.  

– w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/2011 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia  

28 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowisk  

w Sędziszowie. 

6) Uchwała Nr XXI/190/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.05.2020 r.  

– w sprawie uchylenia Nr XX/178/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia  

9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany opłaty targowej na czas epidemii. 

2. Z zakresu działania Wydziału Służby Zdrowia, Sportu, Kultury Fizycznej i Spraw 

Obywatelskich: 

1) Uchwała Nr XIX/167/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27.03.2020 r.  

– w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia  

w Sędziszowie. 

2) Uchwała Nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27.03.2020 r.  

– w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub 

gminę. 

3) Uchwała Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.05.2020 r.  

– w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Sędziszów. 

4) Uchwała Nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.05.2020 r.  

– w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym 

uczniom, form i zakresu pomocy, jak również trybu postępowania w tych sprawach. 
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5) Uchwała Nr XXIV/213/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.08.2020 r.  

– w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sędziszów, w roku 

szkolnym 2020/2021. 

6) Uchwała Nr XXIV/215/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.08.2020 r.  

– w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania wystąpieniu grypy sezonowej i jej 

powikłaniom w Gminie Sędziszów na lata 2020-2024. 

7) Uchwała Nr XXIX/245/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27.11.2020 r.  

– w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2021. 

8) Uchwała Nr XXX/257/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.12.2020 r.  

– w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy 

Sędziszów na rok 2021. 

3. Z zakresu działania Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów 

Infrastruktury Komunalnej: 

1) Uchwała Nr XVII/154/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.01.2020 r.  

– w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sędziszów dla części działki o nr ewid. 322 w miejscowości 

Sosnowiec. 

2) Uchwała Nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.01.2020 r.  

– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego przez 

Gminę Sędziszów i Gminę Słupia w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  

z gminy Słupia do oczyszczalni ścieków w Sędziszowie. 

3) Uchwała Nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27.03.2020 r.  

– Uchwała uchylająca uchwałę Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia  

11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na 

terenie gminy Sędziszów. 

4) Uchwała Nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27.03.2020 r.  

– w sprawie zmian w uchwale własnej nr XII/104/2019 Rady Miejskiej Sędziszów  

z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 

warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Sędziszów. 

5) Uchwała Nr XXI/182/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.05.2020 r.  

– w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. 
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6) Uchwała Nr XXIV/214/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.08.2020 r.  

– w sprawie przystąpienia do zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

7) Uchwała Nr XXVII/222/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.09.2020 r.  

– w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sędziszów. 

8) Uchwała Nr XXII/223/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.09.2020 r.  

– w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Sędziszów. 

9) Uchwała Nr XXVIII/226/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.10.2020 r.  

– w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej Sędziszów 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 

warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Sędziszów. 

10) Uchwała Nr XXVIII/236/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.10.2020 r.  

– w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. 

11) Uchwała Nr XXX/250/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.12.2020 r.  

– w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 

korzystania z przystanków na terenie Gminy Sędziszów. 

12) Uchwała Nr XXX/252/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.12.2020 r.  

– w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości – budynku oczyszczalni ścieków. 

13) Uchwała Nr XXX/258/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.12.2020 r.  

– w sprawie zmiany załącznika uchwały własnej nr XXXI/216/2017 z dnia  

12 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

14) Uchwała Nr XXX/259/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.12.2020 r.  

– w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji. 

4. Z zakresu działania Wydziału Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych: 

1) Uchwała Nr XXIV/206/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.08.2020 r.  

– w sprawie przystąpienia Gminy Sędziszów do wykonywania działalności  

w zakresie usług telekomunikacyjnych. 

5. Z zakresu działania Wydziału Finansowego: 

1) Uchwała Nr XVII/152/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.01.2020 r.  

– w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów na lata  

2020 – 2030. 
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2) Uchwała Nr XVII/153/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.01.2020 r.  

– w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2020 rok. 

3) Uchwała Nr XVII/157/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.01.2020 r.  

– zmieniająca uchwałę własną Nr XII/100/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie 

poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów. 

4) Uchwała Nr XVIII/161/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 17.02.2020 r.  

– zmieniająca uchwałę własną Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia  

30 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

w drodze inkasa oraz określenia inkasentów. 

5) Uchwała Nr XXI/192/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.05.2020 r.  

– zmieniająca uchwałę Nr XII/100/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów. 

6) Uchwały o Nr: XVIII/163/2020 z dnia 17.02.2020 r., XIX/175/2020 z dnia 

27.03.2020 r., XX/177/2020 z dnia 09.04.2020 r., XXI/195/2020 z dnia 28.05.2020 

r., XXII/203/2020 z dnia 26.06.2020 r., XXIII/204/2020 z dnia 07.07.2020 r., 

XXIV/217/2020 z dnia 28.08.2020 r., XXVII/225/2020 z dnia 29.09.2020 r., 

XXVIII/235/2020 z dnia 28.10.2020 r., XXIX/247/2020 z dnia 27.11.2020 r. dotyczą 

zmian budżetu i w budżecie Gminy Sędziszów uchwalonego Nr XVII/153/2020 

Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.01.2020 r. – w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Sędziszów na 2020 rok. 

7) Uchwały o Nr: XIX/174/2020 z dnia 27.03.2020 r., XXI/194/2020 z dnia 28.05.2020 

r., XXII/202/2020 z dnia 26.06.2020 r., XXIV/216/2020 z dnia 28.08.2020 r., 

XXV/218/2020 z dnia 11.09.2020 r., XXVI/219/2020 z dnia 14.09.2020 r., 

XXVII/224/2020 z dnia 29.09.2020 r., XXVIII/234/2020 z dnia 28.10.2020 r., 

XXIX/246/2020 z dnia 27.11.2020 r. dotyczą zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sędziszów uchwalonej uchwałą Nr XVII/152/2020 Rady 

Miejskiej Sędziszów z dnia 29.01.2020 r. – w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sędziszów na lata 2020-2030. 

8) Uchwała Nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27.03.2020 r.  

– w sprawie opłaty prologacyjnej. 
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9) Uchwała Nr XXIX/238/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27.11.2020 r.  

– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała 

podejmowana jest corocznie.  

10) Uchwała Nr XXIX/239/2020 Rady Miejskiej z dnia 27.11.2020 r.  

– w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych. Uchwała podejmowana jest corocznie. 

11) Uchwała Nr XXIX/240/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27.11.2020 r.  

– w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia 

podatku rolnego. Uchwała podejmowana jest corocznie. 

12) Uchwała Nr XXIX/241/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27.11.2020 r.  

– w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości, zasad poboru 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała podejmowana jest corocznie. 

13) Uchwała Nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.12.2020 r.  

– w sprawie WPF na 2021 – 2032. 

14) Uchwała Nr XXX/249/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.12.2020 r.  

– w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2021 rok. 

6. Uchwały dotyczące statutów osiedli oraz sołectw: 

1) Uchwała Nr XVII/159/2020 Rady Gminy Sędziszów z dnia 29.01.2020 r.  

– w sprawie uchwalenia statutów osiedli w mieście Sędziszów, Gminy Sędziszów. 

2) Uchwała Nr XVII/160/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.0.2020 r.  

– w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Sędziszów. 

7. Uchwały dotyczące skarg, wniosków i petycji: 

1) Uchwała Nr XXI/184/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.05.2020 r.  

– w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

skargi Prokuratora Rejonowego w Jędrzejowie wraz z odpowiedzią na skargę 

dotyczącą uchwały Nr III/32/2003 z 24 kwietnia 2003r. w sprawie nadania statutów 

sołectwom w gminie Sędziszów. 

2) Uchwała Nr XXI/185/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.05.2020 r.  

– w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

skargi Prokuratora Rejonowego w Jędrzejowie wraz z odpowiedzią na skargę 

dotyczącą uchwały Nr III/33/2003 z 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutów 

osiedlom w mieście Sędziszów. 

3) Uchwała Nr XXI/186/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.05.2020 r.  

– w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 
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skargi Prokuratora Rejonowego w Jędrzejowie wraz z odpowiedzią na skargę 

dotyczącą uchwały Nr XX/212/2008 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w 

 przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 strony zawierają 

kolejną umowę, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

4) Uchwała Nr XXI/187/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.05.2020 r.  

– w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

skargi Prokuratora Okręgowego w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę dotyczącą 

uchwały Nr VI/40/2011 z czwartego marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

5) Uchwała Nr XXI/188/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.05.2020 r.  

– w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

skargi Prokuratora Okręgowego w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę dotyczącą 

uchwały Nr XI/70/2011 z 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu  

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

6) Uchwała Nr XXI/193/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.05.2020 r.  

– w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego gminy. 

7) Uchwała XXIV/207/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.08.2020 r.  

– w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor. 

8) Uchwała Nr XXIV/208/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.08.2020 r.  

– w sprawie petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G. 

9) Uchwała Nr XXIV/209/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.08.2020 r.  

– w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Forum Gospodarcze Izba 

Rzemieślników i Przedsiębiorców. 

10) Uchwała Nr XXIV/210/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.08.2020 r.  

– w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Renatę Sutor. 

11) Uchwała Nr XXIV/211/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.08.2020 r.  

– w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Anety B. 
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12) Uchwała Nr XXIV/212/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.08.2020 r.  

– w sprawie wniosków Pana Mirosława Ś. 

13) Uchwała Nr XXVII/220/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.09.2020 r.  

– w sprawie rozpatrzenia wniosku Państwa Anny i Henryka K. 

8. Inne uchwały: 

1) Uchwała Nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.01.2020 r.  

– w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz stałych Komisji Rady na 2020 

rok. Uchwała podejmowana jest corocznie.  

2) Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.05.2020 r.  

– w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

3) Uchwała Nr XXII/197/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26.06.2020 r.  

– w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Sędziszowa. 

4) Uchwała Nr XXII/198/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26.06.2020 r.  

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  

z wykonania budżetu gminy Sędziszów za 2019 rok. 

5) Uchwała Nr XXII/199/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26.06.2020 r.  

– w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2019 rok. 

6) Uchwała Nr XXII/200/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26.06.2020 r.  

– w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego  

za 2019 rok Miejsko Gminnego – Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie. 

7) Uchwała Nr XXVIII/233/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.10.2020 r.  

– w sprawie uregulowania zakresu działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Sędziszowie. 

8) Uchwała Nr XXVIII/237/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28.10.2020 r.  

– w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 

9) Uchwała Nr XXX/253/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.12.2020 r.  

– w sprawie utworzenia na terenie Gminy Sędziszów ośrodka wsparcia pod nazwą 

„Klub Senior+” oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w „Klubie Senior+”. 
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10) Uchwała Nr XXX/254/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.12.2020 r.  

– w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sędziszowie. 

11) Uchwała Nr XXX/255/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.12.2020 r.  

– w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

12) Uchwałą Nr XXX/256/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29.12.2020 r.  

– w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziszów na lata 2021-2025. 

2. Skargi, wnioski i petycje 

Tabela Nr 14 – Skargi, wnioski i petycje 

Skargi Wnioski Petycje 

W roku 2020 wpłynęło 12 

skarg w rozumieniu Kodeksu 

postępowania 

administracyjnego. 6 skarg 

zostało przekazanych do 

Wojewódzkiego sądu 

Administracyjnego za 

pośrednictwem Rady Miejskiej 

Sędziszów w celu 

rozstrzygnięcia. WSA 

uwzględnił 5 skarg w całości 

oraz 1 w części. Przedmiotem 

skarg, które uwzględniono było 

stwierdzenie nieważności 

uchwały (w całości lub w 

części) a skargi uwzględnione 

dotyczyły sporów sąsiedzkich. 

Wpłynęły 4 wnioski w 

rozumieniu KPA. Żaden nie 

został uwzględniony. Ich 

przedmiotem były najczęściej 

spory sąsiedzkie. 

Wpłynęły 4 petycje, z których 

żadna nie została 

uwzględniona. Dotyczyły 

wprowadzenia zmian 

przepisów prawa miejscowego, 

związanych z Covid-19 oraz 

jedna w sprawie ochrony 

mieszkańców gminy przed 

elektro skażeniem . 
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IV. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

Budżet 2020 roku przyjęty został uchwałą nr XVII/153/2020 Rady Miejskiej Sędziszów w dniu 

29 stycznia 2020 roku. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały 

9-oma uchwałami oraz 41 Zarządzeniami Burmistrza. 

Budżet za 2020 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości 65.956.025,84 na 

planowane 70.865.805,71 co daje wskaźnik wykonania na poziomie 93,07% Strona wydatkowa 

budżetu zamknęła się kwotą 62.882.303,48 na planowana 73.861.923,13 – co daje wskaźnik 

wykonania w 85,13%. Planowany deficyt budżetu ustalony był na kwotę 2.996.117,42, 

natomiast faktycznie powstała nadwyżka w wysokości 3.073.722,36. Na 2021 pozostają wolne 

środki w wysokości 2.890.941,52, które są wprowadzone do budżetu 2021 roku.  

Przeprowadzona analiza rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 2020 rok obrazuje 

stabilna gospodarkę finansową gminy. 

Nadmienić należy, że gmina udzieliła pożyczek dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej w Sędziszowie na kwotę 1.600.000,00 oraz dla Zakładu Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w kwocie 780.000,00 zł. Wymienione kwoty znacznie wpływają na 

wielkość zadłużenia gminy. Pożyczkobiorcy spłacają swoje zobowiązania zgodnie z zawartymi 

umowami. Biorąc pod uwagę wskaźniki i możliwości spłaty kredytów, a faktyczne płatności 

uznać należy, że finanse gminy są bezpieczne i w żadnym ze wskaźników nie zbliżają się do 

krytycznego pułapu przewidzianego przez ustawodawcę. 

 

Budżet 2020 rok – istotne wskaźniki 

DOCHODY: 

plan = 70.865.805,71 wykonanie = 65.956.025,84 93.10% 

WYDATKI: 

plan = 73.861.923,13 wykonanie = 62.882.303,48 85,13% 

WYNIK BUDŻETU: 

plan = -2.996.117,42 wykonanie = 3.073.722,36  

WOLNE ŚRODKI: w kwocie: 2.890.941,52 
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1. DOCHODY I WYDATKI w latach 2019 – 2020 i plan 2021 r. – porównawczo 

Wykonanie dochodów  
i wydatków gminy Sędziszów 

2019 2020 Plan 2021 
stan na I kwartał 

Wykonanie planu dochodów  
wg stanu na 31.XII 

73.833.814 65.956.026 72.796.850 

Wykonanie planu wydatków  
wg stanu na 31.XII 

74.963.026 62.882.303 78.664.851 

Nadwyżka/Deficyt -1.129.212 3.073.722 - 5.868.001 

Przychody 8.944.213 7.678.668 9.025.513 

Rozchody 4 549 699 4.757.148 3.157.512 
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DOCHODY BUDŻETOWE – 2020 

Wyszczególnienie 

Plan 
(po zmianach) 

Dochody 
wykonane 
(wpływy 

minus zwroty) 

Struktura Wskaźnik 
(3:2) 

w zł w % 

1 2 3 4 5 

DOCHODY OGÓŁEM, 
z tego: 70 865 805,71 65 956 025,84 100,00 93,07 

Dochody bieżące 62 908 238,62 62 345 150,44 94,53 99,10 

Dochody własne 25 983 091,82 26 027 390,47 41,75 100,17 

Dotacje celowe i środki na zadania 
bieżące 

22 857 903,80 22 250 516,97 35,69 97,34 

Subwencja ogólna 14 067 243,00 14 067 243,00 22,56 100,00 

Dochody majątkowe 7 957 567,09 3 610 875,40 5,47 45,38 

Dotacje celowe i środki na 
inwestycje 

7 658 567,09 3 444 142,71 95,38 44,97 

Dochody ze sprzedaży majątku 295 000,00 162 711,28 4,51 55,16 
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UDZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ I WYRÓWNAWCZEJ W DOCHODACH 

GMINY SĘDZISZÓW 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

subwencja oświatowa 
subwencja wyrównawcza 
ROCZNA KWOTA 
SUBWENCJI 
OGÓLNEJ 

8 082 794,00 
2 879 011,00 

 
 

10 961 805,00 

8 184 450,00 
3 565 268,00 

 
 

11 749 718,00 

8 478 855,00 
3 551 455,00 

 
 

12 030 310,00 

9 197 933,00 
4 726 887,00 

 
 

13 924 820,00 

9 552 301,00 
4 514 942,00 

 
 

14 067 243,00 

dochody bieżące 46 713 799,85 47 193 741,25 48 528 495,46 60 332 819,56 62 345 150,44 

wydatki bieżące 41 690 229,20 43 784 594,49 44 234 257,09 50 351 976,75 56 332 590,87 

dochody majątkowe 3 062 412,88 2 177 705,71 6 119 428,70 13 500 994,75 3 610 875,40 

wydatki majątkowe 8 860 663,41 10 082 164,05 17 027 288,77 24 611 049,93 6 549 712,61 

DOCHODY OGÓŁEM 49 776 212,73 49 371 446,96 54 647 924,16 73 833 814,31 65 956 025,84 

WYDATKI OGÓŁEM 50 550 892,61 53 866 758,54 61 261 545,86 74 963 026,68 62 882 303,48 

różnica między 
subwencją a wydatkami 
na oświatę 

3 592 089,00 4 176 306,00 4 516 623,00 5 224 044,00 6 132 311,00 

wskaźnik dochodów 
podatkowych do liczby 
mieszkańców 

1 194,15 1 203,20 1 282,41 1 278,05 1 457,84 

wskaźnik dochodów 
podatkowych w kraju do 
liczby mieszkańców 

1 514,27 1 596,67 1 668,68 1 790,33 1 956,15 
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2. Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w wydatkach budżetu gminy 

Rok Wydatki ogółem Wydatki 
inwestycyjne 

Udział inwestycji  
w wydatkach 
budżetowych 

2019 74 963 026 24 611 050 32,83 % 

2020 62 882 303,48 6 549 712,61 10,42 % 

2021 (plan) 78 664 850,72 20 576 957,27 26,16 % 
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REALIZACJA INWESTYCJI W 2020 ROKU = 6 549 712,61 

Lp. ZADANIE 
Środki 

pozyskane  
z UE w zł 

WARTOŚĆ 
w zł 

 DROGOWNICTWO   232 897,98 

1 Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Partyzantów Bąkowskiej  
i Piaskowej (0,00) 

  

2 Przebudowa drogi nr geod. 703 w Gniewięcinie (14 909,08)   
3 Przebudowa drogi nr geodezyjny 94 w Łowinii (14 355,45)   

4 Utwardzenie kostką brukową placu wiejskiego w Mierzynie – działka 
nr geod. 147/2 (19 996,79) 

  

5 Przebudowa drogi nr geod. 492/11 w Zagajach (17 233,65)   
6 Przebudowa drogi nr geod. 1536/2 w Jeżowie (25 405,65)   
7 Przebudowa drogi nr 509 w Przełaju Czepieckim (31 586,40)   
8 Przebudowa drogi nr 506 w Przełaju Czepieckim (33 123,90)   
9 Przebudowa drogi nr geod. 555 w Krzelowie (17 589,00)   

10 Przebudowa zjazdu z drogi wewnętrznej nr geod. 2/68 na ul. Dworcową 
(10 836,30) 

  

11 Utwardzenie placu na działkach nr geod. 2/6 i 2/7  
w Sędziszowie (21 560,67) 

  

12 Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Skarpa w Sędziszowie  
dz. Nr geod. 190/4, 191, 187/6 (26 301,09) 

  

 OBIEKTY KOMUNALNE   2 267 062,13 

1 Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
nie stanowiących lokali socjalnych (0,00) 

  

2 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami 
komunalnymi (0,00) 

  

3 Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianych (150 363,09) 73 565,71 

4 Modernizacja części budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia 
(497 800,00) 

  

5 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekaju (529 043,15) 313 876,00 
6 Termomodernizacja budynku SCK (26,00)   

7 Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy 
Sędziszów (679 837,50) 

405 139,01 

8 Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa (20,00)   

9 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 
publicznej położonych na terenie Gminy Sędziszów (98 769,00) 

  

10 Zakup osłony śmietnikowej przy bloku nr 16 Oś. Na Skarpie 
(13 000,00) 

  

11 Utworzenie Klubu Senior + (282 515,56)   

12 Modernizacja terenu rekreacyjnego z wykonaniem zadaszenia 
(15 687,83) 

  

13 Projekt siłowni zewnętrznej (0,00)   
 OŚWIATA    569 343,13 
1 Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Przemysłowej (0,00)   

2 Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem 
placówek oświatowych Gminy Sędziszów (392 978,32) 

207 549,90 

3 Budowa żłobka w Sędziszowie (154 383,31) 154 383,31 
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4 Wykonanie ogrzewania gazowego Boleścice (21 981,50)   
 KANALIZACJA   2 631 833,71 

1 Dobudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie  
ul. Nagłowicka (0,00) 

  

2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – 
bok ul. Leśna (50 539,89) 

  

3 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Etap II (801 554,53) 590 908,56 
4 Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie (1 779 739,29) 1 003 986,01 
 OŚWIETLENIE ULICZNE   149 607,69 

1 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Czekaju droga gminna (0,00)   
2 Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Sędziszowie (10 000,00)   

3 Dobudowa oświetlenia kablowego od ul. Zielonej do Ogrodowej 
(53 718,19) 

  

4 Dobudowa oświetlenia kablowego ul. Rajska droga nr 1–63 (5 343,00)   

5 Przebudowa oświetlenia ulicznego na kablowe przy ul. Dworcowej 
(0,00) 

  

6 Wykonanie oświetlenia przy przystanku Krzcięcice (FS Boleścice) 
(15 060,00) 

  

7 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bugaj 
(10 271,00) 

  

8 Przedłużenie oświetlenia ulicznego w m. Grązów w kierunku lasu 
(7 550,00) 

  

9 Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Mstyczów 1  
(FS Mstyczów) (29 965,50) 

  

10 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Słaboszowicach droga gminna 
(7 700,00) 

  

11 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach droga gminna działka 
nr 22/2 (5 000,00) 

  

12 Dobudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach droga gminna działka 
nr 63 (5 000,00) 

  

 INNE   140 083,97 

1 Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogi) (5 795,47)   

2 
Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w lokalach 
wyborczych Krzcięcice, Borszowice, Klimontów (likwidacja barier 
architektonicznych) (0,00) 

  

3 Zakup urządzeń do monitorowania (65 288,50)   
4 Publiczny internet w Gminie Sędziszów (0,00)   
5 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Klimontów (69 000,00)   
 UDZIELONE DOTACJE    558 884,00 

1 Wpłaty na fundusz celowy zadań inwestycyjnych dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (5 000,00) 

  

2 
Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną miedzy jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (233 884,00) 

  

3 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do SFP 
(320 000,00) 

  

      2 749 408,50  
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Wykaz banków finansujących budżet gminy 

L.p. Nazwa instytucji 
finansującej 

Kwota 
kredytu/pożyc

zki stan na 
31.12.2019r. 

Okres 
kredytowania 

Zaciągnięte 
kredyty  

i pożyczki w 
2020 roku 

Rozchody  
w 2020 roku 

Stan 
zadłużenia 

31.12.2020r. 

1 Bank Spółdzielczy 
w Sędziszowie 3 587 783,00 23.01.2014 – 

30.12.2024 0,00 800 000,00 2 787 783,00 

2 
Bank Ochrony 
Środowiska  
w Krakowie  

1 400 000,00 07.08.2013 – 
31.12.2024 0,00 1 400 000,00 0,00 

3 Bank Spółdzielczy 
w Wolbromiu 1 700 000,00 17.11.2015 – 

31.12.2026 0,00 150 000,00 1 550 000,00 

4 Bank Spółdzielczy 
w Wolbromiu 3 700 000,00 07.11.2016 – 

31.12.2028 0,00 300 000,00 3 400 000,00 

5 Bank Pekao S.A.  
w Kielcach 1 750 000,00 30.09.2014 – 

30.12.2024 0,00 350 000,00 1 400 000,00 

6 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego  
w Kielcach 

7 000 000,00 07.08.2017 – 
31.12.2028 0,00 400 000,00 6 600 000,00 

7 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego Oddz. 
Kielce 

2 929 045,51 02.08.2018 – 
31.12.2028 0,00 0,00 2 929 045,51 

8 Bank Gospodarstwa 
Krajowego O/Kielce 5 487 500,00 05.11.2019 – 

31.12.2030 0,00 0,00 5 487 500,00 

9 Bank Spółdzielczy 
w Sędziszowie 0,00   2 926 400,00 0,00 2 926 400,00 

10 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska  
i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach 

450 000,00 24.07.2018 – 
31.12.2028 0,00 50 000,00 400 000,00 

11 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska  
i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach 

765 741,02 06.11.2018 – 
31.12.2028 205 406,84 107 147,86 864 000,00 

12 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska  
i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach 

3 271 732,96 06.11.2018 – 
31.12.2028 0,00 420 000,00 2 851 732,96 

  32 041 802,49  3 131 806,84 3 977 147,86 31 196 461,47 
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V. INWESTYCJE, REMONTY I ZAGOSPODAROWANIE 

PRZESTRZENNE 

1. Realizacja inwestycji i remontów 

Tabela Nr 15 – Realizacja inwestycji i remontów 

Lp. Nazwa zadania Wartość robót Źródła 
finansowania 

1. 
Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych  
w Sędziszowie (całkowita wartość zadania 
19 445 905,18) 

1 003 986,01 
 
775 753,28 

RPOWŚ, WFOŚiGW 
 
Środki własne 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej etap II (całkowita 
wartość zadania 6 895 486,99) 

590 908,56 
 
210 645,97 

RPOWŚ, WFOŚiGW 
 
Środki własne 

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 
bok ul. Leśna 12 670,89 Środki własne 

4. Przebudowa świetlicy w Czekaju 544 269,20 w tym: 
323 659,00 

 
PROW 

5. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + 

162 901,90 
 
 
148 995,00 

Środki własne 
 
 
Srodki pozyskane 
budżetu państwa  
w ramach programu 
Senior + 

6. 

Remonty w szkołach: 

• Modernizacja Sali gimnastycznej oraz korytarz 
w SP Nr 2 

• Modernizacja SP w Pawłowicach: 

a. Remont Elewacja 
b. Remont łazienek 

412 684,00 
 
 
 
 
 
347 673,46 

Gmina 
 
 
 
 
 
RPOWŚ  

7. 

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku 
SCK oraz budynków na Osiedlu Drewnianym „ 
(Wartość zadania 6 498 615,69, Wysokość 
dofinansowania na całe zadanie 2 995 911,75  
z RPOWŚ) 

73 565,71 
 
 
76 693,38 

RPOWŚ  
 
 
Gmina  

8. Remont MGOZ 497 800,00 Gmina 
9. Remont biblioteki w SP w Krzcięcicach 24 179,96 Gmina 

10. Wykonanie altanki na terenie rekreacyjnym w 
Marianowie 

14 651,76 w tym: 
10 938,66 
3 713,10 

 
Fundusz Sołecki 
Gmina 

11. Zakupiono blachę na wymianę pokrycia dachowego 
budynku świetlicy w Sosnowcu 13 943,58 Fundusz Sołecki 

12. Prace remontowe w świetlicy w Krzcięcicach 12 454,85 Gmina 
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13. Remont świetlicy w Piołunce 12 330,15 
12 454,85 

Fundusz Sołecki 
Gmina 

14. Malowanie elewacji świetlicy w Pile 17 625,54 Fundusz Sołecki 
15. Malowanie elewacji świetlicy w Szałasie 17 625,54 Fundusz Sołecki 

16. Zakup materiałów do utwardzenia placu wiejskiego w 
Mierzynie 

17 625,54 
2 371,25 

Fundusz Sołecki 
Gmina 

17.  Zlecenie wykonania altany w Borszowicach 14 079,44 
1 608,39 

Fundusz Sołecki 
Gmina 

18. Wymiana 2 szt. drzwi do świetlicy w Czepcu  5 599,99  Fundusz Sołecki 

19. 

Świetlica w Łowini : 

a. Remont schodów 
b. malowanie 

6 500,00 
3 295,22 
1 966,89 

Fundusz Sołecki 
Gmina 
Gmina 

20. Remont świetlicy w Pawłowicach 3 464,89 Fundusz Sołecki 
21. Remont świetlicy w Tarnawie 12 694,66 Fundusz Sołecki 

22. Remont świetlicy w Białowieży 12 619,16 
8 310,26 

Fundusz Sołecki 
Gmina 

23. Remont świetlicy w Słaboszowicach 17 082,13 Fundusz Sołecki 
 

2. Drogi 

Tabela Nr 16 – Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z zakresu drogownictwa 

SPRAWOZDANIE RZECZOWO – FINANSOWE Z ZAKRESU DROGOWNICTWA 

NAZWA ZADANIA ZAKRES RZECZOWY WYKONANIE 
FINANSOWE (w zł) UWAGI 

1 2 3 4 5 

I DROGI POWIATOWE – DOTACJA GMINY SĘDZISZÓW 

1. Przebudowa 
drogi  
powiatowej  
nr 0178T 
odcinek 
Mierzawa – 
Sędziszów 

Wykonanie nawierzchni 
drogi w Słaboszowicach, 
Krzcięcicach budowa 
chodnika w Mierzynie, 
nawierzchnia na odcinku  
ul. Klimontowskiej  

170 000,00 
(dotacja z budżetu gminy) 

2 116 120,04 
(całkowita wartość 
robót odebranych  

w pierwszym etapie) 

2. Budowa 
chodnika przy 
ulicy Gródek 

chodnik o długości 275 m 36 531,00 
(dotacja z budżetu gminy) 

73 063,85 
(całkowita wartość 

zadania) 
3. Budowa 

chodnika  
w miejscowości 
Tarnawa 

chodnik o długości 115 m 27 353,00 
(dotacja z budżetu gminy) 

54 707,94 
(całkowita wartość 

zadania) 

 

Razem poz.1-3 

233 884,00 
(ogółem dotacja z budżetu 

gminy udzielona  
w 2020r.) 

2 243 891,83 
(całkowita wartość 

wykonania) 
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II PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I ULIC 

1 Przebudowa drogi numer geodezyjny 94  
w Łowini 

14 355,45 FS: 3 000,00 

2 Przebudowa drogi nr geod. 492/11  
w Zagajach 

17 233,65 FS: 8 861,35 

3 Przebudowa zjazdu z drogi 2/68 na  
ul. Dworcową 

10 836,30  

4 Utwardzenie placu na dz.2/6, 2/7  
w Sędziszowie 

21 560,67  

5 Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu 
Skarpa 

26 301,09  

6 Przebudowa drogi nr 703 w Gniewięcinie 14 909,08 FS: 4 000,00 

7 Przebudowa drogi nr 1536/2 w Jeżowie 25 405,65 FS: 13 417,38 

8 Przebudowa drogi nr 506 Przełaj Czepiecki 33 123,90  

9 Przebudowa drogi nr 509 Przełaj Czepiecki 31 589,40 FS: 10 397,52 

10 Przebudowa drogi nr 555 w Krzelowie 17 589,00  

11 Remont przepustu pod drogą w Pawłowicach 10 813,24  

12 Remont zjazdu przy bloku 8 Osiedle Sady 9 491,76  

13 Remont drogi dojazdowej do oczyszczalni 
ścieków 

90 882,24  

 
Razem poz.1–13 324 088,43 

w tym Fundusze 
Sołeckie 

39 676,25 

III REMONTY DRÓG GMINNYCH I ULIC 

1 Odwodnienie drogi wewnętrznej w Przełaju 
– wbudowanie koryt ściekowych  
i krawężników 

15 913,74 — 

2 Przebudowa parkingu przy bl. 11 Osiedle 
Sady, 
Wbudowanie koryt ściekowych przy  
ul. Wesołej 

12 707,13 — 

3 Odwodnienie drogi wewn. 531  
w Pawłowicach 
Wbudowanie kraty odwodnienia Os. Skarpa 

10 405,80 — 

4 Odtworzenie rowu, zabudowa przepustu,  
droga wewnętrzna w Przełaju 

5 970,42 — 

 
Razem poz.1-4 44 997,09 — 
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IV REMONT DRÓG GMINNYCH  
W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH 

1 Remont  
drogi gminnej  
w miejscowości 
Szałas 

Nowa nawierzchnia na 
odcinku drogi o dł. 1480 m,  
wymiana oświtlenia na  
oświetlenie ledowe 

331 600,36 75 700,36 (środki 
własne)  

 
255 900,00 

(dofinansowanie 
z Funduszu Dróg 
Samorządowych) 

2 Remont  
drogi gminnej 
Pawłowice - 
Boleścice 

Remont mostu w 
Pawłowicach wraz z 
remontem odcinka drogi  
 
Remont mostu  
w Boleścicach  
wraz z remontem drogi 
przez wieś Boleścice 

69 249,00 Wartość zadania: 
1 467 823,07 

Jest to zadanie 
wieloletnie planowane 

zakończenie 
do 31.12.2022 roku 

Zawarta umowa  
z Wojewodą 
przewiduje 

dofinansowanie  
w wysokości 60% 

kosztów 
kwalifikowanych 

V UMOWA Z ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH CRU.BRI.272.118.2020 

 Świadczenie 
usług w zakresie 
bieżących 
remontów dróg 

Remonty dróg gminnych, 
utwardzenia dróg 
wewnętrznych oraz 
dojazdowych do pól i łąk. 
Transport kamienia i szlaki, 
korytowanie, utwardzenia 
poboczy, bieżące naprawy 
nawierzchni, remonty 
zjazdów i przepustów. 

212 790,00 w tym  
Fundusze Sołeckie 

35 001,79 

VI UMOWA Z ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH  
CRU.BRI.272.36.2020 IN HOUSE 

 Świadczenie 
usług  
w zakresie 
utrzymania 
dróg, ulic, 
chodników  
i placów 

Uzupełnianie znaków 
drogowych. Zimowe 
utrzymanie dróg gminnych, 
ulic, placów i chodników. 
Utrzymanie czystości, 
zamiatanie ulic  
i chodników, koszenie 
poboczy i rowów, wycinka 
zakrzaczeń, udrażnianie 
przepustów i krat. 
Utrzymanie wiat 
przystankowych. 

245 968,92  
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VII WIATY PRZYSTANKOWE 

1 Zakup  
2 szt. wiat 
przystankowych  

Zamontowano wiaty 
przystankowe  
w miejscowościach: 
Piła, Zielonki 

11 143,84 W tym Fundusz 
Sołecki  

4 700,00 

2 Zakup 6 szt. 
szyb do wiat 
przystankowych  

Wymiana uszkodzonych 
szyb w wiatach  
w miejscowości 
Słaboszowice, Krzcięcice  
i Sędziszów, ul. Kielecka  

3 660,00 Płatność  
z otrzymanego 
ubezpieczenia 

 
Razem poz. 1-2 14 803,84 FS 4 700,00 

VIII ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 

1 Brukowanie placu pod wiaty przystankowe  
w m. Piła Zielonki, Boleścice Zapusty 

14 738,10 W tym Fundusz 
Sołecki  

2 914,90 
2 Opracowanie projektów i zmian stałej 

organizacji ruchu dla dróg gminnych 
7 011,00  

3 Oznakowanie poziome na drogach gminnych 
(malowanie linii, miejsc postojowych dla 
osób niepełnosprawnych itp.) 

3 505,50  

4 Pozostałe usługi 74 988,92  

A Razem poz.1-4 100 243,52 FS 2 914,90 

IX ZAKUP MATERIAŁÓW 

 Zakup 
materiałów 
związanych  
z remontami  
i bieżącym 
utrzymaniem 
dróg oraz 
urządzeń 
drogowych 

Sucha mieszanka asfaltowa.  
Znaki drogowe, lustra 
drogowe, tablice 
informacyjne. 
Rury betonowe do 
przepustów, ścianki 
oporowe, druki. 

9 382,77  

X WYDATKI ZWIĄZANE Z OPRACOWANIEM EKSPERTYZ I DOKUMENTACJI 

1 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
dotycząca remontu obiektów mostowych 
most w Pawłowicach i most w Boleścicach 

36 900,00 
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XI OPŁATY RÓŻNE I SKŁADKI 

 Opłaty za 
zajęcie pasa 
drogowego 

Opłaty z tytułu lokalizacji 
wodociągów w pasach dróg 
powiatowych 

33 827,97  

 Opłaty za 
korzystanie z 
wód 
i środowiskowe 

Opłata do Wód Polskich  
z tytułu wydanych  
pozwoleń wodnoprawnych 
 

126 130,55  

 Razem 159 958,52  

OGÓŁEM WYKONANIE POZ. I – XI 

I 
Dotacja do przebudowy drogi powiatowej 
Mierzawa – Sędziszów oraz do budowy 
chodników przy drogach powiatowych 

233 884,00 
(dotacja z budżetu gminy 

udzielona w 2020r.) 

2 116 120,04 
(całkowita wartość 

wykonania) 

II Przebudowa dróg gminnych i ulic 324 088,43 
w tym Fundusze 

Sołeckie 
39 676,25 

III Remont dróg gminnych i ulic 44 997,09  

IV Remont dróg gminnych w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych 400 849,36 255 900,00 

(dofinansowanie) 

V 
Remonty dróg wykonane przez Zakład 
Usług Komunalnych – umowa 
CU.BRI.272.118.2020 

212 790,00 
w tym 

Fundusze Sołeckie 
35 001,79 

VI 
Utrzymanie dróg wykonane przez Zakład 
Usług Komunalnych – umowa 
CU.BRI.272.36.2020 

245 968,92  

VII Wiaty przystankowe i szyby 14 803,84 FS 4 700,00 

VIII Zakup usług pozostałych – różne usługi 100 243,52 FS 2 914,90 

IX Zakup materiałów 9 382,77  

X Dokumentacje i ekspertyzy 36 900,00  

XI Opłaty różne i składki 159 958,52  

 
OGÓŁEM: 1 783 866,45  

 

3. Realizacja Funduszu Sołeckiego 

W 2020 roku odbyło się 31 zebrań wiejskich dotyczących przeznaczenia funduszu sołeckiego 

w sołectwach. 
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Tabela Nr 17 – Wysokość funduszy sołeckich przypadających na poszczególne sołectwa 

L.p. Sołectwo Liczba mieszkańców Kwota uchwalonego 
F.S. 

1.  Aleksandrów 69 10 397,52 

2.  Białowieża 142 13 219,16 

3.  Boleścice 314 19 867,39 

4.  Borszowice 216 16 079,44 

5.  Bugaj 67 10 320,22 

6.  Czekaj Krzelów 264 17 934,76 

7.  Czepiec 89 11 170,57 

8.  Gniewięcin 521 27 868,45 

9.  Grązów 50 9663,13 

10.  Jeżów 192 15 151,78 

11.  Klimontów 336 20 717,74 

12.  Klimontówek 108 11 904,97 

13.  Krzcięcice 196 15 306,39 

14.  Łowinia 272 18 243,98 

15.  Marianów 83 10 938,66 

16.  Mierzyn 256 17 625,54 

17.  Mstyczów 251 17 432,28 

18.  Pawłowice 333 20 601,78 

19.  Piła 160 13 914,90 

20.  Piołunka 119 12 330,15 

21.  Podsadek 173 14 417,38 

22.  Przełaj 225 16 427,31 

23.  Przełaj Czepiecki 69 10 397,52 

24.  Słaboszowice 146 13 373,77 

25.  Sosnowiec 278 18 475,90 

26.  Swaryszów 156 13 760,29 

27.  Szałas 117 12 252,84 

28.  Tarnawa 427 24 235,12 

29.  Wojciechowice 76 10 668,09 

30.  Zagaje 81 10 861,35 

31.  Zielonki 298 19 248,95 

 Razem 6084 474 807,33 
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Tabela Nr 18 – Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego w 2020 roku. 

Zadanie Wydatkowana kwota Procentowy udział 

Infrastruktura drogowa 73 874,04 15,56 
Obiekty świetlic (remonty) 140 975,39 29,69 
Doposażenie i utrzymanie 

świetlic 
68 035,97 14,33 

Gospodarka komunalna, 
zagospodarowanie terenu 

20 678,53 4,35 

Place zabaw, siłownie, boiska 38 074,89 8,02 
Zakup samochodu strażackiego 45 717,74 9,63 

Prace geodezyjne 7200,00 1,52 
Rolnictwo KGW 6993,86 1,47 

Oświetlenie 45 188,39 9,52 
Transport 7614,90 1,60 
Razem 454 353,71 95,69 

 

Fundusz niewykorzystany: 20 453,62 co stanowi 4,31% 

Przyczyny nie wykorzystania całości Funduszu Sołeckiego: 

1) Znaczne niedoszacowanie zadań przez zebrania sołeckie, przez co nie mogły one zostać 

zrealizowane ponieważ wymagałoby to zaangażowania nie porównywalnie większych 

środków własnych. 

2) Przeszacowanie zadań - niektóre zadania zostały zrealizowane za mniejsze kwoty niż 

założono w uchwałach zebrań wiejskich. 

3) Zadania uchwalone nie mogły zostać zrealizowane ze względu na obostrzenia związane 

z pandemią wirusa SARS-CoV-2 – pikniki, spotkania integracyjne. 

4) Uchwalenie funduszu sołeckiego przez zebranie wiejskie w kwocie mniejszej niż 

przypadająca na dane sołectwo. 

4. Ład przestrzenny 

Obszar całej gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych, jest objęty miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. W styczniu 2020 roku został uchwalony nowy miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki o numerze ewidencyjnym 322  

w obrębie geodezyjnym Sosnowiec. Przedmiotem zmiany była możliwość realizacji elektrowni 

fotowoltaicznej. 
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Dokonane zostały także zmiany w części tekstowej planów w zakresie ustaleń możliwości 

zbliżenia budynku do granicy sąsiedniej działki budowlanej oraz możliwości stosowania 

dachów płaskich i kopertowych. 

W roku 2020 nie wydano decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Ze względu na obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie 

Gminy Sędziszów nie są wydawane decyzje o warunkach zabudowy. 

W roku 2020 wydano 239 informacji o terenie w formie zaświadczeń oraz 56 wypisów  

i wyrysów z mpzp. 
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VI. GOSPODARKA KOMUNALNA 

1. Stan mienia komunalnego 

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do 

poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym 

przedsiębiorstw. 

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot 

własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące 

przedmiotem użytkowania wieczystego gminy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.). 

Gmina Sędziszów posiada ogółem 380,3712 ha gruntów, w tym: 

Tabela Nr 19 – Grunt miejski w skład którego wchodzą 3 obręby ewidencyjne i stanowią 

łącznie powierzchnię 92,6815 ha 

Lp. TERYT Nazwa obrębu Powierzchnia [ha] 

1. 260206_4.0001 Sędziszów obr. 01 48,1291 

2. 260206_4.0002 Sędziszów obr. 02 36,2048 

3. 260206_4.0003 Sędziszów obr. 03 8,3476 

RAZEM 92,6815 
 

Tabela Nr 20 – Grunt wiejski w skład którego wchodzi 30 obrębów ewidencyjnych i stanowią 

łącznie powierzchnię 287,6897 ha 

Lp. TERYT Nazwa obrębu Powierzchnia [ha] 

1. 260206_5.0001 Aleksandrów 4,0200 
2. 260206_5.0002 Białowieża 8,6370 
3. 260206_5.0003 Boleścice 16,2705 
4. 260206_5.0004 Borszowice 21,5500 
5. 260206_5.0005 Bugaj 1,6900 
6. 260206_5.0007 Czepiec 5,2900 
7. 260206_5.0008 Gniewięcin 25,9178 
8. 260206_5.0009 Grązów 1,1952 
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9. 260206_5.0010 Jeżów 7,6188 
10. 260206_5.0011 Klimontów 12,6944 
11. 260206_5.0012 Klimontówek 5,0200 
12. 260206_5.0013 Krzcięcie 5,5500 
13. 260206_5.0014 Krzelów 11,4129 
14. 260206_5.0015 Łowinia 9,9183 
15. 260206_5.0017 Mierzyn 1,9783 
16. 260206_5.0018 Mstyczów 21,0700 
17. 260206_5.0019 Pawłowice 20,9060 
18. 260206_5.0020 Piła 1,5183 
19. 260206_5.0021 Piołunka 8,9700 
20. 260206_5.0022 Podsadek 3,3350 
21. 260206_5.0023 Przełaj 8,1200 
22. 260206_5.0024 Przełaj Czepiecki 6,9497 
23. 260206_5.0026 Słaboszowice 6,5700 
24. 260206_5.0027 Sosnowiec 17,8500 
25. 260206_5.0028 Swaryszów 5,7730 
26. 260206_5.0029 Szałas 8,0900 
27. 260206_5.0030 Tarnawa 22,1939 
28. 260206_5.0031 Wojciechowice 4,2939 
29. 260206_5.0032 Wydanka 0,7657 
30. 260206_5.0032 Zielonki 12,5210 

RAZEM 287,6897 
 

Gmina Sędziszów przeprowadza postępowania mające na celu regulację stanów prawnych 

nieruchomości i nabycie prawa własności: 

• W wyniku prowadzenia prawidłowej polityki wykorzystania zasobu, nieruchomości 

gminne, które nie są planowane do wykorzystania na cele publiczne, przeznaczane są do 

sprzedaży. Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) sprzedaży dokonuje się 

w trybie przetargowym i bez przetargowym. W roku 2020 dokonano sprzedaży  

4 nieruchomości (3 w trybie przetargowym oraz 1 w trybie bez przetargowym)  

o łącznej powierzchni 0,2373 ha za kwotę 199.414,98 zł, 
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Wykres Nr 5 – Wartość sprzedaży nieruchomości w 2020 roku. 

 

• Gmina Sędziszów rok rocznie przeprowadza postępowania administracyjne w trybie: 

1) Komunalizacji mienia ogólnonarodowego kończącego się wydaniem decyzji 

administracyjnych Wojewody Świętokrzyskiego w trybie art. 18 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 

terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191  

z późn. zm.): 

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7532.128.2020 z dnia 

03.06.2020 r. dotyczącą nabycia przez Gminę Sędziszów z mocy prawa nieodpłatnie 

własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów gm. Sędziszów, obręb 02 

Sędziszów, jako działki Nr: 84, 123, 242, 152, 166, 257, 580, 588 o łącznej 

powierzchni 2,5759 ha zajęte pod drogi wewnętrzne o łącznej wartości 81.218,13 zł; 

Wykres nr 6 – Wykaz działek, nieruchomości uregulowanych w 2020 roku poprzez 
komunalizację mienia ogólnonarodowego. 

 

działka nr 745/1 działka nr 195/2 działka nr 324/1 działka nr 479/4

9.840,00 zł

14.162,22 zł

51.182,76 zł

124.230,00 zł

889,15 zł

31.123,26 zł

5.079,48 zł

26.904,55 zł

3.771,00 zł
633,75 zł

2.484,56 zł

10.332,38 zł

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

działka nr
84

działka nr
123

działka nr
242

działka nr
152

działka nr
166

działka nr
257

działka nr
580

działka nr
588
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działka nr 84, pow. 0,0282 ha, położona ul. Partyzantów, obręb 0002 – Sędziszów 

działka nr 123, pow. 0,9871 ha, położona ul. Partyzantów, obręb 0002 – Sędziszów 

działka nr 242, pow. 0,1611 ha, położona droga wewnętrzna od ul. Pisakowej, obręb 0002 – Sędziszów 

działka nr 152, pow. 0,8533 ha, położona ul. Bąkowska, obręb 0002 – Sędziszów  

działka nr 166, pow. 0,1196 ha, położona ul. Rzeczna, obręb 0002 – Sędziszów 

działka nr 257, pow. 0,0201 ha, położona droga wewnętrzna od ul. Pisakowej, obręb 0002 – Sędziszów 

działka nr 580, pow. 0,0788 ha, położona ul. Jarzębinowa, obręb 0002 – Sędziszów 

działka nr 588, pow. 0,3277 ha, położona ul. Spółdzielcza, obręb 0002 – Sędziszów 

2) Wydanych decyzji administracyjnych Burmistrza Sędziszowa o zatwierdzeniu 

podziału nieruchomości, na wniosek właściciela w trybie art. 98 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990  

z późn. zm.): 

Decyzją Burmistrza Sędziszowa znak: GG.6831.4.2020 z dnia 03.04.2020 r.  

o zatwierdzeniu podziału nieruchomości, położonej w Sędziszowie obręb 03, działki 

Nr 354/3, 354/7 o łącznej powierzchni 0,0468 ha z mocy prawa przeszły na własność 

Gminy Sędziszów, z dniem w którym decyzja stała się ostateczną o łącznej wartości 

szacunkowej 11.330,28 zł; 

Decyzją Burmistrza Sędziszowa znak: GG.6831.78.3.2019/2020 z dnia 03.09.2020 r. 

o zatwierdzeniu podziału nieruchomości, położonej w Sosnowcu obręb 27, działka  

Nr 190/6 o powierzchni 0,0043 ha z mocy prawa przeszła na własność Gminy 

Sędziszów, z dniem w którym decyzja stała się ostateczną o łącznej wartości 

szacunkowej 2.150,00 zł; 

Wykres Nr 7 – Wykaz działek, nieruchomości nabycie prawa własności w 2020 roku poprzez 
wydane decyzje zatwierdzające podział nieruchomości. 

 



81 
 

działka nr 354/3, pow. 0,0055 ha, położona przy ul. Rajskiej pod jej poszerzenie, obręb 0003 – Sędziszów 

działka nr 354/7, pow. 0,0413 ha, położona przy ul. Gniewięcińskiej pod jej poszerzenie, obręb 0003 – Sędziszów 

działka nr 190/6, pow. 0,0043 ha, położona w Sosnowcu pod poszerzenie drogi gminnej w kierunku gruntów gminy 

Słupia obręb Rożnica, obręb 0027 – Sosnowiec 

• W drodze darowizny Gmina Sędziszów nabyła od osób fizycznych, przystępując do  

4 umów cywilnoprawnych, udziały do nieruchomości położonej w Sędziszowie obręb 02, 

oznaczonej jako działka Nr 128/14 o powierzchni 0,1321 ha i łącznej wartości  

1.871,88 zł. 

• W 2020 roku przeprowadzono postępowanie mające na celu zamianę nieruchomości.  

W wyniku zamiany Gmina Sędziszów nabyła prawo własności do nieruchomości zajętej 

pod drogę, działkę nr 497/1 o pow. 0,0309 ha, położoną w Pawłowicach obręb 19, a zbyła 

nieruchomość, która stanowiła uzupełnienie nieruchomości osoby fizycznej. 

Wobec równowartości zamienianych działek transakcja zawarta bez obowiązku dopłat. 

Wartość nabytej/zbytej działki po 8.900,00 zł. 

• Gospodarując zasobem nieruchomości, Gmina Sędziszów w 2020 roku wydzierżawiła 

nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,0040 ha położone w mieście Sędziszów 

(bilbordy reklamowe).  

Poniższa tabela przedstawia ilościowe zestawienie wszystkich nieruchomości 

pozostających w dzierżawie według stanu na dzień 31.12.2020r. 

Tabela Nr 21 – Nieruchomości w dzierżawie. 

Miejscowość ilość umów powierzchnia w [ha] 

Miasto Sędziszów 25 3,7099 ha 

Razem obszar wiejski 9 4,9497 ha 

 

 

• Gmina Sędziszów według stanu na dzień 31.12.2020r. posiada 3 umowy o użyczenie 

nieruchomości na łączną powierzchnię 0,5188 ha jak niżej: 
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Tabela Nr 22 – Nieruchomości w użyczeniu. 

Lp. Miejscowość Obręb 
numer  
działki 

powierzchnia 
w [ha] 

„Biorący do 
używania” 

1. Sędziszów 01 156/1 0,3873 Samorządowe Centrum 
Kultury im. Jana Pawła 

II w Sędziszowie 
2. Sędziszów 01 378/16 

378/18 
378/25 

0,1308 Caritas Diecezji 
Kieleckiej w Kielcach 

3. Sędziszów i Obszar Wiejski 01  0,0007 Świętokrzyski Oddział 
Okręgowy PCK  

w Kielcach 
RAZEM 0,5188  

 

• W związku ze zmianami ustawowymi z dniem 01.02.2019 r. 8 zabudowanych 

nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe, będących własnością 

Gminy Sędziszów, uległo przekształceniu w prawo własności na rzecz dotychczasowych 

użytkowników wieczystych. 

Tabela nr 23 – Nieruchomości podlegające przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów. 

Położenie nieruchomości numer 
działki 

pow. [ha] 
Liczba 

nieruchomości 
[sztuk] 

Blok Nr 7 Osiedle Na Skarpie 192 0,2179 

8 

Blok Nr 10 Osiedle Na Skarpie 193/1 0,2125 
Blok Nr 13 Osiedle Na Skarpie 193/2 0,2195 
Blok Nr 2 Osiedle Sady 332 0,2008 
Blok Nr 6 Osiedle Sady 335/4 0,2495 
Blok Nr 10 Osiedle Sady 335/1 0,2079 
Blok Nr 11 Osiedle Sady 335/2 0,1699 
Blok Nr 12 Osiedle Sady 335/3 0,1663 

RAZEM 1,6443 ha 

Wpływ z tytułu opłat rocznych za 2020 rok 4.021,41 zł  

 

• W celu racjonalnego wykorzystania obiektów publicznych położonych na terenie gminy, 

przekazano w trwały zarząd nieruchomości stanowiące własność Gminy Sędziszów, 

oddane na rzecz jednostek i zakładów budżetowych z przeznaczeniem na cele statutowe. 
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W powyższym zakresie w trwałym zarządzie w 2020 roku nastąpiły zmiany jak niżej: 

Decyzją znak: GG.6844.1.2020 z dnia 12.03.2020r. Burmistrza Sędziszowa przekazana 

w trwały zarząd na czas nieoznaczony, do wspólnego korzystania na rzecz jednostek 

organizacyjnych Gminy Sędziszów: 

− Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie os. Na Skarpie Nr 8 

− Żłobka Samorządowego „KRAINA MALUSZKA” w Sędziszowie os. Na Skarpie 

Nr 8A 

nieruchomość działka Nr 162 o powierzchni 0,4742 ha obręb 01 Sędziszów  

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej, 

tym samym nastąpiło wygaśnięcie z dniem 12 marca 2020r. decyzji znak:  

GG-7224.TZ-2/06 z dnia 22.08.2006 r. Burmistrza Sędziszowa dot. oddania Przedszkolu 

Samorządowemu w Sędziszowie os. Na Skarpie Nr 8 w trwały zarząd na czas 

nieoznaczony, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy 

Sędziszów, położonej w obrębie Sędziszów 01, oznaczonej jako działka Nr 162  

o pow. 4742m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie prowadzona jest księga 

wieczysta KW 41737, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej 

przedszkola. 

Tabela Nr 24 – Nieruchomości w trwałym zarządzie 

Oddane w trwały zarząd 
Stan na dzień 
31.12.2020r. 

położenie/pow. [ha] 

O D P Ł A T N I E 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie  
adres: ul. Dworcowa 20 A, 28-340 Sędziszów 

Sędziszów obręb 0001 
13,3708 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie 
adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów 

Sędziszów obręb 0001 
0,1405 

RAZEM 13,5113 
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N I E O D P Ł A T N I E 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w 
Sędziszowie 
adres: ul. Kościuszki 7, 28-340 Sędziszów 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki 
adres: ul. Kościuszki 7 B, 28-340 Sędziszów 

Sędziszów obręb 0001 
0,7658 

Szkoła Podstawowa im. Leopolda Okulickiego w Pawłowicach  
adres: Pawłowice 94, 28-340 Sędziszów 

Pawłowice obręb 0019 
2,6340 

Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie 
Adres : Osiedle na Skarpie 8, 28-340 Sędziszów 
Żłobek Samorządowy „Kraina Maluszka”  
Adres: Osiedle Na Skarpie 8A, 28-340 Sędziszów 

Sędziszów obręb 0001 
0,4742 

RAZEM 4,6563 

OGÓŁEM POWIERZCHNIA 18,1676 

 

2. Gospodarka mieszkaniowa 

Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Burmistrz Sędziszowa, natomiast od 01 lipca 2007 

roku, zgodnie z uchwałą Nr VIII/52/2007 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 maja 2007 

roku, bieżące administrowanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy i obsługę najemców, sprawuje Administrator, którym jest Zakład Usług 

Komunalnych w Sędziszowie Sp. z o.o. Ewidencję wniosków o przydział lokalu, 

przeprowadzanie procedury przydziału, zawieranie umów najmu realizuje Wydział RGD. 

Każdy wniosek o przydział jest opiniowany przez Komisję Zdrowia, Ładu i Porządku 

Publicznego Rady Miejskiej Sędziszów. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Sędziszów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 119 

lokali mieszkalnych i jedno pomieszczenie tymczasowe. 
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Tabela Nr 25 – Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność gminy  
z uwzględnieniem miejsca usytuowania 

Lp. Adres Ilość lokali 
(w szt.) 

Ilość izb 
(w szt.) 

Powierzchnia 
użytkowa ogółem 

(w m2) 
teren m. Sędziszów 

1. Os. Drewniane blok Nr 3 17 32 526,10 
2. Os. Drewniane blok Nr 4 16 34 530,60 
3. Os. Drewniane blok Nr 5 13 24 396,10 
4. Os. Drewniane blok Nr 10 13 24 395,20 
5. ul. Kościuszki Nr 7 lokal 1 1 3 65,00 

6. ul. Spółdzielcza Nr 4 8 13 252,08 lokale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
Tereny wiejskie 

7. Boleścice Nr 76 2 7 123,60 
8. Czepiec Nr 18 2 4 89,46 
9. Klimontów Nr 31 1 3 45,00 
10. Krzcięcice Nr 34 3 7 152,21 
11. Tarnawa 103a 12 12 229,77 
12. Tarnawa 103b 5 7 140,41 

Razem 91 170 2.945,53 
 

Tabela Nr 26 – Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących współwłasność gminy  
z uwzględnieniem miejsca usytuowania 

Lp. Adres Ilość lokali 
(w szt.) 

Ilość izb 
(w szt.) 

Powierzchnia 
użytkowa 

ogółem (w m2) 
teren m. Sędziszów 

1. ul. Klonowa Nr 2 lokal 1 1 3 52,68 
2. ul. Kościuszki Nr 3 lokal 1 1 2 24,63 
3. ul. Kościuszki Nr 4 lokal 5 1 3 37,99 
4. ul. Kolejowa Nr 3 lokale 2, 3 2 7 81,11 
5. ul. Kolejowa Nr 6 lokal 1 1 4 52,33 
6. ul. Kolejowa Nr 9 lokale 2, 3 2 6 92,68 
7. ul. 1000 Lecia Nr 2 lokal 3 1 2 26,51 
8. ul. Dworcowa Nr 22 9 21 322,61 
 lokale 1, 2, 4a, 7, 10, 12,13, 1 a, 1b    
9. Osiedle Sady blok Nr 1 lokal 39 1 4 68,74 
10. Osiedle Sady blok Nr 7 lokal 28 1 3 55,53 
11. Osiedle Sady blok Nr 16 lokal 3 1 4 57,67 
12. Osiedle sady blok Nr 17 lokal 16 1 3 55,71 
13. Osiedle Sady blok Nr 22 lokal 2 1 4 68,74 
14. Osiedle Na Skarpie blok Nr 11 lokal 21 1 3 48,90 
15. Osiedle Na Skarpie blok Nr 12 lokale 12, 35 2 7 96,90 
16. Tarnawa Nr 103 a 12 12 229,77 
17. Tarnawa Nr 103 b 5 7 140,41 

Razem 43 95 1.512,91 

Łącznie tabele 1 + 2 (komunalne) 119 246 4.088,26 
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Tabela Nr 27– Zasób tymczasowych pomieszczeń Gminy Sędziszów 

Lp. Adres Ilość lokali 
(w szt.) 

Ilość izb 
(w szt.) 

Powierzchnia użytkowa 
ogółem (w m2) 

1. teren m. Sędziszów ul. Spółdzielcza 
Nr 4 pomieszczenie 7 1 1 15,00 

 

28 grudnia 2020 roku Gmina Sędziszów podpisała Porozumienie z Krajowym zasobem 

Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie realizacji 

inwestycji mieszkaniowych na wynajem. 

3. Gospodarka odpadami komunalnymi 

Gmina Sędziszów obejmuje odbiorem odpadów komunalnych wszystkich właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy wyrazili zgodę na 

przystąpienie do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Wyłączeniu podlegają odpady pochodzące z cmentarzy, z wyjątkiem Cmentarza 

Ofiar Egzekucji z 1944 r. w Swaryszowie. 
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Tabela Nr 28 – Odpady komunalne zebrane i odebrane z terenu gminy Sędziszów przekazane 
do zagospodarowania 

INFORMACJA O ODEBRANYCH I PRZEKAZANYCH DO ZAGOSPODAROWANIA  
ODPADACH KOMUNALNYCH 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
przekazanych 
do zagospoda
rowania [Mg] 

Nazwa instalacji, 
do której zostały 

przekazane odpady 
komunalne 

Adres instalacji 

20 02 03 
INNE ODPADY 

NIEULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI 

6,3400 
„BORSZOWICE” 

SKŁADOWISKO ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

BORSZOWICE 
28-340 SĘDZISZÓW 

20 03 01 
NIESEGREGOWANE 

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE 

150,28 ZAKŁAD GOSPODARKI 
ODPADAMI SP. Z O.O. 

RZĘDÓW 40 
28-142 TUCZĘPY 

20 03 01 
NIESEGREGOWANE 

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE 

1510,7600 

P.G.K.I.M SP. Z O.O. 
INSTALACJA DO 
MECHANICZNO – 
BIOLOGICZNEGO 
PRZETWARZANIA 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

UL. PRZEDBORSKA 89 
29-100 WŁOSZCZOWA 

20 03 01 
NIESEGREGOWANE 

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE 

95,6000 

Z.G.K. BOLESŁAW SP. Z O.O. 
INSTALACJA DO 
MECHANICZNO – 
BIOLOGICZNEGO 
PRZETWARZANIA 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

UL. OSADOWA 1 
32-329 BOLESŁAW 

20 03 01 
NIESEGREGOWANE 

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE 

12,2000 
REMONDIS KRAKÓW 

SP. Z O.O. 
ODDZIAŁ PÓŁŁANKI 64 

UL. PÓŁŁANKI 64 
30-740 KRAKÓW 

15 01 01 OPAKOWANIA  
Z PAPIERU I TEKTURY 4,0000 STORA ENSO POLAND S.A. UL. ZAKŁADOWA 1A 

26-052 KIELCE 

15 01 02 
OPAKOWANIA  
Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH 
5,1000 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO HANDLOWO 
USŁUGOWE EXPORT-IMPORT 

ERGPET SP. Z O.O. 

PUSTKÓW 59F 
39-206 DĘBICA 

15 01 06 ZMIESZANE ODPADY 
OPAKOWANIOWE 8,2000 

P.G.K. KONSKIE SP. Z O.O. 
INSTALACJA DO 
MECHANICZNO – 
BIOLOGICZNEGO 
PRZETWARZANIA 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

UL. SPACEROWA 145 
26-200 KOŃSKIE 

15 01 06 ZMIESZANE ODPADY 
OPAKOWANIOWE 48,9200 

REMONDIS KRAKÓW 
SP. Z O.O. 

ODDZIAŁ PÓŁŁANKI 64 
UL. PÓŁŁANKI 64 
30-740 KRAKÓW 

15 01 06 ZMIESZANE ODPADY 
OPAKOWANIOWE 14,4200 ZAKŁAD GOSPODARKI 

ODPADAMI SP. Z O.O. 
RZĘDÓW 40 

28-142 TUCZĘPY 

15 01 06 ZMIESZANE ODPADY 
OPAKOWANIOWE 2,6200 

SORTOWNIA ODPADÓW 
SELEKTYWNIE ZEBRANYCH 

TAMAX SP. Z O.O. 

UL. SPORTOWA 2 
28-340 SĘDZISZÓW 

15 01 06 ZMIESZANE ODPADY 
OPAKOWANIOWE 5,1000 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI ODPADAMI  

SP. Z O.O. 
UL. ŚWIĘTEJ TEKLI 62 

26-067 PROMNIK 
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15 01 07 OPAKOWANIA ZE 
SZKŁA 498,2100 HOCHTRANS BETON  

SP. Z O.O. 
UL. CZĘSTOCHOWSKA 6 

MICIGÓZD 
26-065 PIEKOSZÓW 

15 01 07 OPAKOWANIA ZE 
SZKŁA 26,4400 KRYNICKI RECYCLING 

SPÓŁKA AKCYJNA 
UL. ZAKOLEJOWA 23 

07-200 WYSZKÓW 

15 01 07 OPAKOWANIA ZE 
SZKŁA 6,2800 

INSTALACJA DO SEGREGACJI 
ODPADÓW  

I PRODUKCJI PALIW 
ALTERNATYWNYCH 

MACIEJCZYK SPÓŁKA 
JAWNA 

UL. ZAKŁADOWA 29 
26-052 NOWINY 

15 01 07 OPAKOWANIA ZE 
SZKŁA 58,1200 DSS RECYKLING 

 SP. Z O.O. 

UL. MAGAZYNOWA 1 
42-530 DĄBROWA 

GÓRNICZA 

15 01 07 OPAKOWANIA ZE 
SZKŁA 3,6800 

P.G.K. KONSKIE SP. Z O.O. 
INSTALACJA DO 
MECHANICZNO – 
BIOLOGICZNEGO 
PRZETWARZANIA 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

UL. SPACEROWA 145 
26-200 KOŃSKIE 

16 01 03 ZUŻYTE OPONY 22,3000 
CEMENTOWNIA 
MAŁOGOSZCZ 

GEOCYCLE POLSKA SP. Z O.O. 

UL. WARSZAWSKA 110 
28-366 MAŁOGOSZCZ 

20 03 07 ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE 6,6200 

INSTALACJA DO SEGREGACJI 
ODPADÓW I PRODUKCJI 

PALIW ALTERNATYWNYCH 
MACIEJCZYK SPÓŁKA 

JAWNA 

UL. ZAKŁADOWA 29 
26-052 NOWINY 

20 01 35⁎ 

ZUŻYTE URZ. 
ELEKTRYCZNE  

I ELEKTRONICZNE INNE 
NIŻ WYMIENIONE  

W 20 01 21 I 20 01 23 
ZAWIERAJĄCE 

NIEBEZPIECZNE 
SKŁADNIKI 

0,1290 

PGO MB RECYCLING  
SP. Z O.O. ZAKŁAD 

PRZETWARZANIA ZUŻYTEGO 
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO  

I ELEKTRONICZNEGO 

UL. CZARNOWSKA 56 
26-065 PIEKOSZÓW 

20 01 35⁎ 

ZUŻYTE URZ. 
ELEKTRYCZNE  

I ELEKTRONICZNE INNE 
NIŻ WYMIENIONE  

W 20 01 21 I 20 01 23 
ZAWIERAJĄCE 

NIEBEZPIECZNE 
SKŁADNIKI 

0,6250 

ZAKŁAD PRZETWARZANIA 
ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
ELEKTRYCZNEGO I 
ELEKTRONICZNEGO 

KOS SP. Z O.O. 

UL. FABRYCZNA 5  
32-540 BOLĘCIN 

20 01 36 

ZUŻYTE URZ. 
ELEKTRYCZNE  

I ELEKTRONICZNE INNE 
NIŻ WYMIENIONE  
W 20 01 21, 20 01 23 

I 20 01 35 

0,5500 

PGO MB RECYCLING  
SP. Z O.O. ZAKŁAD 

PRZETWARZANIA ZUŻYTEGO 
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I 

ELEKTRONICZNEGO 

UL. CZARNOWSKA 56 
26-065 PIEKOSZÓW 

20 01 36 

ZUŻYTE URZ. 
ELEKTRYCZNE  

I ELEKTRONICZNE INNE 
NIŻ WYMIENIONE  
W 20 01 21, 20 01 23 

I 20 01 35 

3,5750 

ZAKŁAD PRZETWARZANIA 
ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
ELEKTRYCZNEGO I 
ELEKTRONICZNEGO 

KOS SP. Z O.O. 

UL. FABRYCZNA 5  
32-540 BOLĘCIN 

SUMA  2494,9390 

 

 

 



89 
 

Tabela Nr 29 – Odpady komunalne zebrane i odebrane z terenu gminy Sędziszów, które 
zostały zmagazynowane 

INFORMACJA O ODEBRANYCH I MAGAZYNOWANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odebranych i magazynowanych odpadów 

komunalnych [Mg] 

15 01 06 ZMIESZANE ODPADY 
OPAKOWANIOWE 6,0400 

20 03 07 ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE 0,9100 

SUMA 6,9500 

 

Tabela Nr 30 – Odpady dostarczone do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
(PSZOK) zlokalizowanego w Sędziszowie przy ul. Polnej, na terenie Bazy Sprzętowo – 
Magazynowej ZUK Sp. z o.o. 

INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH Z PSZOK 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odebranych odpadów komunalnych 

[Mg] 

20 01 35⁎ 
ZUŻYTE URZ. ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE 

INNE NIŻ WYMIENIONE W 20 01 21 I 20 01 23 
ZAWIERAJĄCE NIEBEZPIECZNE SKŁADNIKI 

0,9900 

20 01 36 
ZUŻYTE URZ. ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE 

INNE NIŻ WYMIENIONE W 20 01 21, 20 01 23  
I 20 01 35 

0,4300 

16 01 03 ZUŻYTE OPONY 0,3000 

SUMA 1,7200 

 

Tabela Nr 31 – Zestawienie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi 

Rodzaj wydatków Kwota 
Zapłata faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów 2 084 400,00 zł 
Koszty administracyjne obsługi systemu  96 889,48 zł 
Wypłacona prowizja 13 362,00 zł 
Koszty egzekucyjne 719,20 zł 
Ubezpieczenie osłon 197,00 zł 
Uporządkowanie, utwardzenie i niwelacja terenu pod altanę do 
ustawienia pojemników na śmieci przy bloku nr 3 os. Sady 

598,60 zł 

Deratyzacja osłon śmietnikowych 600,00 zł 
Dzierżawa PSZOK 11 193,00 zł 
Zakup tablicy informacyjnej na PSZOK 159,90 zł 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc nieprzeznczonych do ich 
składowania 10 066,17 zł 

Zabezpieczenie osłon 5 658,00 zł 
Zakup osłony śmietnikowej przy bloku nr 16 os. Na skarpie 13 000,00 zł 
 SUMA 2 236 843,35 zł 
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4. Działalność Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sędziszowie poza swoją działalnością statutową jak: 

dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, gospodarka mieszkaniowa, utrzymanie 

czystości w gminie, letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych wykonuje rożne 

inne zadania zlecone. 

Jednym z głównych działalności zakładu jest gospodarka wodno – ściekowa. Na dzień 

dzisiejszy Gmina Sędziszów jest zwodociągowana w całości (poza małymi odcinkami nowo 

powstałych ulic). Do zapewnienia ciągłości dostaw wody służy osiem ujęć wody – wszystkie 

ze studni głębinowych, wraz z infrastrukturą hydroforową. Aby zachować odpowiednie 

parametry dostarczanej wody należy na bieżąco przeprowadzać konserwację urządzeń, 

wymianę pomp głębinowych (w bieżącym roku wymieniono pompy na ujęciu: Os. Drewniane, 

Mierzyn, Sosnowiec) utrzymywać wymagania jakie muszą spełniać urządzenia poddozorowe. 

Problemem stają się wodociągi, które pracują około 50 lat. Należy systematycznie dokonywać 

wymiany rurociągów, co Zakład prowadzi od kilku lat. Wymieniono wodociąg na całym 

Osiedlu Skarpa, część wodociągu w Zielonkach. W bieżącym roku wymieniono część 

wodociągu w Krzcięcicach na wartość 107.026,86 zł. Również w bieżącym roku na ujęciu 

wody w Zielonkach została wyposażona w infrastrukturę i włączona do eksploatacji druga 

studnia głębinowa co bardzo zwiększyło bezpieczeństwo w ciągłości dostawy wody do 

odbiorców. Należy nadmienić, że rygorystyczne badania wody prowadzone co kwartał przez 

Sanepid oraz rozszerzone przez firmy zewnętrzne nie wykazały na przestrzeni kliku lat żadnych 

przekroczeń norm. Odbiór i oczyszczanie ścieków odbywa się w aglomeracji miejskiej za 

pomocą kanalizacji rurowej, a z terenów wiejskich dowożone są ścieki samochodami 

asenizacyjnymi. Na trasie kanalizacji sanitarnej znajduje się 15 szt. pompowni ścieków. 

Wymaga to ciągłej konserwacji, czyszczenia i oddławiania pomp, aby zachować sprawność 

przepływu ścieków. Kanalizacja na Os. Skarpa i Sady pochodzi z lat 70-tych i 80-tych. Upływ 

czasu powoduje, że pewne odcinki sieci nie nadają się do eksploatacji. Zostały wymienione na 

nowe odcinki kanalizacji na Os, Skarpa, przy ul. Armii Krajowej oraz w bieżącym roku  

w rejonie bloku nr 5 na Os. Sady. Prace bardzo trudne, bowiem sieć znajduje się na głębokości 

4-5 m. Wartość robót 9.225,00 zł. W bieżącym roku została oddana do użytku nowa 

oczyszczalnia ścieków oparta na technologii SBR. Jest to nowoczesny obiekt, który osiąga 

redukcję zanieczyszczeń na poziomie minimalnych granic określonych w pozwoleniu wodno-

prawnym. Wywieziono osad ściekowy po starej oczyszczalni – koszt usługi 91.217,00 zł.  
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Zdjęcia Nr 3 – Oczyszczalnia ścieków 

Zakład prowadzi różne inne prace zlecone sprzętem drogowym i transportowym (czyszczenie 

rowów, korytowanie i przygotowanie dróg pod wbudowanie kamienia, zakup i wbudowanie 

kamienia na drogach gminnych, wykonywanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych). 

Wykonano wodociąg na ul. Batalionów Chłopskich – wartość 37 tys. zł. Kanalizację przy  

ul. Gródek – wartość 67 tys. zł. W bieżącym roku Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. po 

otrzymaniu dofinansowania unijnego ogłosiło przetarg na wykonanie wodociągu w Łowini – 

długość 7800 mb. Całkowity koszt zadania to kwota 1.055.935,96 zł. W tym: 

− dofinansowanie 671.890,00 zł 

− wkład własny 384.044,96 zł są to kwoty netto 

Na dzień 31.12.2020 roku trwa odbiór i rozliczanie prac związanych z budową 

wodociągu. Woda znajduje się w sieci, parametry prawidłowe. Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. ma wyznaczony termin rozliczenia inwestycji z Urzędem 

Marszałkowskim do końca roku 2020 z możliwością przedłużenia terminu. W bieżącym 

roku wykonano różne bieżące remonty sprzętu, który jest w znacznym stopniu 

wyeksploatowany. Aby zachować jego sprawność należy na bieżąco dokonywać 

remontów eksploatacyjnych. Bardziej kosztownym remontem był remont kapitalny 

silnika w ciągniku U 912. Koszt remontu 9.218,00 zł. 
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VII. ROZWÓJ GOSPODARCZY I ZWALCZANIE 

SKUTKÓW BEZROBOCIA 

1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

„CEIDG” została utworzona 1 lipca 2011. Jej organem ewidencyjnym jest minister właściwy 

do spraw gospodarki. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie Gminy Sędziszów było zarejestrowanych  

450 przedsiębiorstw oraz 14 działalności prowadzonych wyłącznie w formie spółek lub spółek 

cywilnych. Są to przede wszystkim mikro i małe przedsiębiorstwa. Wg PKD najczęściej 

prowadzona działalność to: 

 handel hurtowy i detaliczny, 

 przetwórstwo przemysłowe, 

 budownictwo, 

 pozostałą działalność usługowa. 

Liczba złożonych i przetworzonych wniosków w formie dokumentu elektronicznego do 

CEIDG w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przedstawia się następująco: 

 rejestracja nowych podmiotów – 38 

 zmiany we wpisie – 154 

 zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – 38 

 wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG – 13. 

 Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej - 19 

W związku z pandemią, w okresie od 14.03.2020 r. do 31.12.2020 r. odnotowano wykreślenie 

9 przedsiębiorców z CEIDG, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – 30, 

ponowne wznowienie – 11. 
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2. Najwięksi pracodawcy w Gminie Sędziszów. 

Tabela Nr 32 – Najwięksi pracodawcy w Gminie Sędziszów 

L.p Pracodawca 
Stan zatrudnienia  

na dzień 31.12.2020 r. 

1.  Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. 1002  

2.  PALKO Sp.z o.o 104 

3.  GASPOL 68 

4.  REN MAR Wylęg i Hodowla Drobiu 37 

5.  
PHU Bogusław Zbierański: - Tarnawa 

 - Sędziszów 
31 

6.  LEWIATAN 31 

7.  Zakład Przemysłu Drzewnego  19 

8.  Gospodarstwo Specjalistyczne Beata Smulska Piołunka 19 

9.  WAFELEK 19 

10.  Delikatesy Centrum 18 

11.  GÓR-TRANS Bogusław Górnikowski 17 

 

3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Tabela Nr 33 – Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

1. Rok Wydano zezwoleń Liczba punktów 
sprzedaży 

Wpływy za korzystanie  
z koncesji i sprzedanego 

alkoholu w zł 

1. 2019 
17 w tym: 
10 jednorazowych 

37 w tym: 
30 – detaliczne 
7 – gastronomiczne 

210 402,69 

2. 2020 
51 w tym: 
12 jednorazowe 

38 w tym 
31 – detaliczne 
7 – gastronomiczne 

416 968,01 

 

4. Organizacje pozarządowe 

Na terenie Gminy Sędziszów działają organizacje pozarządowe o bardzo różnorodnym 

zakresie. 
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a) Fundacje 

Tabela Nr 34 – Fundacje 

Lp Nazwa Prezes 

1. Fundacja Perspektywy i Rozwój Kunicka Edyta 

2. Fundacja„ Camposfera” Chacińska-Kubiec Dorota 

3. Fundacja„ Pokonać Bariery” Lipiec Danuta 

4. Fundacja„Dea Salus” Wójcik Bożena 

 

b) Stowarzyszenia: 

Tabela Nr 35 – Stowarzyszenia 

Lp Nazwa Prezes 

1. Stowarzyszenie „Sami Swoi” Gładka Elżbieta 

2. Stowarzyszenie Osiedla Rynek Wójcik Anna 

3. Stowarzyszenie Osiedla Sady Różycka Małgorzata 

4. Stowarzyszenie SKARPA Dąbrowska Lidia 

5. Stowarzyszenie FANACTIVE Jaros Wioletta 

6. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Oświaty 

Grochowina Grażyna -przewodnicząca 

7. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Sędziszowa 

Mach Stanisław 

8. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Kania Stanisław 

9. Stowarzyszenie „ Mierzyniak” Patyna Łukasz 

10. Stowarzyszenie „ Aktywne Zielonki” Stępień Andrzej 

11. Stowarzyszenie HDK Sędziszów Zimny Władysław 

12. 
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Hodowców 
Królików Rasowych i Drobnego 
Inwentarza 

Klimek Sylwester 
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c) Związki 

Tabela Nr 36 – Związki 

Lp Nazwa Przewodniczący 

1. 
Związek Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Pakuła Stanisław 

2. Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w 
Sędziszowie 

Bocheński Marian 

3. Związek Pszczelarzy – Koło w Sędziszowie Kubicki Czesław 

4. Polski Związek Działkowców Rodzinne 
Ogrody Działkowe „ Stokrotka-Kolejarz” 

Anyszek Marian 

5. 
Polski Związek Wędkarski Koło Sędziszów 
Miasto 

Brzdąk Marek 

6. 
Polski Związek Wędkarski Koło Sędziszów 
Kolejarz Janiszewski Rafał 

7. Polski Związek Wędkarski Koło Sefako Kuliński Rafał 

 

d) Kluby sportowe 

Tabela Nr 37 – Kluby sportowe 

Lp Nazwa Przewodniczący 

1. MKS „UNIA” Sędziszów Bielnicki Marian 

2. UKS „HERKULES” Chmaruk Krzysztof 

3. Klub Łuczniczy „KARIMA” Karoń Maria 

 

e) Koła Gospodyń Wiejskich 

Tabela Nr 38 – Koła Gospodyń Wiejskich 

Lp Nazwa Przewodniczący 

1. KGW w Borszowicach Wydrzyńska Halina 

2. KGW w Czekaju Wieczorek Krystyna 

3. KGW w Gniewięcinie Siodłak Marzena 

4. KGW w Jeżowie Janowska Elżbieta 

5. KGW w Klimontowie Balant Cecylia 

6. KGW w Krzcięcicach Zakrzewska Lidia 

7. KGW w Łowini Boryś Anna 

8. KGW w Marianowie Patyna Renata 



96 
 

9. KGW w Mierzynie Chabior Danuta 

10. KGW w Mstyczowie Dylowska Danuta 

11. KGW w Pawłowicach Sufin Barbara 

12. KGW w Pile Majchrowska Anna 

13. KGW w Piołunce Bugajska Monika 

14. KGW w Przełaju Niechciał Jadwiga 

15. KGW w Słaboszowicach Marusieńska Bożena 

16. KGW w Swaryszowie Bratek Anna 

17. KGW w Szałasie Krzosa Bogusława 

18. KGW w Tarnawie Kowalska Elżbieta 

19. KGW w Zielonkach Kowalska Joanna 

 

f) Ochotnicze Straże Pożarne 

Tabela Nr 39 – Ochotnicze Straże Pożarne 

Lp Nazwa Prezes Zarządu 

1. OSP w Boleścicach Ryczko Jan 

2. OSP w Borszowicach Chmaruk Krzysztof 

3. OSP w Gniewięcinie Nowakowski Mirosław 

4. OSP w Krzcięcicach Frydel Dariusz 

5. OSP w Klimontowie Janowski Jan 

6. OSP w Łowini Boryś Julian 

7. OSP Mstyczowie Rączkiewicz Zenon 

8. OSP w Piołunce Pasternak Dariusz 

9. OSP w Przełaju Jaworski Marek 

10. OSP w Sędziszowie Kulasek Marian 

11. OSP w Słaboszowicach Nowak Jan 

12. OSP w Swaryszowie Gładki Zbigniew 

13. OSP w Tarnawie Sroka Jacek 

14. OSP w Zielonkach Szymański Stefan 
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g) Organizacje pozarządowe z siedzibą poza terenem gminy, działające na rzecz jej 

mieszkańców 

Tabela Nr 40 – Organizacje pozarządowe z siedzibą poza terenem gminy, działające na 
rzecz jej mieszkańców 

Lp Nazwa Przewodniczący 

1. 
Fundacja na Rzecz Wspierania Rodzin oraz 
Dzieci i Młodzieży „Fundacja  
z Uśmiechem” w Kielcach 

Zdeb Wioletta 

2. Polski Związek Niewidomych Świtalska Renata 
3. Fundacja CARITAS Diecezji Kieleckiej Ksiądz Stanisław Słowik – dyrektor 

4. Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych 

Przeździk Dariusz 

 

5. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie 

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 31.12.2020 rok 

wyniosła 44.881 osób. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 8,5%, a w kraju – 6,2%. 

W regionie utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia: 

Tabela Nr 41 – Zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia 

Najwyższa stopa bezrobocia Najniższa stopa bezrobocia 

powiat % powiat % 
skarżyski 16,6 buski 4,4 
opatowski 13,4 Miasto Kielce 5,6 
konecki 12,7 pińczowski 6,7 
ostrowiecki 11,5 staszowski 7,2 
kielecki 9,5 jędrzejowski 7,3 
  sandomierski 7,3 
  włoszczowski 7,6 

 

Tabela Nr 42 – Podstawowe dane o bezrobociu w Gminie Sędziszów 

Rok Liczba 
bezrobotnych 

W tym 
kobiety 

Zwolnieni  
z przyczyn 

dot. zakładu 
pracy 

Z prawem 
do zasiłku 

W wieku 
18-44 lat 

Pozostający 
bez pracy 

ponad  
12 m-cy 

2019 358 232 10 33 254 160 
2020 359 223 9 28 255 178 
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Gmina Sędziszów zapobiegając negatywnym skutkom bezrobocia współpracuje  

z Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie, organizując wymienione niżej prace. 

przedmiot 
umowy nr umowy 

data 
zawarcia 
umowy 

okres 
zatrudnienia  

ilość osób 
zatrudnionych  stanowisko 

Prace 
interwencyjne 

1/POWER/2020 24.02.2020 02.03.2020-
01.12.2020 

1 pracownik  
I stopnia 
wykonujący 
zadania  
w ramach prac 
interwencyjnych 

Prace 
interwencyjne 

2/POWER/2020 24.04.2020 27.04.2020-
26.01.2020 

1 pomoc 
administracyjna 

Prace 
interwencyjne 

8/RPO/2020 24.04.2020 27.04.2020-
26.01.2020 

1 robotnik 
gospodarczy 

Roboty 
publiczne 

6/2020 22.05.2020 25.05.2020-
24.08.2020 

1 robotnik 
gospodarczy 

Roboty 
publiczne 

1/2020/RWB 11.08.2020 17.08.2020-
16.11.2020 

8 robotnik 
gospodarczy 

Roboty 
publiczne 

7/2020/W 29.09.2020 01.10.2020-
31.12.2020 

1 robotnik 
gospodarczy 

Staż UmSt 
50/2020/RPO 

21.05.2020 25.05.2020-
24.11.2020 

2 technik 
administracji, 
pomoc 
kuchenna 

Staż 56/2020/POWER 21.05.2020 25.05.2020-
24.11.2020 

8 technik 
administracji, 
technik prac 
biurowych, 
pracownik 
gospodarczy,  

Staż UmSt 
25/2020/RPO 

09.03.2020 16.03.2020-
15.09.2020 

6 pomoc 
nauczyciela, 
sprzątaczka 
biurowa, 
robotnik 
oczyszczania 
miasta 

Staż 1/2020/RWB 22.07.2020 27.07.2020-
27.10.2020 

1 asystent 
pracownika 
socjalnego 
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Tabela Nr 43 – Koszt zatrudnienia pracowników w ramach współpracy z PUP poniesiony 
przez Gminę 

Koszty zatrudnienia kwota (w zł) 

wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych 299 539,24 
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych 15 710,76 
składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników 
interwencyjnych 

52 870,37 

składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych 5580,69 
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP pracowników 
interwencyjnych 

450,00 

zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, wstępne pracowników 
interwencyjnych) 4342,00 

odpisy na ZFŚS dotyczące pracowników interwencyjnych 13873,82 
Ogółem : 392 366,88 
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VIII. OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Odnawialne źródła energii 

W roku 2020 zakończono realizację projektu nr RPSW.03.01.00-26-0020/17 pn. „Instalacja 

systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” w ramach umowy 

zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd 

Województwa, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 a Beneficjentem Gminą 

Sędziszów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014 – 2020 Oś 3 „Efektywna i zielona energia” Działanie 3.1 Wytwarzanie  

i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Rezultatem projektu jest dostawa i montaż 270 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do  

6 kWp i 135 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach/gruntach prywatnych na terenie 

miasta i gminy Sędziszów. 

Dzięki zamontowaniu instalacji OZE szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych wyniesie 

998,07 tony równoważnika CO2. Całkowita wartość projektu wyniosła 5.569.355,88 zł. W tym 

wydatki kwalifikowalne kwota 5.016.787,82 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 

59,70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych, co stanowi 2.995.022,32 zł. Wkład 

własny – 2.574.333,56 zł.  

W celu właściwego zabezpieczenia instalacji OZE od zdarzeń losowych zawarto umowę  

z Firmą Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Siedlcach na kwotę 

11 035,00 zł. Przedmiotem umowy jest „Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych – II etap” 

na okres 60 miesięcy czyli na okres trwałości projektu. 

Łącznie na terenie Gminy Sędziszów promieniowanie słoneczne jest wykorzystywane przez 

714 instalacji kolektorów słonecznych i 270 instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 

budynkach prywatnych oraz 10 budynkach użyteczności publicznej. 
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Zdjęcie Nr 4 – Instalacja fotowoltaiczna na 

obiekcie OSiR w Sędziszowie 

 

Zdjęcie Nr 5 – Instalacja kolektorów słonecznych

2. Oświetlenie 

Tabela Nr 44 – Oświetlenie uliczne 

Lp. Lokalizacja Zakres 
Wartość brutto 

(w zł) 
1. Dobudowa oświetlenia kablowego  

od ul. Zielonej do Ogrodowej 
projekt 
kosztorysy 
8 słupów aluminiowych 
16 opraw LED 
szafka sterująca 
nadzór 

53.718,19  

2. Dobudowa oświetlenia kablowego  
ul. Rajska droga nr 1-63 

kosztorysy 
2 oprawy LED 
nadzór 

5.343,00 

3. Wykonanie oświetlenia przy 
przystanku Krzcięcice 

projekt 
kosztorysy 
1 słup bliźniaczy ZN- 10 
1 oprawa LED 
szafka sterująca 
nadzór 

15.060,00 w tym kwota 
11.367,39 środki FS 
Sołectwa Boleścice 

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na terenie Sołectwa Bugaj 

kosztorysy 
11 opraw LED 
nadzór 

10.271,00 środki FS 
Sołectwa Bugaj 
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5. Wykonanie oświetlenia ulicznego  
w kierunku Mstyczów 1 

projekt 
kosztorysy 
6 słupów ZN-10 
4 oprawy LED 
szafka sterująca 
nadzór 

29.965,50, 
w tym kwota 16.000,00 

środki FS Sołectwa 
Mstyczów 

 

6. Przedłużenie oświetlenia ulicznego  
w m. Grązów w kierunku lasu 

projekt 
kosztorys 

7.550,00  
środki FS  

Sołectwa Grązów 
7. Dobudowa oświetlenia ulicznego  

ul. Leśna w Sędziszowie 
projekt 

10.000,00 

8. Dobudowa oświetlenia ulicznego  
w Słaboszowicach droga gminna 

projekt 
kosztorys 7.700,00 

9. Dobudowa oświetlenia ulicznego w 
Pawłowicach droga gminna działka nr 
22/2 (Boleścice) 

projekt 
5.000,00 

10. Dobudowa oświetlenia ulicznego w 
Pawłowicach droga gminna działka nr 
63 (Boleścice) 

projekt 
5.000,00 

OGÓŁEM 149.607,69 
 

Łącznie zamontowano 36 opraw oświetleniowych. Wartościowo za energię elektryczną 

zapłacono kwotę 331.003,71 zł, a na konserwację (jedenaście miesięcy br.) wydatkowano 

kwotę 83.789,54 zł. Ubezpieczono 890 opraw LED wymienionych w ramach Szwajcarsko – 

Polskiego Programu Współpracy za kwotę 761,00 zł .Pozostałe koszty zakupu usług w ramach 

oświetlenia ulicznego w 2020 roku wyniosły 21.628,77 zł. 

 
Zdjęcie Nr 5 – Oświetlenie 

 



103 
 

3. Inne zadania 

1) Renowacja terenu wokół „Stoku” w Krzelowie. 

W ramach zadania wykonano karczowanie skarp i terenu wokół źródełka, odmulanie, 

skarpowanie koparką wraz z wywozem, ścieżki z kruszywa i montaż mostka drewnianego na 

kanale odprowadzającym wodę. Wartość zadania 12 999,87 zł, w całości sfinansowano ze 

środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krzelów – Czekaj. 

 

  

 

Zdjęcia Nr 6 – Terenu wokół „Stoku” w Krzelowie 
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2) Wycinka zakrzaczeń i podcinka drzew na terenach komunalnych w Gminie Sędziszów. 

Koszt usługi kwota 57.520,76 zł 

3) Likwidacja dzikiego wysypiska w miejscowości Przełaj. Koszt wydobycia odpadów 

przy użyciu pracy koparko – ładowarki ZUK sp. z o.o. w Sędziszowie kwota 120,00 zł 

rbh, koszt odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę EKOM Maciejczyk sp.j.  

z Nowin 1 242,00 zł/tonę odpadów. 

4) Remont studni wiejskiej w Boleścicach Zapuście kwota 3.690,00 zł , w tym 3.000,00 zł. 

Fundusz Sołecki Sołectwa Boleścice; 

5) Posadzono 20 szt. drzew gatunku lipa wąskolistna i 20 szt. krzewów gatunku Budleja 

Dawida, które pozyskano w ramach projektu sadzenia drzew miododajnych, 

realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie. Drzewa zostały opalikowane,  

a miejsca nasadzeń oznakowane. 

6) Zakupiono oraz nasadzono drzewa i krzewy na osiedlu Na Skarpie przy bloku nr 11  

i nr 14, osiedlu Sady przy siłowni zewnętrznej w rejonie bloku nr 21, na terenie wokół 

Żłobka Samorządowego za kwotę ogółem 4.840,23 zł brutto. Nasadzeń dokonano 

sposobem gospodarczym przy udziale mieszkańców. 

7) Koszono tereny zielone w Pawłowicach (dawne stawy) kwota 7.101,78 zł . 

8) Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy kwota 7.560,00 zł . 
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9) Wykonano audyt składowiska odpadów w Borszowicach za kwotę 51 660,00 zł . 

10) Zakupiono dwa metalowe pojemniki w kształcie serca do zbiórki nakrętek za kwotę 

4.200,00 zł . 

11) Zakupiono donice do nasadzeń roślin ozdobnych za kwotę 10.034,34 zł . 

12) Zlecono wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Sędziszów do roku 2030 i Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe Gminy Sędziszów do roku 2030 za kwotę 12 300,00 zł . 

13) Zlecono opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Sędziszów na lata  

2020 – 2023 za kwotę 4.428,00 zł . 
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IX. OŚWIATA, KULTURA, SPORT 

1. Działalność Żłobka „Kraina Maluszka” 

Żłobek Samorządowy „Kraina Maluszka” zapewnia opiekę dzieciom do lat 3. Zadania opieki 

żłobkowej współfinansowane są z budżetu gminy, opłat rodziców oraz projektu realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – 

„Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3”. Do żłobka uczęszczają dzieci od  

9 miesiąca życia do 3 lat. Wg danych z grudnia 2020 roku opieką żłobkową objętych było  

36 dzieci, w tym 28 zamieszkujących w Sędziszowie i 8 poza nim. 

Żłobek realizuje program „Zdrowy Maluch”, w ramach którego propagowane są zasady 

zdrowego odżywiana, częstych zabaw ogólnorozwojowych na świeżym powietrzu. 

Prowadzone są zajęcia z psychologiem oraz z języka angielskiego. 

 

Zdjęcia Nr 7 – Żłobek „Kraina Maluszka” 

2. Wychowanie przedszkolne 

Tabela Nr 45 – Wychowanie przedszkolne prowadzone przez Gminę Sędziszów 

Lp. Nazwa placówki Liczba dzieci 

1. Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie 144 

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie 39 

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie 47 

4. Szkoła Podstawowa w Pawłowicach  9 
 Razem: 239 
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Tabela Nr 46 – Wychowanie przedszkolne prowadzone przez Fundację na rzecz Wspierania 
Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” 

Lp. Nazwa placówki Liczba dzieci 

1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Boleścicach 16 

2. Niepubliczne Przedszkole w Tarnawie 75 

3. Niepubliczne Przedszkole w Mstyczowie 43 

4. Niepubliczne Przedszkole w Krzcięcicach 31 

 Razem: 165 

 

Razem w Gminie Sędziszów wychowaniem przedszkolnym objętych jest 404 dzieci. 

Tabela Nr 47 – Wykaz dzieci w wieku przedszkolnym 

3 latkowie 4 latkowie 5 latkowie 6 latkowie 

dziewczynki chłopcy dziewczynki chłopcy dziewczynki chłopcy dziewczynki chłopcy 

73 50 57 71 67 70 56 74 

 

Razem: dziewczynki  – 253 

Chłopcy  – 265 

Razem dzieci w wieku przedszkolnym – 518 

W przedszkolach poza gminą wychowanie przedszkolne realizuje 11 dzieci  

Łącznie liczba dzieci objęta wychowaniem przedszkolnym: (404+11) – 415 

% dzieci objętych wychowanie przedszkolnym: 80,11% 

3. Edukacja szkolna 

Liczbę uczniów w szkołach i liczbę oddziałów w roku szkolnym 2019/2020, według stanu na 

grudzień 2020 roku, obrazuje poniższa tabela: 
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Tabela Nr 48– Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Sędziszów 

Nazwa szkoły / placówki 
Liczba 

uczniów 
ogółem 

Liczba 
oddziałów 

ogółem 

klasa 
I 

klasa 
II 

klasa 
III 

klasa 
IV 

klasa 
V 

klasa 
VI 

klasa 
VII 

klasa 
VIII 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 1  
W SĘDZISZOWIE 

412 18 39 54 51 51 35 67 74 41 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 2  
W SĘDZISZOWIE 

233 13 32 39 33 22 14 32 39 22 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W PAWŁOWICACH 

104 8 14 7 12 9 8 23 15 16 

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
W SĘDZISZOWIE 

89 4 23 47 19 0 0 0 0 0 

 

Tabela Nr 49– Szkoły podstawowe prowadzone przez Fundację „Z Uśmiechem” 

Nazwa szkoły / 
placówki 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

Liczba 
oddziałów 

ogółem 

klasa 
I 

klasa 
II 

klasa 
III 

klasa 
IV 

klasa 
V 

klasa 
VI 

klasa 
VII 

klasa 
VIII 

 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W TARNAWIE 

63 8 9 13 6 4 8 13 7 3 
 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W KRZCIĘCICACH 

52 8 7 7 6 5 9 7 5 6 
 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W MSTYCZOWIE 

69 8 10 9 4 14 5 6 15 6 
 

 

Wymienione powyżej szkoły i przedszkola są placówkami ogólnodostępnymi, które realizują 

również kształcenie specjalne dla uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wydane przez publiczne poradnie psychologiczna – pedagogiczne. 

W poniższych tabelach wymieniono liczbę uczniów i dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, według rodzaju niepełnosprawności, stan na XII 2020 roku. 
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Tabela Nr 50 – Placówki prowadzone przez Gminę Sędziszów 

Nazwa szkoły / placówki 
Z 

niepełnosprawnościami 
sprzężonymi 

Słabo-
słyszący 

Słabo-
widzący 

Z 
niepełnosprawnością 

ruchową w tym  
z afazją 

Z 
niepełnosprawnością 

intelektualną  
w stopniu lekkim 

Z 
autyzmem 

w tym  
z 

zespołem 
Aspergera 

PRZEDSZKOLE 
SAMORZĄDOWE W 
SĘDZISZOWIE 

0 0 0 1 0 0 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 1 W 
SĘDZISZOWIE 

3 0 2 1 1 4 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 2 W 
SĘDZISZOWIE 

5 0 0 0 0 1 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA W 
PAWŁOWICACH 

2 0 0 0 2 0 

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
W SĘDZISZOWIE 

0 0 1 0 0 0 

 

Tabela Nr 51 – Placówki prowadzone przez Fundację „Z Uśmiechem” 

Nazwa szkoły / placówki 
Z 

niepełnosprawnościami 
sprzężonymi 

Słabo-
słyszący 

Słabo-
widzący 

Z 
niepełnosprawnością 

ruchową w tym  
z afazją 

Z 
niepełnosprawnością 

intelektualną  
w stopniu lekkim 

Z 
autyzmem 

w tym  
z 

zespołem 
Aspergera 

NIEPUBLICZNE 
PRZEDSZKOLE W 

TARNAWIE 
0 0 0 0 0 1 

NIEPUBLICZNE 
PRZEDSZKOLE W 
KRZCIĘCICACH 

0 0 0 0 0 1 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA W 

TARNAWIE 
1 2 1 0 1 1 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
KRZCIĘCICACH 

1 0 0 0 1 0 

 

Kadra pedagogiczna 

Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych 

oraz godzin zajęć dodatkowych, w tym zajęć kształcenia specjalnego i pomocy – 

psychologiczno – pedagogicznej. Struktura zatrudnienia kadry pedagogicznej zmienia się 

każdego roku szkolnego, wpływ na to ma awans zawodowy nauczycieli i zmiany 

demograficzne zachodzące w gminie. 
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Liczba nauczyciel wg aktualnych stopni awansu zawodowego w placówkach prowadzonych 

przez Gminę Sędziszów, według Systemu Informacji Oświatowej, stan na 30 września 2020r. 

Tabela Nr 52 – Nauczyciele wg stopnia awansu 

Nazwa szkoły / placówki Nauczyciel 
stażysta 

Nauczyciel 
kontraktowy 

Nauczyciel 
mianowany 

Nauczyciel 
dyplomowany 

Ogółem  
w placówce 

osobowo 
wg. 

zawartych 
umów 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  
W SĘDZISZOWIE  5 5 47 57 

SZKOŁA PODSTAWOWA  
W PAWŁOWICACH 

1  4 18 23 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
W SĘDZISZOWIE 

3 4 3 26 36 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  
W SĘDZISZOWIE 

 6 4 1 11 

Ogółem według stopnia awansu zawodowego 4 15 16 92 127 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną związana z epidemią Covid–19, od 25 marca 2020 

roku, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku 

w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid–19, nastąpiło 

ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty., polegające głównie na objęciu 

uczniów zdalnym nauczaniem. 

Prawna możliwość przejścia na nauczanie stacjonarne nastąpiła od dnia 06.05.2020 r.  

i dotyczyła przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. 14 maja wznowiono pracę wszystkich tego 

typu placówek w gminie. 

24 października 2020 roku, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce, 

nauczanie zdalne realizowane było w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach 

ponadpodstawowych. 
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4. Pozostałe zadania oświatowe 

1. Obowiązek dowozu uczniów. 

Według obowiązujących przepisów Gmina realizowała zadanie dowozu uczniów w kilku 

formach: 

− dowóz na zajęcia do przedszkoli i szkół podstawowych, realizowany na podstawie 

umowy po–przetargowej, którą realizuje firma: „Usługi Transportowe Michał Kwapień”. 

Dowozem objętych jest dziennie około 385 uczniów. Średnio kwota za usługę 

miesięcznie wynosi 21.500 zł. W przeliczeniu na ucznia daje to cenę za miesięczny bilet 

ulgowy – 51,00 zł, a za bilet zwykły – 100,00 zł (dotyczy uczniów, którym nie 

przysługuje ulga ustawowa – 5 latki i poniżej). 

− został zapewniony dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – 

Edukacyjno –Wychowawczego w Zielonkach (6 uczniów) i do SP w Pawłowicach  

(2 uczniów) z wykorzystaniem samochodów dostosowanych do przewozu uczniów 

niepełnosprawnych. Usługę realizuje firma „Usługi Transportowe M. Kwapień”, za 

kwotę 5.900,00 zł. miesięcznie. 

Podobnie zawarto umowę z Firmą Trans RD Karolina Lisieniec na dowóz 2 uczniów  

z niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  

z Zagorzycach. Dzienny koszt dowozu wynosi 250,00 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 Sędziszów. Usługę 

realizuje firma: „Usługi Transportowe M. Kwapień”. Kwota jednego dowozu na 

dowolnej trasie wynosi 179,28 zł. 

− Gmina zawarła także umowy z rodzicami, którzy wyrazili zgodę na dowóz uczniów 

własnym środkiem transportu – czterech uczniów jest dowożonych do SOSW  

w Jędrzejowie. Miesięczne wysokość refundacji kosztów przewozu wynosi około 

3.000,00 zł. 

W związku z epidemią SARS-CoV 2, zadania związane z przewozem uczniów nie był 

zrealizowane w 100%. Za rok 2020 całość zadania wyniosła 230.345,44 zł . 
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2. Stypendia i zasiłki szkolne 

Łącznie w 2020 r. Gmina objęła uczniów pomocą materialną o charakterze socjalnym na ogólną 

kwotę 101.230,00 zł w tym: 

 na stypendia wypłacono – 94.130,00 zł  

 na zasiłki szkolne – 7.100,00 zł. 

Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2020 wyniosła: 111.268,00 zł., wkład własny 

Gminy to 20.246,00 zł. 

Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody. 

Efektem rzeczowym działania było wypłacenie stypendiów i zasiłków szkolnych: 

− w okresie I-VI = 90 decyzji przyznających stypendia w przedziale od 100,00 zł do 102,00 

zł miesięcznie oraz 9 zasiłków szkolnych, 

− w okresie IX-XII = 80 decyzji przyznających stypendia w wysokości od 133,00 do 137,00 

zł miesięcznie oraz 15 zasiłków szkolnych. 

3. Realizacja projektów edukacyjnych i wychowawczo – opiekuńczych 

1) Rok 2020 to kolejny rok realizacji zadania budowy i funkcjonowania Żłobka 

Samorządowego „KRAINA MALUSZKA” w Sędziszowie. Zostały poniesione nakłady 

na utrzymanie tej placówki, finansowane ze środków własnych gminy, oraz projektu 

pn. „Żłobek Kraina Maluszka”, współfinansowanego z RPOWŚ, w tym na: pełne 

wyposażenie i zabawki, wynagrodzenia pracowników, opłaty za wyżywienie, usługi 

pralnicze, środki czystości, szkolenia, opłaty za media. Ogółem  

w ramach projektu od początku jego realizacji do końca 2020 roku wydatkowano 

1.084.955,32 zł ze środków przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2) W czerwcu 2020 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Rozwijanie kompetencji 

cyfrowych uczniów i nauczycieli w gminie Sędziszów”, realizowanego w ramach 

RPOWŚ. W ramach projektu prowadzono zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem 

narzędzi TIK w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie 

oraz Szkole Podstawowej w Pawłowicach. Przyznane dofinansowanie na cały okres 

realizacji projektu tj. dwa lata szkolne, wynosiło 618 681,15 zł. Wkładem własnym 

Gminy Sędziszów był wkład rzeczowy, w postaci udostępnienia sal lekcyjnych. 
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3) Podpisano umowę, w ramach programu „Aktywna Tablica”, której przedmiotem był 

zakup do Liceum Ogólnokształcącego Sędziszów projektora oraz interaktywnego 

monitora dotykowego. Kwota dotacji w wysokości 14.000,00 zł, wkład własny 

rzeczowy w wysokości 3.500,00 zł. Sprzęt zakupiony w ramach w/w zadanie został 

przekazany do Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie do końca roku 2020 roku. 

4) Gmina Sędziszów podpisała dwie umowy o powierzenie grantu w ramach programów: 

„Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”. W ramach tych programów ogółem dokonano 

zakupu 49 sztuk notebook-ów wraz z myszą bezprzewodową, oprogramowaniem 

antywirusowym i pakietem biurowym. W ramach programu „Zdalna szkoła” 

wydatkowano kwotę 71 647,50 zł, a w ramach programu „Zdalna szkoła+” kwotę 

76.383,00 zł. Sprzęt został przekazany do szkół podstawowych na terenie gminy 

Sędziszów z przeznaczeniem dla uczniów, którzy korzystają z niego w domu podczas 

organizacji nauki zdalnej. 

5. Zadania zrealizowane przez Samorządowe Centrum Kultury im. 

Jana Pawła II w Sędziszowie 

Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie jest gminną instytucją 

kultury, której organizatorem jest Gmina Sędziszów, utworzoną na mocy uchwały Nr I/1/2001 

Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 stycznia 2001 roku. Centrum posiada osobowość 

prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. 

W strukturze SCK funkcjonuje: 

− -Biblioteka Publiczna z filiami w Rynku, Tarnawie, Krzcięcicach; 

− Dom Kultury; 

− Świetlica Wiejska w Mstyczowie. 

Podstawowym zadaniem Centrum jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych 

społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki 

profesjonalnej i amatorskiej. 

W 2020 roku działalność kulturalna została mocno ograniczona ze względu na sytuację 

epidemiczną jak i trwającą modernizację budynku SCK. 

Na czas modernizacji SCK korzystało z pomieszczeń w ZSO ul. T. Kościuszki i Urzędu 

Miejskiego. 
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Zajęcia kółek zainteresowań i zespołów odbywały się w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Sędziszowie. W szkole miała też tymczasową siedzibę Biblioteka Publiczna. 

W normalnym trybie SCK funkcjonowało do 11 marca 2020 r. 

Stosując się do obowiązujących przepisów od 12 marca do 8 maja i od 7 listopada do  

27 listopada 2020 r. została zawieszona działalność SCK dla czytelników i publiczności.  

W tym czasie wszyscy pracownicy zajmowali się szyciem maseczek (uszyliśmy 4200 szt.), 

pakowaniem księgozbioru i wyposażenia w związku z zaplanowaną modernizacją. 

W 2020 roku odbyły się następujące wydarzenia: 

• koncerty z udziałem publiczności – 4 (WOŚP, koncert karnawałowy, koncert kolęd 

„Święta w Nas”, koncert operetkowy z okazji Dnia Kobiet); 

• koncerty ,,w sieci” – 6 (Dzień Matki, koncert w 100.rocznicę urodzin Jana Pawła II,  

3 Maja, koncert Papieski, 11 Listopada, mikołajki); 

• spektakle teatralne dla dzieci w ferie – 2; 

• seanse filmowe – 12; 

• kino plenerowe – 1; 

• wystawy – 4 („Stanisław Moniuszko – to jest mój rok”, „Ostatni 3 Maj 1946”, wystawa 

„Powstanie Warszawskie 1944.Bitwa o Polskę” (w tym wystawa makiet kolejowych)); 

• zajęcia w ferie z balem karnawałowym i wakacje dla dzieci; 

• warsztaty: dla dorosłych – 4, dla dzieci – 6, 

• konkursy – 4; 

• audycje filharmonii – 2; 

• Narodowe Czytanie – on-line; 

• współorganizowanie uroczystości okolicznościowych ze szkołami i Urzędem 

Miejskim; 

• okolicznościowe nagrania studia piosenki i orkiestry (3 Maja, Dzień Papieski,  

11 Listopada, mikołajki, kolędy) on-line oraz nagrania na konkursy, które obecnie 

odbywają się zdalnie. 

Kółka zainteresowań prowadzone w Samorządowym Centrum Kultury: 

− Orkiestra Dęta, 

− Zespół folklorystyczny Sędziszowianie, 

− kółko instrumentalne, 
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− studio Piosenki, 

− kółko plastyczne, 

− klub odkrywców eko przyrody, 

− kółko szachowe, 

− warsztaty rękodzieła artystycznego, 

− zajęcia z robotyki, 

− klub poezji, 

− Świetlica Wiejska w Mstyczowie (siłownia, piłkarzyki, bilard, tenis stołowy, zajęcia dla 

dzieci), 

− Ognisko Muzyczne „Muzyka dla smyka” (zajęcia odpłatne), 

− formacja tańca (zajęcia odpłatne), 

− Jjzyk angielski (zajęcia odpłatne), 

− Zumba Kidss (zajęcia odpłatne). 

SCK bierze udział w projekcje MKIDN – Chóralna Polska 

Po ogłoszeniu stanu epidemii koronawirusa część zajęć prowadzona była zdalnie (studio 

piosenki, orkiestra dęta i klub odkrywców eko przyrody, pozostałe zajęcia zostały zawieszone. 

Świetlica Wiejska w Mstyczowie 

Pracownica świetlicy w Mstyczowie w okresie od marca do listopada została oddelegowana do 

SCK w Sędziszowie, brała udział w szyciu maseczek, pakowaniu księgozbioru i przenoszeniu 

wyposażenia w związku z remontem w SCK. Stosując się do obowiązujących przepisów 

sanitarnych czasowo świetlica była nieczynna. 

Biblioteka Publiczna 

W gminie w 2020 roku funkcjonowała jedna biblioteka wraz z trzema filiami. 

Księgozbiór na dzień 31.12.2020 r. wynosił 60 014 woluminów, co w przeliczeniu na  

1 mieszkańca wynosi 4,84 woluminów. 

W 2020 roku wydatkowano na zakup książek z dotacji organizatora 25 064,69 zł (kupiono – 

1731 woluminów), z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 13 462,00 zł 

(zakupiono – 646 woluminów). Biblioteka otrzymała w darze od czytelników 50 woluminów. 

Zaprenumerowano 23 tytuły czasopism. Zarejestrowano 838 czytelników, wypożyczono 3497 
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woluminów. Biblioteka posiada cztery komputery z dostępem do szerokopasmowego Internetu, 

w tym dwa w czytelni internetowej. Zatrudnienie w bibliotece wraz z filiami wynosi 5 etatów. 

W bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, spotkania odbywały się raz  

w miesiącu oraz grupa zabawowa dla najmłodszych 2+, której spotkania odbywały się raz na 

dwa tygodnie w roku szkolnym.  

W 2020 roku biblioteka brała udział w projekcie: „Mała książka – wielki człowiek”.  

W bibliotece trwały prace nad przygotowaniem katalogu on-line. 

6. Zadania zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Ośrodek Sportu i Rekreacji: 

1) Obsługa obozów w okresie ferii zimowych i wakacji: w okresie zimowym obsłużyliśmy 

8 obozów, w okresie letnim – 5. 

2) Prowadzenie nauki pływania – w roku 2020 Ośrodek Sportu i Rekreacji przeprowadził 

ok. 350 indywidualnych i grupowych nauk pływania. 

3) Udział w projekcie „Umiem Pływać” – program powszechnej nauki pływania: do OSiR 

zgłosiły się 2 szkoły, które brały udział w projekcie: Szkoła Podstawowa w Oksie – 

Gmina Oksa (30 dzieci) i Szkoła Podstawowa w Warzynie Pierwszym – Gmina 

Nagłowice (30 dzieci). 

4) Organizacja Wakacyjnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego, w którym udział wzięło 30 

osób. 

5) Organizacja urodzin na basenie na zlecenie klienta – OSiR zorganizował 3 imprezy. 

6) Przeprowadzenie prac remontowych w 10 pokojach noclegowych (wymiana grzejników, 

umywalek, wentylatorów, malowanie ścian itp.). 

7) Malowanie ściany w sali konferencyjnej. 

8) Wykonanie instalacji dogrzewającej wodę w basenie rekreacyjnym za pomocą instalacji 

solarnej w celu ograniczenia energii cieplnej z sieci miejskiej SPEC (szacowana 

oszczędność od 10 – 20% energii cieplnej w okresie wiosenno – letnim). 

9) Generalne sprzątanie obiektu KSRE. 

10) Bieżąca obsługa klientów OSiR. 

11) Wykonanie przeglądu, napraw i konserwacji technologii basenowej polegające na: 

a) myciu i dezynfekcji zbiorników wyrównawczych w podbaseniu; 

b) odkażaniu filtrów uzdatniania wody basenowej; 
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c) naprawie i czyszczeniu Easiflo (urządzenia do chlorowania wody basenowej); 

d) usuwaniu przecieków na rurociągach podających wodę basenową do niecek; 

e) czyszczeniu lin rozdzielających tory basenowe; 

f) porządkowaniu terenu wokół Kompleksu Sportowo–Rehabilitacyjno–Edukacyjnego; 

g) myciu szyb na hali basenowej. 

12) Wykonanie dodatkowego pokoju noclegowego z łazienką. 

13) Naprawa kanap w pokojach gościnnych. 

14) Demontaż kanału wyciągowego na basenie, naprawa kanału wyciągowego  

w podbaseniu. 

15) Naprawa schodów w basenie rekreacyjnym. 

16) Kapitalny remont pieca w saunie. 

17) Malowanie ścian i ław w saunie fińskiej. 

18) Usunięcie awarii pompy głębinowej, polegającej na wymianie stycznika załączającego 

pompę. 

19) Wymiana czujników zaniku prądu pomp basenu dużego. 

20) Usunięcie przecieku dachu nad halą sportową. 

21) Naprawa centrali nawiewno – wywiewnej na hali sportowej. 

22) Malowanie ścian na hali sportowej. 

23) Malowanie linii boisk na hali sportowej (7 boisk). 

24) Uszczelnienie na tarasie kawiarni. 

25) Naprawa centrali basenowej polegającej na wymianie dwóch sprężarek. 

26) Wymiana płynu w panelach solarnych, usunięcie przecieków. 

27) Wynajem hali sportowej na organizację eliminacji do Młodzieżowych Mistrzostw Polski 

w Futsalu U-19. 

Wszystkie prace za wyjątkiem pkt. 25 na obiektach KSRE wykonane zostały we własnym 

zakresie przez pracowników OSiR. 

Ponadto OSiR występował jako partner i współorganizator imprez plenerowych: 

1) Zlot Foodtrucków „Żarciowozy” w dniach 17 – 19 lipca 2020 r. (Baza TKR), 

2) Festiwal Kolorów w dniu 09.08.2020 r. (Baza TKR). 
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Na Bazie TKR zrealizowano następujące prace: 

1) Wykonano drzwi przesuwne do magazynu na sprzęt sportowy, tj. rowerki wodne, kajaki, 

łódki. 

2) Przez okres 6 miesięcy, co najmniej 2 razy w miesiącu wykaszanie brzegów rzeki przed 

jazem i za jazem na dł. 500 m i rów zasilający zbiorniki wodne na długości 1000 m. 

3) Konserwacja i naprawa urządzeń na skate parku. 

4) Renowacja placu zabaw. 

5) Wycięcie czterech dużych drzew za ogrodzeniem Bazy TKR, które zagrażały 

bezpieczeństwu ludzi i linii telefonicznej. 

6) Gruntowne czyszczenie powierzchni kortów i boiska wielofunkcyjnego. 

7) W okresie letnim od 15.06 do 15.09 praca na Bazie TKR nastawiona na zapewnienie 

bezpieczeństwa odwiedzających kąpielisko, obsługa wypożyczalni sprzętów. 

8) Malowanie mola i wymiana zniszczonych desek na powierzchni około 50 % mola. 

9) Wykonanie miejsca na ognisko. 

10) Wykaszanie terenów Bazy i wokół Bazy. 

11) Bieżące prace porządkowe na Bazie TKR. 

12) Naprawa napędu grilla na Bazie TKR. 

13) Wykonanie podbudowy i ułożenie płyt chodnikowych o powierzchni 35 m2 w magazynie. 

14) Pielęgnacja drzew i krzewów. 

15) Obudowanie blachą namiotu na Bazie TKR. 

16) Remont dwóch przepustów drogowych oraz wzmocnienie płytami betonowymi ścian 

rowu zasilającego zbiorniki wodne. 
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X. OCHRONA ZDROWIA 

1. Informacja o pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia 

Miejsko – Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie udzielał świadczeń zdrowotnych  

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczeniami obejmował od 4181 do 4026 

pacjentów zapisanych na liście aktywnej oraz od 3631 do 3538 pacjentów zapisanych do 

pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej. 

Podpisane kontrakty obejmowały usługi medyczne w zakresie: 

− podstawowej opieki zdrowotnej, 

− pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, 

− pielęgniarstwa w środowisku nauczania, 

− specjalistycznej opieki w zakresie ginekologii oraz chirurgii. 

Na dzień 31.12.2020 roku udzielono porad lekarskich – 19.900 dla 3279 pacjentów w tym 24 

wizyty domowe. 

Wpływy środków kształtowały się następująco: 

− Podstawowa Opieka Zdrowotna       – 1.603.244,74 

w tym: 

 lekarz POZ      – 1.254.270,03 

 pielęgniarka środowiskowo – rodzinna  – 191.883,72 

 pielęgniarstwo w środowisku nauczania  – 157.090,99 

− Specjalistyka: ginekologia oraz chirurgia     – 112.241,20 

w tym: 

 poradnia ginekologiczna    – 54.347,80 

 poradnia chirurgiczna     – 57.893,40 

− Porady dla pacjentów z innych Oddziałów funduszu    – 6.925,00 

− Wpływy za media: energia elektryczna, woda, CO    – 25.330,00 

− Badania wykonane przez Ośrodek nie podlegające  

refundacji przez NFZ        – 4.053,00 

− Wpływ z ZUS umorzenie składek /koronawirus/    – 43.914,15 

− Wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych 

w Specjalistyce wraz z pochodnymi      – 23.137,80 
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− Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne – zagrożenie 

epidemiologiczne COVID-19       – 31.534,32 

− Odsetki          – 20,64 

Razem dochody na dzień 31.12.2020 roku wynoszą:    – 1.850.400,85 

Koszty przedstawiają się następująco: 

− zakupy; druki, środki czystości, środki dezynfekcyjne, 

materiały ochronne /maseczki, przyłbice, fartuchy/    – 33.951,08 

− wyposażenie; szafy kartoteczne, szafy medyczne ,centrala 

telefoniczna, biurka, ławki krzesła na korytarz, detektor 

tętna płodu, biurka do rejestracji, fotele dla lekarzy    – 40.468,67 

− odzież ochronna dla pracowników      – 1.750,00 

− paliwo, oleje do samochodu       – 946,68 

− leki, sprzęt jednorazowego użytku      – 10.633,94 

w tym; 

 POZ       – 5.966,40 

 Chirurgia      – 2.538,40 

 Ginekologia      – 2.129,14 

− Szczepionki         – 2.401,10 

− energia elektryczna        – 7.793,43 

− centralne ogrzewanie        – 18.235,94 

− woda, ścieki         – 3.900,45 

− usługi: telefony, Internet, opłata bankowa, odpady 

medyczne, śmieci, naprawa sprzętu, winda – konserwacja   – 54.348,43 

− wynagrodzenie z umów o pracę wraz z pochodnymi   – 983.496,81 

− wynagrodzenie z umów cywilno - prawnych oraz zleceń  – 263.060,00 

−  ubezpieczenie społeczne , zdrowotne , fundusz pracy  – 164.297,59 

− świadczenie urlopowe       – 19.765,92 

− ryczałty samochodowe, delegacje     – 5.783,98 

− ubezpieczenie samochodu i zakładu     – 7.566,50 

− podatek od nieruchomości      – 3.222,00 

− badania wykonane przez inne podmioty dla naszych pacjentów – 47.691,85 
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w tym: 

 POZ      – 43.904.09 plus 53 USG 

 Ginekologia     – 2.514,71 

 Chirurgia     – 1.273,05 plus 9 USG 

− remont schodów wewnątrz Ośrodka, malowanie korytarza 

na piętrze, położenie lakieru na ścianach korytarza piętra 

oraz parteru        – 6.922,04 

− zakup samochodu       – 51.200,00 

− rezerwa na odprawę emerytalną oraz pochodne   – 70.000,00 

Razem koszty na dzień 31.12.2020 rok wyniosły     – 1.797.436,41 

Podsumowując działalność stwierdza się, że przychody i koszty na dzień 31.12.2020 rok 

stanowią: 

− przychody na dzień 31.12.2020 r.      – 1.850.400,85 

− stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r.   – 217.195,96 

− stan magazynu na 01.01.2020 r.     – 918,98 

− przekazanie środków UM na remont Ośrodka    – 100.000,00 

− koszty na dzień 31.12.2020 r.      – 1.797.436,41 

Stan na dzień 31.12.2020 rok wynosi   – 171.079,38 

w tym: 

− środki obrotowe   – 170.262,12 

− magazyn    – 817,26 

Reasumując dochód za 2020 rok wynosi   – 52.964,44 

2. Działalność profilaktyczna 

Mając na uwadze rosnącą liczbę zachorowań na nowotwory złośliwe, zarówno raka piersi jak  

i raka szyjki macicy dotykające kobiety, gmina Sędziszów współorganizowała w 2020 roku 

bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne. Badania wykonywane były każdorazowo 

w nowoczesnych mobilnych gabinetach posiadającym cyfrowy aparat do badań 

mammograficznych, pracownię cytologiczną oraz wykwalifikowaną kadrę Wierząc, że 

wspólne działania przyczynią się do zwiększenia świadomości zdrowotnej naszych mieszkanek 

na terenie gminy odbyła się w lipcu akcja „Rozbierz się i (z)badaj w kobiecym interesie”. 
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Bezpłatne konsultacje i badania ginekologiczne (USG i cytologia z testem HPV) 

przeprowadzano w specjalnym mobilnym gabinecie, jako część ogólnopolskiej kampanii  

„W kobiecym interesie”, której celem było zachęcanie Polek do regularnych badań 

ginekologicznych 

W dniu 04.08.2020 r. we współpracy z firmą Medica przeprowadzony został program badań 

mammograficznych skierowany dla kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, które w ostatnich 

2 latach nie korzystały z bezpłatnej mammografii. Kobiety spoza grupy refundowanej mogły 

wykonać badania odpłatnie. 

We wrześniu firma Mammo MED Z Gdańska wykonała naszym mieszkankom bezpłatne 

badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowane przez 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Październik już od wielu lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka.  

W tym szczególnym okresie podejmujemy tematy związane z profilaktyką, diagnostyką oraz 

nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi. Firma Geneva Trust Polska Sp. z o. o 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka wykonała naszym 

mieszkankom badania dnia 13.10 2020 r. 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania były 

wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami 

środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony 

osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta. 

08.10.2020 roku został udostępniony plac targowy w celu realizacji bezpłatnego badania słuchu 

dla mieszkańców gminy. 

Urząd współpracował z Firmą Merket Research World w ramach projektu „Regionalny 

Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 „. 
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XI. POMOC SPOŁECZNA 

1. Działalność Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez gminę, wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sędziszowie. Ośrodek w swojej pracy wykorzystuje instrumenty 

pomocy społecznej w postaci pracy socjalnej, świadczeń pieniężnych oraz świadczeń 

niepieniężnych. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie zatrudnia  

26 osób, w tym 6 pracowników socjalnych. 

Wydatki ośrodka wykonano w wysokości     – 21.201.073,01 zł,  

w tym: 

− na realizację zadań własnych gminy (13,70%)   – 2.905.491,92 zł, 

− na zadania zlecone (82,78%)      – 17.549.061,65 zł, 

− na realizację projektów Unijnych w ramach EFS (3,52%)  – 746.519,44 zł. 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku na realizację zadań własnych  

i zleconych wydatkowano kwotę 20.454.553,57 zł, z tego: 

a) z budżetu państwa 18.280.520,37zł, co stanowi 89,40% łącznych wydatków, w tym: 

− zadania zlecone – 17.549.061,65 zł 

− dotacja na zadnia własne – 731.458,72 zł 

b) budżet gminy 2.174.033,20 zł, co stanowi 10,60% wszystkich wydatków. 

W 2020 r. beneficjentami pomocy społecznej było 843 osoby (506 rodzin), w tym 691 osób 

(390 rodzin) w wieku do 60 roku życia, oraz 152 osoby (116 rodzin) w wieku powyżej 60 roku 

życia, w tym 706 osób poniżej kryterium dochodowego oraz 137 osób powyżej kryterium 

dochodowego. 
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Tabela Nr 53 – Świadczenia przyznane na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Liczba rodzin Kwota świadczeń 

Zasiłki celowe i pomoc w naturze 317 290 147 160,90 

Zasiłki okresowe 56 56 82 565,31 

Zasiłki stałe 43 x 220 500,00 

Ubezpieczenie zdrowotne 38 x 18 012,41 

Dożywianie 495 x 341 687,98 

 

W strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują placówki 

wsparcia dziennego: 

 Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna – liczba miejsc w placówce – 30. 

Łączny koszt utrzymania w 2020 r. wyniósł 135 564,47 zł, w tym 106 724,83 zł  

z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

z budżetu gminy – 28 839,64 zł. 

 Klub Senior+ – liczba miejsc w placówce – 30 (placówka została utworzona w 2020 r.) 

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych 

Kwota 474 769,18 zł to koszt jaki poniosła gmina za 19 osób przebywających w domach 

pomocy społecznej w 2020 roku. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sędziszowie w 2020 roku skierował 3 osoby do domu pomocy społecznej. Na dzień 

31.12.2020 r. w domach pomocy społecznej, przebywało 19 osób, w tym: 5 osób przewlekle 

chorych w Rodzinnym Domu Pomocy w Tarnawie, 6 osób psychicznie chorych, 1 osoba 

niepełnosprawna intelektualnie, 7 osób przewlekle chorych. 

Dochody gminy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wyniosły 154 003,49 zł. 

W schroniskach dla bezdomnych przebywały 2 osoby. Koszty ich pobytu na dzień 31 grudnia 

2020 r. wyniósł 12 418 zł. 

W zasobach Miasta i Gminy Sędziszów poza Rodzinnym Domem Pomocy w Tarnawie  

(dla 8 kobiet po 60 roku życia) nie ma domów pomocy społecznej i schronisk dla osób 

bezdomnych. 
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Usługi opiekuńcze 

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania klienta oraz specjalistyczne usługi 

opiekuńcze należą do zadań własnych gminy. Świadczenie to przysługuje osobom starszym, 

samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn 

wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Mogą być przyznane również osobom, 

które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi 

opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Usługi opiekuńcze świadczone były przez 4 opiekunki (umowa o pracę), 3 opiekunki na umowę 

zlecenie i 2 oligofrenopedagogów (umowa zlecenie). 

Tabela Nr 54 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

Rodzaj usług Liczba osób korzystających Koszt usług 

Usługi opiekuńcze 22 307 694,04 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 7 54 115,00 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla dzieci  

z autyzmem 
2 8 415,00 

 

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 r. 

wyniosły 26 183,52 zł, w tym dochód Wojewody (specjalistyczne usługi) wyniósł 3 862,32 zł, 

dochód gminy 22 321,20 zł 

Świadczenia rodzinne 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. świadczenia rodzinne otrzymały 660 rodziny, natomiast na dzień 

31 grudnia 2020 r. świadczenia te otrzymywało 601 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice 

otrzymywali zasiłek rodzinny wynosiła na początku roku 647, a na koniec 2020 r. 575 dzieci. 

W 2020 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało 601 rodzin na łączą kwotę 4 318 001,88 zł.  
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Tabela Nr 55 – Świadczenia rodzinne 

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin Kwota wypłaconych 
świadczeń 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 230 1 044 370,49 
Zasiłki pielęgnacyjne 368 1 039 270,00 
Świadczenia pielęgnacyjne 78 1 416 504,00 
Specjalny zasiłek opiekuńczy 8 34 100,00 
Zasiłek dla opiekuna 10 48 980,00 
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 79 79 000,00 
Świadczenia rodzicielskie 29 330 545,00 
Składki na ubezpieczenia emerytalno -rentowe 52 325 232,39 

 

Ośrodek realizował również wypłatę świadczeń „Dobry Start”, świadczeń wynikających  

z ustawy „Za życiem” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

W 2020 roku wypłacono 1 419 świadczeń „Dobry Start” (300+) na łączną kwotę 426 900 zł. 

Jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka zgodnie z ustawą „Za życiem”,  

u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu. Świadczenie finansowe w wysokości 4.000,00 zł wypłacono dla 2 osób na łączną kwotę 

8.000,00 zł. 

Do funduszu alimentacyjnego uprawnionych było na dzień 1 styczeń 2020 r. 35 osób 

natomiast na dzień 31 grudzień 2020 r. świadczenie to otrzymało 39 osób. Łączna kwota 

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 289 174,93 zł. 

Dzięki egzekucji alimentów od dłużników alimentacyjnych prowadzonej przez komornika 

uzyskano efekty: 

− ogółem stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 

3 904 662,90 zł w tym: 

 zaliczka alimentacyjna – 271 873,38 zł 

 fundusz alimentacyjny – 2 638 376,03 zł 

 odsetki od funduszu alimentacyjnego – 994 413,49 zł 

W roku 2020 r. od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 118 949,73 zł. 

Uzyskano zwrot zaliczki alimentacyjnej w kwocie 6 993,00 zł. Uzyskano zwrot świadczeń 

nienależnie pobranych w kwocie 8 188,00 zł wraz z odsetkami które wynosiły 219,39 zł. 
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Liczba wypłacanych na początku 2020 r. świadczeń wychowawczych 500+ wynosiła 1 564, 

natomiast na koniec 2020 r. powyższe świadczenie wypłacano dla 2 039 dzieci. Świadczenie 

wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie wypłacono w 2020 r. na łączną kwotę 

12 237 553,04 zł. 

W 2020 r. wydano 192 Karty Dużej Rodziny oraz 60 kart w ramach Gminnego Programu 

„Karta Dużej Rodziny”. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie jest koordynatorem Programu 

„Sędziszowska Karta Seniora 60+”. W 2020 roku wydano 30 kart dla mieszkańców z terenu 

gminy Sędziszów. Seniorzy korzystają z ulg i rabatów oferowanych przez 11 Partnerów na 

terenie naszej gminy. 

Ośrodek prowadził również dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach 

wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który między innymi 

skierowany jest do dzieci i uczniów, do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadania własnego o charakterze 

obowiązkowym. W 2020 roku dożywianie dzieci w placówkach oświatowych realizowane było 

na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Kierownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sędziszowie, Spółdzielnią Socjalną „Przysmak” w Sędziszowie  

a Dyrektorami placówek oświatowych. W ubiegłym roku z tej formy pomocy korzystało 

ogółem 131 dzieci. Dzieci i uczniowie dożywiani byli w następujących placówkach 

oświatowych na terenie gminy: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach, Szkoła 

Podstawowa w Pawłowicach, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie, Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Mstyczowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Tarnawie, Przedszkole  

w Tarnawie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie, Zespół Szkół w Sędziszowie. 

Dodatkowo uczniowie mieszkający w naszej gminie, a uczący się poza nią dożywiani byli  

w 1 placówce oświatowej w innej gminie. Celem programu jest również wsparcie gmin  

w zakresie zapewnienia posiłku osobom, które nie są w stanie go samodzielnie przygotować. 

W ramach programu wydano posiłki dla 11 osób na kwotę 8 702 zł. Koszt jednego obiadu 

wynosił w 2020 r. – 6,50 zł (brutto). 

Kolejnym celem programu jest również poprawa poziomu życia osób i rodzin  

a w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych 

poprzez udzielenie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup artykułów 

spożywczych. W 2020 roku tego rodzaju świadczeniem zostało objętych 176 rodzin (431 osób), 
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w tym 76 rodzin na wsi (209 osób). Kwota przyznanej pomocy wyniosła ogółem 249 566,68 zł, 

w tym na wsi 108 921 zł. W 2020 r. z pomocy udzielonej ze środków na realizację programu„ 

Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 495 osób. 

Łącznie wydatki na pomoc w ramach programu wyniosły 341 687,98 zł, w tym koszt dowozu 

posiłków 19 380zl i koszt zakupu naczyń jednorazowych 10 000zł. Udział własny gminy  

w programie wyniósł. 69 687,98 zł (20%) a dotacja celowa 272 000 zł (80%). 

Dodatki mieszkaniowe 

W 2020 roku przyjęto 55 wniosków i wydano 53 decyzje o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego, w tym: 

− decyzji negatywnych – 4, 

− decyzji pozytywnych – 49. 

Wypłacono dodatki na łączną kwotę 46 509,96 zł. 

Dodatek energetyczny 

Forma pomocy przeznaczona dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego, 

przyznawana na podstawie ustawy Prawo Energetyczne oraz Obwieszczenia Ministra 

Gospodarki w sprawie wysokości dodatku. W okresie od stycznia do grudnia 2020 r.  

W 2020 r. przyjęto 12 wniosków i wydano 12 decyzji o wypłatę dodatku energetycznego,  

w tym: 

− decyzji negatywnych – 0, 

− decyzji pozytywnych – 12. 

W 2020 roku otrzymano dotację celową na wydatki związane z wypłatą dodatku 

energetycznego na ogólną kwotę 1 003,71 zł w tym na wypłaty dla osób uprawnionych do 

dodatku wydatkowano kwotę 984,03 zł oraz 2% dla budżetu gminy za obsługę – co stanowi 

kwotę 19,68 zł. 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie zawarł umowę ze 

Świętokrzyskim Bankiem Żywności na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów 

spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2019, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Otrzymano z Banku Żywności 5,5 tony artykułów 
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żywnościowych, które zostały dostarczone przez Wojsko. Pracownicy Ośrodka przy 

współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowie przygotowali i przekazali dla 150 osób 

paczki z artykułami spożywczymi. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie w 2020 r. realizował dwa 

projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

2014 – 2020 współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego: 

1. „Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych 

Usług Społecznych”. Projekt był realizowany w partnerstwie sześciu podmiotów, na 

terenie powiatu (w gminach: Jędrzejów, Słupa i Sędziszów), w okresie dwóch lat, tj. od 

czerwca 2018 do maja 2020 roku. Całkowita wartość zadań realizowanych przez Gminę 

Sędziszów / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wynosi 1.077.824,03zł  

z czego 867.473,04zł to kwota dofinansowania, natomiast kwota 210.350,99zł to wkład 

własny. Celem projektu było poszerzenie dotychczasowego zakresu działań 

profilaktycznych i wspierających rodziny, w tym w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych poprzez zatrudnienie asystentów rodziny i rozszerzenie działalności 

świetlicy środowiskowej na świetlicę środowiskowo – socjoterapeutyczną.  

Dla potrzeb realizacji zamierzeń powstała Świetlica Środowiskowo – 

Socjoterapeutyczna, w której realizowane były zajęcia specjalistyczne i rozwijające dla 

30 dzieci i młodzieży (w wieku 7-18 lat) z logopedą, oligofrenopedagogiem, 

informatykiem, matematykiem, lektorem języka niemieckiego i angielskiego, 

plastykiem, fotografem, dietetykiem. Dzieci uczestniczyły w zajęciach 

muzycznych / fitness, warsztatach plastycznych i fotograficznych oraz w warsztatach 

wyjazdowych, koloniach letnich i zimowiskach. 

Prowadzone były również zajęcia socjoterapeutyczne, teatralne, zajęcia z profilaktyki 

społecznej. Zajęcia te prowadzone były na podstawie programów autorskich – z zajęć 

socjoterapeutycznych „Razem raźniej” korzystało 10 uczestników, z warsztatów 

teatralnych 30 uczestników, z zajęć profilaktyki społecznej „Lepsze jutro” korzystało 30 

uczestników. Dla podopiecznych świetlicy zapewnione zostały posiłki (kanapki, soki, 

napoje, owoce, jogurty), które przygotowywane i dostarczane były przez podmiot 

ekonomii społecznej – Spółdzielnię Socjalną „Przysmak” w Sędziszowie. 

Odbyły się również warsztaty dla rodzin: z dietetykiem, terapeutą ds. uzależnień, 

lekarzem, pedagogiem, prawnikiem i psychologiem. Uczestnikom zapewniono 
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poczęstunek oraz wypłacono świadczenia finansowe z pomocy społecznej w formie 

zasiłków celowych lub celowych specjalnych. W ramach projektu w 2020 roku 

kontynuowano zatrudnienie 2 asystentów rodziny i wychowawcy w świetlicy na umowę 

o pracę. 

W okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r. wsparciem w ramach projektu zostało 

objętych 112 osób w tym; 67 osób dorosłych i 45 dzieci w wieku szkolnym. 

Koszt zrealizowanych zadań w 2020 roku wyniósł 140 459 08 zł. 

2. Projekt „Nowe Umiejętności – Lepsze Jutro” jest realizowany w partnerstwie  

z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie. Liderem projektu jest Miejsko – 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie. Realizacja projektu obejmuje okres 

od czerwca 2019 roku do maja 2021 roku. Całkowita wartość zadań realizowanych przez 

Gminę Sędziszów / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wynosi 

504.425,00zł z czego 429.715,00zł to kwota dofinansowania, natomiast kwota 

74.710,00zł to wkład własny. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, 

zawodowej oraz edukacyjnej u 30 osób, w tym osób z niepełnosprawnością zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wielomodułowe kursy zawodowe, 

poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo prawne, psychologiczne oraz 

5 miesięczne płatne staże zorganizowane u lokalnych pracodawców dla 15 osób. 

Uczestnikom zapewniono poczęstunek oraz wypłacono świadczenia finansowe z pomocy 

społecznej w formie zasiłków celowych lub zasiłków celowych specjalnych. 

W ramach projektu zorganizowane zostały następujące wielomodułowe kursy: 

 Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + Kurs spawania 

blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG + Kurs ręcznych przecinaczy 

plazmowych + Kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym  

i egzaminem UDT; 

 Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych – kończący się uzyskaniem 

kompetencji zgodnie z Wytycznymi UE i MRR + Kelner + Carving + Sporządzanie 

napojów + Uprawnienia SEP do 1kV; 

 Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych + Siostra PCK + Pierwsza 

pomoc przedmedyczna; 

 Technolog robót wykończeniowych + Glazurkarz + Elektryk z Uprawnieniami SEP 

do 1 kV + Ogrodnik z aranżacją terenów zielonych; 
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 Nowoczesny pracownik biurowy + Obsługa komputera wraz z egzaminem ECCC + 

Pracownik ds. kadrowych i płacowych; 

 Kosmetyczka + Obsługa urządzeń sterylizujących z uprawnieniami SEP + Stylizacja 

paznokci + Wizaż. 

W ramach projektu 15 uczestników zostało skierowanych na staże zawodowe. W 2020 

roku 6 osób ukończyło staże zawodowe, po czym jedna stażystka podpisała umowę  

o pracę z lokalnym pracodawcą. 

Koszt zrealizowanych zadań przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sędziszowie w 2020 roku w wyniósł 189 640,50 zł. 

2. Działalność Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego 

Celem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego jest objęcie opieką całodobową i leczenie osób, 

które przeszły ostrą fazę leczenia szpitalnego z ukończonym procesem diagnozowania, leczenia 

operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. nie wymagają już dalszej 

hospitalizacji, a w ocenie zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt., co świadczy 

o deficytach samoobsługi i samoopieki czyli wymagają stałego nadzoru lekarskiego, 

profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji poprzez: opiekę lekarską, opiekę pielęgniarską, 

działania fizjoterapeutyczne, usprawnianie ruchowe, zapewnienie niezbędnych konsultacji 

specjalistycznych, niezbędne badania diagnostyczne, ustalenie i stosowanie diety, zmniejszenie 

skutków upośledzenia ruchowego, warsztaty terapii zajęciowej. Zakład realizuje świadczenia 

zdrowotne na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych oraz umowy zawartej  

z Narodowym Funduszem Zdrowia. Placówka dysponuje 25 miejscami – w ramach umowy  

z NFZ oraz 2 miejscami – pełna odpłatność. 

− liczba miejsc w placówce – 27 

− przyjęto w ciągu roku – 14 osób 

− wypisano w ciągu roku – 2 osób; zmarło – 16 osób 

− liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczego – 41 osób 

(w tym 16 osób zamieszkujących na terenie gminy Sędziszów) 

Jednym z naszych zadań jest rozpowszechnianie edukacji zdrowotnej wśród podopiecznych  

i ich rodzin bądź opiekunów. W ten sposób przygotowujemy ich do samoopieki  

i samopielęgnacji w warunkach domowych. W Zakładzie zapewniamy również pomoc  
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w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz psychicznych, opiekę 

duszpasterską. 

Oprócz zadań stałych, placówka współpracuje z wolontariuszami Szkoły Podstawowej  

w Pawłowicach, uczniowie w 2020 r. przekazali wykonane przez siebie kartki z życzeniami na 

Święta Bożego Narodzenia. 

3. Działalność Stołówki charytatywnej 

Stołówka Charytatywna realizując swoje zadania wspiera osoby starsze, chore  

i niepełnosprawne, które nie potrafią sobie przygotować posiłku. Zapewnienie obiadu pozwala 

tym osobom dłużej egzystować w swoim domu i środowisku. Stołówka wspiera ludzi 

znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. 

W 2020 r. z posiłków skorzystało 56 osób (w tym 12 osób wskazanych przez MGOPS bez 

dochodów – korzystających bezpłatnie) 

Ilość przygotowanych posiłków dziennie: 

− osoby z terenu gminy (z dowozem) – 32 osób (I, II danie), w tym 10 osób wskazanych 

przez MGOPS bez dochodów – korzystających bezpłatnie, 

− 2 os na miejscu. 

W 2020 r. dostarczano posiłki osobom będącym w izolacji / kwarantannie zachowując wymogi 

bezpieczeństwa i rygoru sanitarnego (stosując pojemniki jednorazowego użytku). 

4. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziszowie powstał 2 X 1998 r. przeznaczony jest dla 

24 osób z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi (TYP A) oraz dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim (TYP B). 

Podstawowym i nadrzędnym celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie 

wsparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków ze 

środowiskiem. Umożliwienie uczestnikom pełnienia różnorodnych ról społecznych  

i zapewnienia im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Realizacja zaplanowanych celów 

odbywa się w ramach codziennych zajęć w oparciu o przygotowany przez zespół wspierająco 

– aktywizujący indywidualny plan, który jest dostosowany do możliwości psychofizycznych  

i zainteresowań uczestników oraz jest przez nich akceptowany. Uczestnikami Środowiskowego 



133 
 

Domu Samopomocy w Sędziszowie są głównie osoby chore na schizofrenię, depresję, osoby  

z chorobami neurologicznymi i upośledzeniem umysłowym. Schorzenia te charakteryzują się 

załamaniem linii życiowej, izolowaniem się od otoczenia i wycofaniem z aktywności 

społecznej. Wszyscy nasi uczestnicy zobowiązani są do systematycznego przyjmowania leków 

oraz poddawania się badaniom psychologicznym oraz psychiatrycznym. Jest to podstawa do 

prowadzenia dalszej terapii i rehabilitacji, której celem jest aktywizacja i integracja osób 

przebywających w placówce. 

Uczestnictwo w dziennym ośrodku wsparcia poprzez terapię zajęciową wspomagającą 

nabywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.  

Praca terapeutyczno – rehabilitacyjna prowadzona jest w następujących pracowniach: 

kulinarnej, informatycznej, relaksacyjnej oraz plastycznej. 

Prowadzone są również zajęcia nastawione na poprawę funkcjonowania społecznego  

tj. treningi higieniczne, budżetowe, oraz ułatwiające podjęcie aktywności zawodowej. 

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym i chorym psychicznie powrotu do środowiska 

poprzez czynne zajęcia rehabilitacyjno – sportowe. 

Postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne realizowane w ŚDS: 

1. Trening umiejętności samoobsługi, który dotyczy rozwijania i podtrzymywania 

umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W ramach treningu uczestnicy uczą 

się dbania o wygląd estetyczny, utrzymania higieny otoczenia – utrzymywanie  

w czystości toalet, jadalni, szafek, pracowni terapeutycznych, obsługa podstawowych 

urządzeń domowych. 

2. Trening budżetowy, w ramach którego uczestnicy poznają wartość pieniądza, uczą się 

robienia zakupów, przygotowywania listy potrzebnych artykułów, rozpoznawania 

przydatności do użycia, orientacji w cenach. 

3. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, który dotyczy nabywania  

i doskonalenia umiejętności nawiązywania kontaktów, podtrzymywania rozmowy, 

aktywnego słuchania, asertywności. 

4. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu, który polega na umożliwieniu 

użytkownikowi rozrywki i rekreacji, a także na poszukiwaniu i rozwijaniu ich 

zainteresowań poprzez wyjazdy rekreacyjno – edukacyjne. 
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5. Psychoterapia indywidualna oraz grupowa, która wynika z potrzeb poszczególnych 

uczestników. Prowadzono zajęcia grupowe rozwijające umiejętności interpersonalne  

i naukę rozwiązywania konfliktów, adekwatnego wyrażania swoich uczuć, asertywności.  

6. Zajęcia rehabilitacyjne. 

7. Terapia zajęciowa, w ramach której codziennie działają pracownie: 

 PRACOWNIA KULINARNA – w pracowni tej uczestnicy uczą się podstawowych 

czynności przydatnych w życiu codziennym takich jak samodzielne przygotowywania 

posiłków. Utrwalają nabyte umiejętności kulinarne i wykorzystują je w codziennym 

życiu. Uczą się również dbania o higienę osobista przed przystąpieniem i w czasie 

trwania zajęć. 

 PRACOWNIA INFORMATYCZNA – zajęcia w pracowni komputerowej polegają 

na wprowadzeniu zasad obsługi komputera, poprzez rozmaite wykorzystanie sprzętu, 

wykorzystania komputera do efektywnego spędzania wolnego czasu i realizacji 

indywidualnych zainteresowań. Organizowane były również pokazy filmów DVD. 

Dzięki funkcjonowaniu pracowni komputerowej część uczestników zyskała nowe 

zainteresowania, potrafią urozmaicić sobie spędzanie czasu wolnego. Podopieczni  

w różnym stopniu nauczyli się swobodnego korzystania z Internetu. Pracownia 

informatyczna zapewnia odpowiedni wystrój ŚDS w gazetki informacyjne oraz 

okolicznościowe. 

 PRACOWNIA PLASTYCZNA – realizuje zadania grupowe i indywidualne mające 

na celu rozbudzanie twórczej postawy, wrażliwości na piękno w przyrodzie i sztuce, 

rozwijanie zdolności estetycznych. Pracownia ta zapewnia dekoracje, wystawy prac, 

poza tym uczestnicy wykonują ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne z różnych 

tworzyw i materiałów przyrodniczych, a także kartki świąteczne i okolicznościowe. 

 PRACOWNIA RELAKSACYJNA – w sali relaksacyjnej prowadzone są zajęcia 

wyciszające przy muzyce relaksacyjnej. W trakcie tych zajęć osoby niepełnosprawne 

mają możliwość ujawnienia i odreagowania negatywnych emocji, wyzwolenia 

potrzeby ekspresji, obniżenia poziomu lęku czy wzmożonego napięcia mięśniowego, 

zaspokojenia potrzeb emocjonalnych. 
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Zdjęcie Nr 8 – Wycieczka 

 
Zdjęcie Nr 9 – Festyn 

5. Działalność Spółdzielni Socjalnej ” Przysmak” 

 

Spółdzielnia Socjalna „Przysmak” w Sędziszowie 

Prezes – Marta Zimnoch 

Wiceprezes – Grażyna Piątek 

Spółdzielnia Socjalna „Przysmak” została utworzona jako spółdzielnia osób prawnych na 

podstawie regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach 

socjalnych w 2018 roku i stała się miejscem pracy dla 6 osób z terenu Gminy Sędziszów. 

Założycielami są: 

1. Miasto i Gmina Sędziszów, która posiada 90% udziałów, 

2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra i Pawła w Sędziszowie, która posiada 10% 

udziałów. 

W latach 2018 – 2021 spółdzielnia pozyskała dofinansowanie na remont i wyposażenie kuchni, 

zakup 2 samochodów, pieca konwekcyjno – parowego, w wysokości 195 000zł, w tym: 

1. Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – 173 000zł 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie- 22 000zł 

Spółdzielnia uzyskała status Przedsiębiorstwa Społecznego na okres od 01.09.2018 do 

31.08.2021 roku i została wpisana do Bazy Przedsiębiorstw Społecznych. 

Spółdzielnia Socjalna „Przysmak” w Sędziszowie jest bardzo dobrym przykładem podmiotu 

ekonomii społecznej, który poprzez własną działalność promuje i upowszechnia ekonomię 

społeczną zgodnie z ideą odpowiedzialności społecznej, przeciwdziałając wykluczeniu 

społecznemu. Tym bardziej jest nam miło, iż praca i starania Pań zatrudnionych w Spółdzielni 
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zostały docenione i otrzymały Certyfikat: Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej  

w 2020 roku w kategorii najlepszy pracodawca przyznawany przez Ministerstwo Rodziny  

i Polityki Społecznej. 

„Przysmak” prowadzi stołówkę zarówno stacjonarną jak i mobilną, dzięki czemu wyróżnia się 

ofertą i jest ciekawą propozycją na lokalnym rynku. Przygotowując swoje produkty i oferując 

usługi cateringowe zawsze kładzie duży nacisk na wysoką jakość, a przy tym oferuje przystępne 

i konkurencyjne ceny. 

Ze swymi posiłkami dociera do wszystkich szkół na terenie gminy jak i części mieszkańców 

potrzebujących takiej usługi. Dla głównych odbiorców usługi tj. posiłków dla uczniów szkół 

oraz przedszkoli oferta spółdzielni dostosowana jest do potrzeb żywieniowych wynikających  

z zaleceń w zakresie odpowiedniej diety i wartości kalorycznych. Ma to istotne znaczenie 

szczególnie dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych i schorowanych. Przygotowując 

codziennie świeże posiłki, z odpowiednich produktów od pewnych, lokalnych dostawców  

i dostarczając je dzieciom w krótkim czasie spółdzielnia zapewnia smaczny, domowy posiłek 

wysokiej jakości. 

W roku 2020 Spółdzielnia przygotowywała i świadczyła usługę gastronomiczną oraz obsługę 

Ministudniówki zorganizowanej przez Zespół Szkół w Sędziszowie, przekazała tort do licytacji 

na Bal Charytatywny zorganizowany w 2020 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Sędziszowa. Pozyskane środki finansowe miały zostać przekazane na zorganizowanie pomocy 

dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji losowej. Ponadto Spółdzielnia upiekła  

i przekazała ciasta na Gminny Dzień Kobiet. Wielkie coroczne spotkania z udziałem pań z całej 

gminy z okazji Dnia Kobiet stały się już tradycją w Sędziszowie. Taka impreza odbyła się  

w restauracji „Złota Róża”. Wśród uczestniczek spotkania w Sędziszowie były między innymi 

członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, kobiety biznesu, lekarki, nauczycielki, urzędniczki, 

sołtyski, członkinie różnego rodzaju stowarzyszeń i związków. Ponadto Spółdzielnia 

przygotowała poczęstunek na otwarcie Żłobka Samorządowego „Kraina Maluszka”  

w Sędziszowie, gdzie następnie złożyła ofertę i świadczyła usługę dostarczania 3 posiłków 

(śniadanie, obiad i podwieczorek) dla grona najmłodszych dzieciaków. W 2020 roku 

Spółdzielnia może się również pochwalić dostarczaniem ciast do hotelu „Grand Hotel”  

w Kielcach, gdzie pyszne słodkości były serwowane w trakcie wesel i imprez 

okolicznościowych. 
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Spółdzielnia od początku swojej działalności włącza się w różnego rodzaju akcje prowadzone 

przez samorząd na rzecz osób starszych, samotnych zagrożonych marginalizacją. Działania te 

w ostatnim czasie znacznie się zmieniły i uległy ograniczeniu z powodu Pandemii. Covid-19 

okazał się ogromnym wyzwaniem dla nas wszystkich, ale szczególnie dla branży 

gastronomicznej. Jednakże determinacja Pań zatrudnionych w Spółdzielni jest ogromna,  

o czym świadczy fakt, iż przedsiębiorstwo to działa mimo wielu obostrzeń i trudności. Dzięki 

temu, iż oferowane są dania na wynos i dowożone do klienta, a do każdego zamawiającego 

podchodzą z życzliwością i potrafią elastycznie podejść do każdego zamówienia, mają ręce 

pełne pracy i utrzymują się na rynku. 

Pomimo tak trudnej sytuacji nadal są dostarczane gorące posiłki do żłobka, przedszkola, szkół 

i osób potrzebujących z terenu naszej Gminy. Część rodziców, których dzieci kontynuowały 

naukę w trybie zdalnym zgłaszała się osobiście do Stołówki lub siedziby szkół i tam odbierała 

posiłki dla swych dzieci. 

W czasie pandemii Spółdzielnia nie odmówiła pomocy również tym najbardziej dotkniętym  

i dostarczała ciepłe posiłki dla osób z terenu Gminy przebywających w kwarantannie, które 

własnym staraniem nie mogły sobie tego zapewnić. 

W ramach projektu partnerskiego „Nowe umiejętności – lepsze jutro” realizowanego przez 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie i Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Jędrzejowie Spółdzielnia przygotowywała catering na szkolenia zawodowe dla 

kursantów. Projekt ten zakładał zmotywowanie 30 uczestników do aktywnego życia oraz 

wejścia w lokalne środowisko i rynek pracy poprzez zorganizowanie 6-ciu wielomodułowych 

kursów. Po zakończeniu szkoleń połowa kursantów otrzymała możliwość odbycia płatnych 

staży. Spółdzielnia przystąpiła do projektu i podpisała umowę na zorganizowanie stażu dla 2 

osób, przez co umożliwiła nabycie doświadczenia zawodowego dla przyszłych kucharzy. 

W poprzednich latach Spółdzielnia przygotowywała poczęstunek na Wigilii zorganizowanej na 

Rynku dla mieszkańców naszej gminy, Panie upiekły pierniki, które wspólnie z dziećmi 

dekorowały podczas spotkania mikołajkowego. W ramach współpracy z samorządem 

przygotowywały gorący poczęstunek dla mieszkańców gminy podczas obchodów Dni 

Sędziszowa oraz rocznicy tragedii pacyfikacji wsi Swaryszów. 

Spółdzielnia Socjalna „Przysmak” w Sędziszowie jest bardzo dobrym przykładem podmiotu 

ekonomii społecznej.  
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XII. BEZPIECZEŃSTWO 

W związku z utrzymującym się na terenie Polski stanem epidemii, niezbędne było podjęcie 

działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2  

z równoczesnych zapewnieniem ciągłości pracy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie tradycyjnie 

do skrzynki podawczej w budynku A. Kontakt osobisty mieszkańców z pracownikami został 

ograniczony. Mógł odbywać się tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub  

e-mailowym. Odwołano wyjazdy na szkolenia i konferencje. Aby zapewnić pełne 

bezpieczeństwo pracownikom oraz sprawną realizację zadań Burmistrz wydał zarządzenia  

Tabela Nr 56 – Zarządzenia Burmistrza 

Lp. Nr zarządzenia Data Treść 

1. BM.120.40.2020 25.03.2020 r. W sprawie okresowej zmiany organizacji pracy 
Urzędu Miejskiego w Sędziszowie. 

2. BM.120.64.2020 11.05.2020 r. 
Zmiana zarządzenia BM.120.40.2020 w sprawie 
okresowej zmiany organizacji pracy UM 

3. BM.120.114.2020 11.08.2020 r. 
Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia 
Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego  
w Sędziszowie. 

4. BM.120.140.2020 03.11.2020 r. 

W sprawie zapobiegania i przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sędziszowie 
i jednostek organizacyjnych gminy 

 

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie Miasta i Gminy Sędziszów 
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2. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

Raport o stanie Gminy Sędziszów za rok 2020 – informacje na podstawie raportu PSP 

Jędrzejów 

Na terenie gminy Sędziszów znajduje się 14 jednostek OSP, z których 3 należy do Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – OSP Krzcięcice, OSP Przełaj i OSP Sędziszów.  

OSP Przełaj została włączona do KSRG w 2020 r. Jednostki OSP spoza KSRG typu „S”  

(jest ich 11) posiadają 11 samochodów pożarniczych. 

Spośród 14 jednostek OSP z terenu gminy Sędziszów 7 z nich posiada system selektywnego 

(zdalnego) alarmowania, który daje możliwość zdalnego włączenia syreny na budynku 

strażnicy bezpośrednio przez dyspozytora Stanowiska Kierowania w Komendzie Powiatowej 

PSP w Jędrzejowie przesyłanym radiowo sygnałem cyfrowym. Należą do nich OSP: Boleścice, 

Borszowice, Klimontów, Krzcięcice, Przełaj, Sędziszów, Zielonki. 

Tabela Nr 57 – Dofinansowanie jednostek OSP w 2020 r. 

Lp 
Nazwa 

jednostki OSP 
Nazwa Zadania 

Łączna kwota 
zadania 

Kwota 
Dotacji z innych źródeł 

Kwota dotacji  
z gminy 

1 Sędziszów - zakup samochodu dla 
OSP Sędziszów  
 

799 992,00 zł 1.Komenda Główna 
Państwowej Straży 
Pożarnej kwota 
80 000,00 zł 
2. Narodowy i 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 
kwota 380 000,00 zł 
3. Marszałek 
Województwa 
Świętokrzyskiego kwota 
20 000,00 zł 
4. 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Sędziszowie kwota 
19 992,00 zł 

kwota 
300 000,00 zł 
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2 Sędziszów - zakup sprzętu 
hudraulicznego Holmatro  

za łączną kwotę  
95 000,00 zł 
 

23 900,00 zł Komenda 
Główna PSP 
 
6100,00 zł WFOŚiGW 
 

Gmina 
Sędziszów 
(wnioskowała 
do Funduszu 
Sprawiedliwości 
)- kwota 
65 000,00 zł  
w tym 64 350,00 
zł Fundusz 
Sprawiedliwości 
650,00 zł Gmina 
Sędziszów 

3 Klimontów -zakup samochodu 
strażackiego (używany) 

za łączną kwotę 
69 000,00zł 

Fundusz Sołecki 
(Klimontów, 
Klimontówek, Jeżów, 
Podsadek) 45 717,75 zł 

Gmina 
Sędziszów 
23 282,26 zł 

4  Przełaj -zakup sprzętu i agregatu za kwotę 
12 260,00 zł 

11 637,00zł KRSG 623,00 zł 

5 Przełaj - zakup4 aparatów 
tlenowych 

20 100,00 zł 20 100,00zł MSWiA  

6 OSP 
Borszowice 

- zakup motopompy 6 000,00 zł 3 000,00 zł MSWiA 3 000,00 zł  

7 OSP 
Krzcięcice 

- zakup ubrań specjalnych  7 600,00 zł 7 200,00 zł KRSG 400,00 zł  

8 OSP Tarnawa - zakup ubrań specjalnych  
i sprzętu 

6 200,00 zł 1 200,00 OSP Tarnawa 5000,00 zł 

9 OSP 
Sędziszów 

 -remont ogrodzenia  9 000,00 zł 5 000,00 zł Starostwo 
Powiatowe  

4000,00 zł 

10 OSP Zielonki -remont bramy garażowej 5 500,00 zł 3 000,00 zł MSWiA 2 500,00 zł 
 

 
Zdjęcie Nr 10 – Średni samochód pożarniczy  

OSP Sędziszów 

 
Zdjęcie Nr 11 – Zestaw hydrauliczny Holmatro  

zakupiony dla OSP Sędziszów
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Zdjęcie Nr 12 – Samochód OSP Klimontów 

Gmina Sędziszów w ramach Funduszu Wsparcia dla KP PSP w Jędrzejowie przekazała 

5.000,00 zł na zakup lekkiego samochodu operacyjnego, zakupiono samochód VW Passat  

za łączną wartość 95.000,00 zł 

Działania ratowniczo – gaśnicze w 2020 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w 2020 r. Komendant Powiatowy oraz 

oficerowie PSP wizytowali jednostki OSP z KSRG oraz jednostki OSP spoza KSRG  

z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Zgodnie z poleceniem KW PSP w Kielcach nie przeprowadzono inspekcji gotowości 

operacyjnej ww. OSP. 

W roku 2020 na terenie gminy Sędziszów jednostki OSP oraz PSP uczestniczyły  

ogółem w 115 zdarzeniach, w tym: 

 30 pożary; 

 85 miejscowe zagrożenia; 

 0 alarmów fałszywych. 

Tabela Nr 58 – Udział jednostek OSP w roku 2020 w działaniach ratowniczo – gaśniczych 
w gminie Sędziszów 

Lp. Gmina Jednostka OSP KSRG Pożary MZ 
Alarmy 
fałszywe 

Razem 

1. 

Sędziszów 

Krzcięcice Tak 11 10 - 21 
2. Sędziszów Tak 23 10 - 33 
3. Przełaj Tak 1 1 - 2 
4. Klimontów Nie 1 2 - 3 
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Podział pożarów ze względu na rodzaj obiektu w 2020 r.: 

ogółem 30, w tym: 

− Obiekty użyteczności publicznej – 1 

− Mieszkalne    – 12 

− Budynki produkcyjne   – 0 

− Budynki magazynowe   – 0 

− Środki transportu   – 1 

− Tereny leśne i uprawy    – 1 

− Uprawy rolnictwo   – 9 

− Inne obiekty    – 6  

w tym: 

 śmietniki – 1 

 trawy  – 2 

 pobocza dróg – 2 

Podział Miejscowych Zdarzeń ze względu na rodzaj obiektu w 2020 r.: 

ogółem 85, w tym: 

− Obiekty użyteczności publicznej    – 11 

− Budynki mieszkalne, zam. zbiorowego i jednorodzinne – 20 

− Obiekty produkcyjne      – 4 

− Obiekty magazynowe      – 0 

− Środki transportu      – 13 

− Lasy, uprawy       – 0 

− Uprawy, rolnictwo      – 2 

− Inne        – 35 

w tym: 

 ob. Przyrody  – 19 

 ob. Hydrotechniczne – 3 

 garaże   – 1 

 płyty manewrowe – 3 

 inne   – 9 
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Zagrożenia na terenie gminy Sędziszów 

1. Terminal Gazu LPG GASPOL S.A. w Pawłowicach – zakład o dużym ryzyku 

wystąpienia awarii przemysłowej Spółka Akcyjna GASPOL z siedzibą przy Al. Jana 

Pawła II 80, 00-175 Warszawa jest przedsiębiorstwem branży gazowej działającym na 

podstawie Kodeksu Handlowego i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021200. 

Przedmiotem działania Terminalu Gazu LPG GASPOL S.A. jest w szczególności: 

− sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych, 

− magazynowanie i przechowywanie towarów, 

− towarowy transport drogowy paliw. 

Terminal Gazu LPG w Sędziszowie jest oddziałem firmy GASPOL S.A. Na terenie 

Terminalu realizowane są niżej wymienione operacje i procesy technologiczne: 

− rozładunek cystern kolejowych szerokotorowych z gazem płynnym do zbiorników 

magazynowych, 

− załadunek i rozładunek cystern normalnotorowych na stanowiskach kolejowych 

gazem płynnym ze zbiorników magazynowych, 

− załadunek i rozładunek autocystern na stanowisku tankowania gazem płynnym ze 

zbiorników magazynowych, 

− mieszanie propanu z butanem, 

− odsiarczanie gazu, 

− filtracja, mieszanie i komponowanie gazu przed załadunkiem autocysterny, 

− magazynowanie gazu płynnego w zbiornikach, 

− napełnianie butli gazowych, 

− załadunek butli na środki transportowe, 

− magazynowanie gazu płynnego w butlach na placach otwartych i rampie 

magazynowej. 

Gaz jest dostarczany do terminalu w całopociągowych składach cystern kolejowych 

szerokotorowych, normalnotorowych i autocysternach drogowych, z których przy 

pomocy frontu rozładunkowego jest przetłaczany do zbiorników magazynowych,  

a następnie przy pomocy frontu załadowczego może być przetaczany do cystern 

kolejowych i autocystern. 

Zagrożenia wynikające z obecności określonych substancji i procesów. 
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Na terenie Terminalu Gazu LPG w Sędziszowie można wyróżnić następujące instalacje, 

w których występują lub mogą wystąpić substancje niebezpieczne: 

 Instalacja 1: instalacja do przyjmowania / wydawania i magazynowania gazu 

płynnego LPG; 

 Instalacja 2: instalacja odsiarczania; 

 Instalacja 3: dodawanie metanolu. 

2. Stacje paliw płynnych wraz z LPG – 2 stacje na terenie gminy. 

Charakterystyczne akcje ratowniczo – gaśnicze w 2020 roku 

26.08.2020 – Samochód osobowy uderzył w drzewo i stanął w płomieniach.  

W miejscowości Marianów doszło do pożaru samochodu osobowego na skutek uderzenia  

w drzewo. Strażacy po stłumieniu pożaru odnaleźli we wnętrzu pojazdu spalone ciało 

mężczyzny. 

 
Zdjęcie Nr 13 – Pożaru samochodu osobowego w Miejscowości Marianów 

05.12.2020 – Tragiczny w skutkach pożar w miejscowości Sędziszów 

W miejscowości Sędziszów doszło do pożaru nieużytkowanego budynku mieszkalnego.  

Po stłumieniu pożaru w środku strażacy odnaleźli zwęglone ludzkie ciało. 

 
Zdjęcie Nr 14 – Pożaru nieużytkowanego budynku  

mieszkalnego w Sedziszowie 
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16.12.2020 – Mężczyzna porażony prądem na słupie energetycznym 

W miejscowości Borszowice doszło do porażenia prądem młodego mężczyzny. Działania 

straży polegały na ewakuacji ze słupa energetycznego z wysokości ok. 12m poszkodowanego 

przy pomocy podnośnika hydraulicznego i przekazaniu go pogotowiu ratunkowemu. 

 
Zdjęcie Nr 15 – Mężczyzna porażony prądem na słupie energetycznym 

3. Informacja o działaniach gminy w zakresie przeciwdziałania 

COVID-19 

1. Wydanie wytycznych dla pracowników i klientów Urzędu Miejskiego w Sędziszowie 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie epidemii COVID-19. 

2. Bieżąca publikacja informacji, plakatów i broszur na temat profilaktyki walki z wirusem 

SARS-COV-2 oraz aktualnie obowiązujących obostrzeń na stronie internetowej UM  

i Facebook. 

3. Rozwieszanie plakatów związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa 

SARS-COV-2 na terenie gminy Sędziszów. 

4. Przekazywanie plakatów dotyczących profilaktyki walki z COVID-19 sołtysom  

i przewodniczącym osiedli do rozpowszechnienia na terenie sołectw. 

5. Rozpowszechnienie informacji i plakatów dot. zakupów dla seniorów na telefon. 

6. Zakup opryskiwacza spalinowego (2 189,00 zł) oraz dezynfekcja przystanków 

autobusowych na terenie gminy Sędziszów. 

7. Przekazywanie środków ochrony do jednostek organizacyjnych, ośrodków zdrowia, 

przedsiębiorców itp. (płyny, przyłbice, maseczki, rękawiczki, termometry). 
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8. Zabezpieczenie pracowników urzędu w środki ochrony indywidualnej (maseczki, 

rękawiczki, płyny, pojemniki do dezynfekcji). 

9. Zabezpieczenie sołtysów w środki ochrony osobistej do celu poboru podatku (maseczki, 

płyn dezynfekcyjny, rękawiczki). 

10. Zabezpieczenie pracowników obsługujących targowisko gminne w płyny dezynfekujące, 

rękawiczki i maseczki, udostępnienie płynu dla kupujących. 

11. Wsparcie jednostek OSP w środki ochrony indywidualnej (kombinezony ochronne, 

maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji). 

12. Zakup lamp wirusobójczych dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia (1 800,00 zł). 

13. Zakup dozowników i zamgławiacza (4 999,00 zł) do celów dezynfekcji pomieszczeń 

Ośrodka Sportu i Rekreacji (basen, siłownia, hala). 

14. Zakup dostępu do aplikacji BLISKO służącej do komunikowania się z mieszkańcami 

gminy. Za pośrednictwem aplikacji przesyłane są komunikaty pogodowe, informacje  

i aktualności z działalności urzędu miejskiego, m. in. informacje na temat nowych 

obostrzeń związanych z CoVid-19. – 8 610 zł (opłata aktywacyjna) + 147,60 zł  

(na miesiąc). 

15. Zakup generatorów ozonu na potrzeby dezynfekcji pomieszczeń urzędu i samochodów 

służbowych (4 000,00 zł). 

16. Rozpowszechnianie Narodowego Programu Szczepień Ochronnych poprzez informacje 

na stronie internetowej UM i Facebook, a także ulotki informacyjne i plakaty roznoszone 

przez sołtysów/przewodniczących osiedli oraz strażaków OSP. 

17. Organizacja transportu osób niepełnosprawnych oraz mających trudności w dotarciu we 

własnym zakresie do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

18. Akcja „Sędziszów szyje maseczki” – rozdawanie maseczek ochronnych osobom 

starszym i najbardziej potrzebującym z terenu gminy. Maseczki zostały przekazane 

m. in.: opiekunom osób starszych, pracownikom MGOPS, Policji, Pogotowiu 

Ratunkowemu, Straży Ochrony Kolei, Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu Caritas, 

Spółdzielni Socjalnej „Przysmak”, seniorom, jednostkom Ochotniczych Straży 

Pożarnych z gminy Sędziszów, Przychodniom / Ośrodkom Zdrowia, Poczcie Polskiej, 

Fabryce Kotłów Sefako S.A., Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 

Wychowawczemu w Zielonkach, szkołom z terenu gminy Sędziszów, Zakładowi 

Przemysłu Drzewnego, podopiecznym i pracownikom Dziennego Domu Pobytu 

"Arkadia" w Krzelowie oraz podopiecznym i pracownikom ŚDS Caritas. Akcja 
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prowadzona była przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie 

oraz Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie. 

19. Promocja Programu „Wspieraj seniora” – akcja polegająca na zapewnieniu usługi 

wsparcia poprzez zrobienie zakupów, umówienie wizyty lekarskiej, wyprowadzeniu psa 

na spacer itp.) – akcję prowadził Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sędziszowie. 

 

Zakupione środki ochrony: 

Płyny i żele dezynfekujące, przyłbice, maseczki ochronne, termometry, generatory ozonu, 

zamgławiacz, gogle, dozowniki do płynów dezynfekcyjnych, pleksy, fartuchy, rękawice 

nitrylowe. 

 

Środki otrzymane od fundatorów: 

1. Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. – kombinezony ochronne + rękawice 10 szt., zestaw 

ochronny (Kombinezon Lakeland MicroMax TS, maska FFP3, gogle, rękawiczki 2 pary, 

ochraniacze krótkie na obuwie) oraz płyn do dezynfekcji Virocid 20l, maseczki ochronne 

– 200 szt., pokrycie kosztów zakupu 100 m materiału do szycia maseczek w ramach akcji 

"Sędziszów szyje maseczki" w kwocie 1.200,00 zł, 

2. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Hodowców Królików Rasowych i Drobnego Inwentarza 

– przyłbice ochronne 80 szt. 

3. Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla – DenzX płyn do dezynfekcji rąk 

5L (10 szt.), spray do odkażania powierzchni (9 szt.), Antybakteryjny żel do rąk (10 szt.). 

4. Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie – płyny do dezynfekcji 486 szt., gogle ochronne 

53 szt., osłony na buty 450 szt., przyłbice ochronne 4 szt. z przeznaczeniem dla 

wyszczególnionych jednostek organizacyjnych i szkół z terenu gminy Sędziszów. 

5. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – 15 szt. pulsoksymetrów  

z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych. 
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Poniesione koszty w 2020 r.: 

Zakup materiałów covid-19 84 488,44 zł 

Usługi covid-19 (transport, ozonowanie) 3 008,40 zł 

Wydatki razem covid-19 87 399,86 zł 

  

Zakupy niezwiązane z covid-19 Brak 

Usługi nie związane z covid-19: zakup aplikacji BLISKO  

+ opłata abonamentowa, ekspertyza pogodowa 

11 808,00 zł 

 

Łączna suma wydatków w 2020 r.  

 

99 301,84 zł 

 

Umorzenia w roku 2020 związane z COVID 

Lp. Rodzaj podatku Umorzenie Kwota Odsetki Razem 

1. 
podatek od 
nieruchomości 

umorzenie II raty 
2020r. 2178,00 0,00 2178,00 

  
umorzenie IV 

raty 2020r. 2178,00 20,00 2198,00 

2. podatek od 
nieruchomości 

umorzenie II raty 
2020r. 

1365,00 0,00 1365,00 

  
umorzenie IV 

raty 2020r. 
1365,00 0,00 1365,00 

  
umorzenie I raty 

2021 r. 1420,00 0,00 1420,00 

3. podatek od 
nieruchomości 

umorzenie II raty 
2020r. 

14372,00 16,00 14388,00 

  
umorzenie IV 

raty 2020r. 
7087,00 0,00 7087,00 

  
umorzenie I raty 

2021 r. 6976,00 0,00 6976,00 

4. podatek od 
nieruchomości 

umorzenie II raty 
2020r. 

5369,00 0,00 5369,00 

  
umorzenie IV 

raty 2020r. 
5369,00 36,00 5405,00 

5. 
podatek od 
nieruchomości, 
rolny 

umorzenie II raty 
2020r. 

1071,00 0,00 1071,00 

6. 
podatek od 
nieruchomości 

umorzenie II raty 
2020r. 4519,00 10,00 4529,00 
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7. 
podatek od 
nieruchomości 

umorzenie II raty 
2020r. 3518,00 11,00 3529,00 

  umorzenie IV 
raty 2020r. 

1000,00 0,00 1000,00 

8. 
podatek od 
nieruchomości 

umorzenie II raty 
2020r. 

3186,00 17,00 3203,00 

  
umorzenie I raty 

2021 r. 3290,00 0,00 3290,00 

9. podatek od 
nieruchomości 

umorzenie II raty 
2020r. 

11036,00 75,00 11111,00 

10. 
podatek od 
środków 
transportu 

umorzenie I raty 
2020 w części 1000,00 0,00 1000,00 

11. 
podatek od 
nieruchomości 

umorzenie II raty 
2020r. 

2313,00 28,00 2341,00 

  
umorzenie IV 

raty 2020r. 2313,00 22,00 2335,00 

12. 
podatek od 
środków 
transportu 

umorzenie I raty 
2020 r. 

1546,00 32,00 1578,00 

RAZEM   82471,00 267,00 82471,00 
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XIII. GMINA W RANKINGACH, KONKURSACH 

Lp. 
Tytuł nagrody, certyfikatu, 

wyróżnienia 
Rok 

otrzymania Uwagi 

1. Gmina Sędziszów liderem 
samorządowych inwestycji 2017-2019. 
Ranking Finansowy Samorządu 
Terytorialnego w Polsce. W kategorii 
gmin miejsko-wiejskich na 628 gmin – 
Gmina Sędziszów uplasowała się na 36 
miejscu w kraju i 3 w Województwie 
Świętokrzyskim 

Opublikowano 
w roku 2020 

Ranking wydatków 
opublikowanych przez 
branżowe pismo samorządu 
terytorialnego „Wspólnota”. 
Ranking przygotowany przez 
ekonomistów, na podstawie 
sprawozdań finansowych 
składanych przez jst do RIO. 

2. Certyfikat – Znak Jakości Ekonomii 
Społecznej i Solidarnej 2020 – 
„Społecznie odpowiedzialny samorząd”. 

2020 
Przyznany przez Ministra 
Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej Marzenę Maląg . 

 
3. 

„Lider małopolski – Najlepsze 
Przedsięwzięcie Roku 2020 w 
Małopolsce – za budowę oczyszczalni 
ścieków „. 

2020 

Przyznawane przez 
Stowarzyszenie Gmin  
i Powiatów Małopolski. 

4. Laureat Konkursu Prezesa GUS –  
I miejsce w Województwie 
Świętokrzyskim, jako gmina  
o najwyższym odsetku spisanych 
gospodarstw rolnych w kanale samospisu. 

2020 

Gmina otrzymała sprzęt 
komputerowy o wartości 
30.000,00 

 

 
Zdjęcie Nr 16 – Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 
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