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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Siedlec to gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w zachodniej jego części,
w powiecie wolsztyńskim. Powierzchnia ogólna gminy wynosi 20.464 ha; na jej terenie
znajduje się 25 sołectw złożonych z 26 miejscowości.
Sieć osadnicza kształtowała się tutaj w okresie kilkuset lat na bazie naturalnych warunków
przyrodniczych. Główne tereny zasiedlone znajdują się wokół miejscowości Belęcin,
Chobienice, Kopanica, Siedlec, Tuchorza i Żodyń.
Przez teren gminy przechodzą drogi: krajowa nr 32 Poznań - Zielona Góra (10,6 km),
wojewódzka Wolsztyn - Babimost (12,5 km) oraz drogi powiatowe (86,2 km). Znajduje się
tutaj linia kolejowa Leszno - Zbąszynek z przystankami w Tuchorzy i Belęcinie. W sąsiedztwie
Gminy znajduje się ważny węzeł kolejowy w Zbąszynku. Natomiast w Babimoście jest port
lotniczy przystosowany do przyjmowania wszystkich typów samolotów.
Rysunek. Mapa Gminy Siedlec

Dominującą formą użytkowania gruntów na terenie gminy jest użytkowanie rolnicze - użytki
rolne zajmują 64,6% jej powierzchni. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione stanowią
łącznie 27,5%, grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią około 4,3%, natomiast grunty
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pod wodami około 3,1%. Szczegółową charakterystykę obszaru przedstawia poniższy wykres,
który przedstawia grunty zurbanizowane i zabudowane.
Wykres. Struktura użytkowania gruntów gminy

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Gminy Siedlec
W gminie Siedlec zdecydowanie przeważają gleby piaszczyste kl. V i VI (62,5%). Najżyźniejsze
obszary znajdują się w okolicach wsi: Karna, Godziszewo, Zakrzewo, Wojciechowo i Nieborza.
Warunki do uprawy roślin na tym terenie można określić jako korzystne.
Klimat gminy charakteryzuje się przewagą wpływów oceanicznych. Średnia roczna wartość
opadu wynosi około 550 mm. W okresie wegetacyjnym trwającym od początku kwietnia do
końca września średnie wartości opadu przekraczają 360 mm.
Ludność gminy stanowi 21,5% ludności powiatu wolsztyńskiego i 0,35% ludności
województwa wielkopolskiego. Gęstość zaludnienia wynosi 61 osób/km2. Stan ludności
gminy w ciągu ostatnich kilkunastu lat cechuje się powolnym wzrostem. W 2000 roku
jednostkę zamieszkiwało 11.987 osób, w tym 6.074 kobiety i 5.913 mężczyzn, w 2010 roku
zamieszkiwało 12.414 osób, w tym 6.296 kobiet i 6.118 mężczyzn a na koniec grudnia 2018 r.
ludność gminy liczyła 12.576 osób, w tym 6.362 kobiety i 6.214 mężczyzn. Współczynnik
feminizacji wynosi 102.
Mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym stanową 22,46% populacji, produkcyjnym 62,74%
i poprodukcyjnym 15,27%. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada niewiele ponad 60
osób w wieku nieprodukcyjnym. Przyrost naturalny na 1.000 mieszkańców wynosi 5,2.
Od 1990 roku na terenie gminy prężnie rozwija się przedsiębiorczość, czego dowodem jest
stale wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych w systemie REGON.
Na początku 2000 roku w Gminie działały 684 przedsiębiorstwa, w roku 2010 już 1.049,
a w roku 2018 - 1.223 podmioty. Sektor prywatny stanowi 97% działających podmiotów
gospodarczych, wśród których zdecydowaną przewagę mają osoby fizyczne prowadzące
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działalność gospodarczą. W 2019 roku na terenie gminy działały podmioty sektora
prywatnego: spółki z udziałem kapitału zagranicznego, spółki handlowe, spółdzielnie,
a w sektorze publicznym: państwowo-samorządowe jednostki prawa budżetowego oraz
spółka handlowa.
II. Stan finansów gminy
1. Budżet gminy w 2019 roku.
Budżet Gminy Siedlec na 2019 rok został przyjęty przez Radę Gminy Siedlec 27 grudnia
2018 roku. Uchwała Rady Gminy nr IV/19/2018 w sprawie budżetu Gminy Siedlec na
2019 rok określiła wysokość dochodów na kwotę 52.208.006,25 zł, zaś wydatków na
kwotę 53.036.006,25 zł.
Budżet zakładał deficyt budżetowy w kwocie 825.000,00 zł, oraz spłatę pożyczek i
kredytów zaciągniętych na realizację zadań w wysokości 2.172.000,00 zł. Źródłem
pokrycia deficytu były planowane przychody pochodzące z wolnych środków w
wysokości 3.000.000,00 zł. W 2019 roku dokonano dwadzieścia siedem razy zmian
budżetu i w budżecie. Dziesięć razy zmian dokonano uchwałami Rady Gminy,
a
siedemnaście razy zarządzeniami Wójta. W wyniku zmian budżet został zwiększony po
stronie dochodów o kwotę 8.104.285,59 zł, a po stronie wydatków o kwotę
8.276.285,59 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:
plan dochodów – 60.312.291,84 zł, plan wydatków – 61.312.291,84 zł, plan deficytu
– 1.000.00,00 zł.
Zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł na spłatę pożyczek. Plan rozchodów zrealizowano w
100%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie Gminy Siedlec z tytułu wyemitowanych
obligacji komunalnych wynosiło 9.150.000,00 zł.
Dochody gminy w 2019 roku
Dochody gminy zostały wykonane w wysokości 61.513.202,51 zł, co w stosunku do
przyjętego planu rocznego stanowi 101,99 %. Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów
składały się dochody bieżące w kwocie 60.066.578,25 zł oraz dochody majątkowe w kwocie
1.446.624,26 zł.
Dochody uzyskano z następujących źródeł:
•

dochody własne 10.313.639,22 zł
w tym m.in.:

a)

podatek od nieruchomości – 5.944.136,00 zł

b)

dochody z majątku gminy –269.204,29zł,

c)

podatek od czynności cywilnoprawnych – 387.205,00 zł,

•

udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
13.532.149,92 zł w tym:

a)

podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 535.211,92 zł,

b)

podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – 12.996.938,00 z
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•

subwencje 14.913.524,00 zł w tym: subwencja oświatowa – 11.853.509,00 zł,

•

środki zewnętrzne

a)

na realizację świadczeń rodzinnych – 4.529.246,17 zł,

b)

na realizację świadczeń wychowawczych „500+” –12.823.917,22 zł,

c)

środki z innych samorządów – 1.262.671,69 zł,

•

z tytułu pomocy finansowej 74.838,13 zł

•

otrzymane z Województwa Wielkopolskiego 1.187.833,56 zł

d)

środki z UE 1.150.290,66 zł co stanowi 100,31% do planu

19.292.555,17 zł w tym m. in.:

2. Wykonanie wydatków w 2019 roku.
Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości 57.351.763,94 zł, co w stosunku do przyjętego
planu stanowi 93,54% i przedstawiały się następująco:
•

zadania inwestycyjne – 4.491.605,32 zł,

•

oświata i wychowanie –20.327.976,05 zł,

•
wydatki socjalne (w tym: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne
i świadczenia wychowawcze „500+” oraz dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu
Wolsztyńskiego na realizację zadania "Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów
wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku” w kwocie
350.000,00 zł.) 20.884.019,63 zł,
•

kultura, sport i rekreacja – 1.631.478,49 zł,

•
gospodarka komunalna (w tym: gospodarka odpadami, bieżące remonty ulic,
utrzymanie zieleni i czystości, koszt oświetlenia ulic i utrzymania zasobów
mieszkaniowych) – 1.150.110,93 zł,
•

administracja – 5.064.480,50 zł

•

obsługa długu publicznego – 327.901,82zł,

•

pozostałe wydatki 3.504.916,98 zł

Zrealizowano przychody w wysokości 4.161.438,57 zł
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Realizacja wydatków majątkowych Gminy Siedlec na dzień 31.12.2019 r.
Wyszczególnienie
1
2
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, 4
stanowisk postojowych dla autobusów wraz z przebudową chodnika po
jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w
pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu
Budowa drogi gminnej w Małej Wsi - projekt
FS Jaromierz - budowa chodnika
Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Siedlcu
FS Mała Wieś - budowa drogi gminnej - projekt
FS Nieborza - budowa chodnika w kierunku Karny
FS Siedlec- budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Siedlcu
FS Stara Tuchorza - projekt budowlany drogi wewnętrznej
FS Zakrzewo - budowa chodnika
FS Żodyń - przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu - etap III
Przebudowa drogi gminnej 56,55,45 w Wielkiej Wsi
Przebudowa drogi gminnej w Grójcu Małym
Przebudowa dróg gminnych w Jaromierzu
Przebudowa ul. Kwiatowej w Kopanicy - etap II
Przebudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z budową
kanalizacji deszczowej w Kiełpinach
Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Chobienicach - etap II
Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu - etap II
Budowa ścieżek rowerowych
FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu
Budowa infrastruktury okołoszlakowej "Mały szlak historyczny"
Budowa i adaptacja lokali socjalnych
Modernizacja budynków komunalnych
Wymiana źródeł światła w Urzedzie Gminy i jednostkach podległych
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w
Tuchorzy
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kopanicy
Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu w ramach
zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu
Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor"
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na
pomieszczenie biurowe
FS Tuchorza - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej
FS Wielka Wieś - klimatyzacja na sali wiejskiej
Modernizacja świetlic wiejskich w ramach zadania Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie,
budynki OSP itd.)
FS Jaromierz - modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego
FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu
FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego
Budowa zaplecza szatniowego na boisku w Siedlcu
FS Belęcin - klimatyzacja do salki na sali wiejskiej
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę
stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy w ramach
zadania "Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej (szkoły,

Plan
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4 633 274,92

Wykonanie
4
4 299 154,29

%
5
92,79

84 100,00
1 469,06
14 000,00
10 000,00
19 530,94
18 017,76
12 732,80
5 000,00
16 426,00
28 000,00
160 000,00
53 500,00
447 450,00
250 100,00

83 577,35
1 379,06
13 894,36
10 000,00
19 530,94
17 995,00
12 700,43
5 000,00
16 426,00
28 000,00
159 922,51
53 340,24
447 444,59
249 640,01

99,38
93,87
99,25
100,00
100,00
99,87
99,75
100,00
100,00
100,00
99,95
99,70
100,00
99,82

10 000,00
323 450,00
160 000,00
105 687,94
21 802,20
29 954,00
70 000,00
100 000,00
15 000,00

5 000,00
307 743,84
133 034,61
49 230,00
21 802,20
29 953,99
69 968,49
99 973,54
14 672,01

50,00
95,14
83,15
46,58
100,00
100,00
99,95
99,97
97,81

1 194 580,00
172 000,00

1 194 054,33
12 400,00

99,96
7,21

970 000,00

969 942,81

99,99

57 651,00
23 350,00
15 248,50

57 560,31
23 350,00
15 198,50

99,84
100,00
99,67

69 492,74
4 000,00
3 000,00
4 700,20
136 557,22
21 517,66
4 956,90
19 411,71

2 835,75
4 000,00
3 000,00
4 700,20
136 546,32
20 380,00
4 956,90
19 411,71

4,08
100,00
100,00
100,00
99,99
94,71
100,00
100,00

19 411,71

19 411,71

100,00
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§ 6059

§ 6060

§ 6220

§ 6230
§ 6300

§ 6650

przedszkola, sale wiejskie, OSP itp.)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę
stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy w ramach
zadania "Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej (szkoły,
przedszkola, sale wiejskie, OSP itp.)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego w Jażyńcu
Wykup nieruchomości w miejscowości Kopanica
Zakup samochodu do przewozu osób
Zakup samochodu do przewozu osób
Zakup sprzętu
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
Małe kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w
województwie wielkopolskim
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dostosowanie SP ZOZ-u do wymogów wynikających z Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.
Pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację
zadania pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km ok.38+149
do km 39+067 na odcinku Siedlec-Powodowo, polegająca na budowie
chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej”
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sanoeządu
terytorialnego oraz zwiazków gmin, związków powiatowo-gminnych
lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
OGÓŁEM

11 095,55

11 095,55

100,00

11 095,55
172 300,00
1 000,00
5 400,00
100 000,00
45 900,00
20 000,00

11 095,55
161 943,77
0,00
0,00
100 000,00
45 890,00
16 053,77

100,00
93,99
0,00
0,00
100,00
99,98
80,27

61 220,00

0,00

0,00

61 220,00

0,00

0,00

32 000,00

32 000,00

100,00

1 192 610,80

954 548,69

80,04

350 000,00

350 000,00

100,00

842 610,80

604 548,69

71,75

143 820,00

143 820,00

100,00

6 265 732,98

5 621 974,01

89,73
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3. Wieloletnia Prognoza finansowa
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siedlec na lata 2019-2026 (WPF) stanowi
instrument wieloletniego planowania finansowego w gminie i jest swoistym obrazem
przyszłych budżetów gminy. WPF obejmuje prognozę w szczególności takich
parametrów budżetowych gminy, jak:
•

dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu

•

dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu

•

wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu
sfinansowania deficytu
•

przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz
planowanego do zaciągnięcia.
WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę
kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć
zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna. Oznacza to, iż
powinna uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę
finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Wymagana
jest minimalna treść wieloletniej prognozy finansowej w zakresie prognozy dotyczącej
dochodów i wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku
dochodów, przepisy nakazują wskazanie w ramach dochodów majątkowych kwoty
dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku. Z kolei w odniesieniu do wydatków,
istnieje obowiązek wyodrębnienia w wydatkach bieżących wydatków na obsługę długu
oraz na spłatę gwarancji i poręczeń. Natomiast tak w wydatkach bieżących, jak
i majątkowych należy wykazać kwoty związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.
Obejmują one: programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie
dłuższym niż rok budżetowy, w szczególności przedsięwzięcia realizowane z udziałem
środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej
państw członkowskich EFTA) lub przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów o
partnerstwie publiczno-prywatnym, umowy, których realizacja jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy, a także gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki
samorządu terytorialnego.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2019-2026 (WPF)
wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata
2016-2018, bieżące dane związane z realizacją budżetu, założenia makroekonomiczne
przyjęte w WPF, informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także
wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów
obowiązujących na terenie gminy. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko
niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do
faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która
corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:
•

dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej

•
dla lat 2019-2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźniki
inflacji, dynamikę PKB oraz korekty merytoryczne.
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Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwoliło na realną ocenę możliwości
finansowania Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach
światowych oraz w kraju nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz
długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki
finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gminy w ciągu ostatnich
dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego. Przyjęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach
zostały oszacowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do
prognozowania zapewnił możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w
latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiły urealnienie prognozy w
jak największym stopniu.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec na lata 2019-2026 spełnione zostały
wymogi, określone w art.: 242 i 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, tj.
odpowiednio relacja zrównoważenia wydatków bieżących oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty
zobowiązań do dochodów ogółem. Ponadto, szacowana nadwyżka operacyjna przyszłych
budżetów gminy w okresie obowiązywania prognozy, pozwala na bieżącą obsługę spłat rat
kapitałowych zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Stan zadłużenia gminy na dzień
31.12.2019 roku wynosił 9.150.000,00 zł. Natomiast harmonogram spłat i obsługa długu
przedstawia się następująco:
Rok

Wysokość spłaty Obsługa długu

2019 2.172.000,00

360.000,00

2020 2.000,000,00

320.000,00

2021 1.000,000,00

280.000,00

2022 1.650.000,00

230.000,00

2023 0

200.000,00

2024 0

200.000,00

2025 1.500,000,00

160.000,00

2026 3.000.000,00

100.000,00
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4. Realizacja Funduszy Sołeckich w 2019 roku
Dział Rozdział

Paragraf

600
60016
4210

Treść

Plan

Wykonanie

%

Transport i łączność

295 739,92

295 368,98

99,87

Drogi publiczne gminne

269 537,72

269 166,78

99,86

Zakup materiałów i wyposażenia
126 718,41
FS Chobienice - zakup płyt na budowę drogi - działka nr 346 i
9 910,18
348
FS Godziszewo - zakup kostki brukowej na budowę drogi
18 170,06

126 510,25

99,84

9 910,18

100,00

18 164,64

99,97

FS Grójec Mały - zakup kruszywa na drogi

13 000,00

13 000,00

100,00

FS Karna - zakup materiałów na budowę drogi w Karnie

9 930,00

9 921,18

99,91

FS Karna - zakup tłucznia
FS Kiełkowo zakup tłucznia na drogi gminne w obrębie wsi
Kiełkowo
FS Kopanica - zakup kostki brukowej oraz obrzeży
FS Mariankowo - zakup materiałów na przebudowę drogi
gminnej
FS Nowa Tuchorza - zakup materiałów na budowę chodnika

5 000,00

4 999,75

100,00

8 000,00

7 860,00

98,25

16 000,00

15 992,77

99,95

19 613,17

19 569,30

99,78

8 000,00

7 999,53

99,99

FS Reklin - zakup tłucznia

5 895,00

5 895,00

100,00

13 200,00

13 197,90

99,98

Zakup usług remontowych

11 400,00

11 399,15

99,99

FS Wąchabno - remont drogi

FS Wojciechowo- zakup
gminnych w Wojciechowie
4270

materiałów

na

budowę

dróg

11 400,00

11 399,15

99,99

Zakup usług pozostałych
17 711,81
FS Boruja - Równanie dróg
3 500,00
FS Kiełkowo - równanie dróg gminnych na terenie sołectwa
5 000,00
Kiełkowo
FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenu
6 020,00

17 710,65
3 500,00

99,99
100,00

4 998,84

99,98

6 020,00

100,00

FS Żodyń - równanie dróg

3 191,81

3 191,81

100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

113 707,50

113 546,73

99,86

FS Jaromierz - budowa chodnika

14 000,00

13 894,36

99,25

FS Mała Wieś - budowa drogi gminnej - projekt

19 530,94

19 530,94

100,00

FS Nieborza - budowa chodnika w kierunku Karny

18 017,76

17 995,00

99,87

FS Siedlec- budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Siedlcu

12 732,80

12 700,43

99,75

FS Stara Tuchorza - projekt budowlany drogi wewnętrznej

5 000,00

5 000,00

100,00

FS Zakrzewo - budowa chodnika
16 426,00
FS Żodyń - przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu
28 000,00
- etap II
Pozostała działalność
26 202,20

16 426,00

100,00

28 000,00

100,00

26 202,20

100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 400,00

4 400,00

100,00

4 000,00

4 000,00

100,00

400,00

400,00

100,00

6050

FS Kopanica - zakup ławek i kubłów na odpady
FS Wielka Wieś - zakup kosza na śmieci przy przystanku
autobusowym
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w
Siedlcu
Administracja publiczna

21 802,20

21 802,20

100,00

21 802,20

21 802,20

100,00

4 834,88

4 834,75

100,00

Promocja jednostek samorzadu terytorialnego

4 834,88

4 834,75

100,00

Zakup materiałów i wyposażenia

1 834,88

1 834,75

99,99

FS Boruja - zakup odzieży na Turniej Sołectw

700,00

699,87

99,98

FS Wielka Wieś - zakup materiałów promujących miejscowość 1 134,88

1 134,88

100,00

Zakup usług pozostałych

3 000,00

3 000,00

100,00

FS Grójec Wielki - organizacja Grójeckiej Nocy Świętojańskiej

3 000,00

3 000,00

100,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 500,00

10 500,00

100,00

Ochotnicze straże pożarne

10 500,00

10 500,00

100,00

Zakup materiałów i wyposażenia

10 500,00

10 500,00

100,00

4300

6050

60095

750
75075
4210

4300
754
75412
4210
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900
90004
4210

4300

90015
6050

921
92109
4210

FS Boruja - zakup wyposażenia dla OSP Boruja
4 000,00
FS Chobienice - zakup butli kompozytowej do aparatów
5 000,00
powietrznych
FS Stara Tuchorza - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP
1 500,00

4 000,00

100,00

5 000,00

100,00

1 500,00

100,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

33 211,55

33 200,11

99,97

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

21 511,35

21 499,91

99,95

Zakup materiałów i wyposażenia
8 731,35
FS Chobienice - pielegnacja i utrzymanie terenów zielonych i
1 000,00
kwiatów

8 720,71

99,88

998,73

99,87

FS Grójec Mały - zakup paliwa - koszenie terenów zielonych

331,34

331,34

100,00

FS Karna - wykasznie traw

311,00

310,03

99,69

FS Kiełpiny
zielonych

500,00

500,00

100,00

FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych

2 117,76

2 117,76

100,00

FS Wąchabno - utrzymanie porządku

469,86

463,87

98,73

FS Wojciechowo - zakup materiałów do wykaszania

301,39

298,98

99,20

FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych

700,00

700,00

100,00

FS Żodyń - utrzymanie czystości

3 000,00

3 000,00

100,00

Zakup usług pozostałych

12 780,00

- prace porządkowe - utrzymanie terenów

12 779,20

99,99

FS Chobienice - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i
1 000,00
kwiatów

1 000,00

100,00

FS Godziszewo - wykaszanie poboczy

300,00

300,00

100,00

FS Grójec Wielki - prace porządkowe

4 000,00

4 000,00

100,00

FS Karna - wykaszanie traw

615,00

615,00

100,00

FS Kiełpiny - prace porządkowe - utrzymanie terenów
500,00
zielonych

500,00

100,00

FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie placów

6 000,00

5 999,20

99,99

FS Siedlec - prace porządkowe na terenach gminnych

365,00

365,00

100,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

11 700,20

11 700,20

100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
11 700,20
FS Jaromierz - modernizacja i rozbudowa oświetlenia
4 000,00
ulicznego

11 700,20

100,00

4 000,00

100,00

FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu

3 000,00

3 000,00

100,00

FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego

4 700,20

4 700,20

100,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

302 011,58

301 463,25

99,82

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

302 011,58

301 463,25

99,82

Zakup materiałów i wyposażenia

150 922,06

150 482,49

99,71

FS Belęcin - spotkania integracyjne mieszkańców
4 000,04
FS Belęcin - zakup wyposażenia do sali wiejskiej i promocji
10 249,10
sołectwa
FS Boruja - organizacj imprez wiejskich
6 280,83

3 999,69

99,99

10 248,78

100,00

6 280,46

99,99

FS Boruja - wyposażenie sali i kuchni oraz terenów wokół sali

1 800,00

1 795,70

99,76

FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich

1 500,00

1 495,49

99,70

FS Chobienice - wymiana elementów na placu zabaw

1 000,00

999,97

100,00

FS Chobienice - wyposażenie świetlicy wiejskiej

8 000,00

8 000,00

100,00

FS Godziszewo - organizacja imprez wiejskich

2 500,00

2 495,57

99,82

FS Grójec Mały - organizacja imprez wiejskich

1 800,00

1 800,00

100,00

FS Jaromierz - wyposażenie sali wiejskiej

8 000,00

7 989,96

99,87

FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich

2 500,00

2 480,59

99,22

FS Jażyniec - wyposażenie świetlicy wiejskiej

6 050,00

6 049,80

100,00

FS Karna - doposażenie sali wiejskiej i terenów wokół

7 144,00

7 120,00

99,66

FS Karna - organizacja spotkań wiejskich

1 629,54

1 626,10

99,79
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4300

FS Kiełkowo - zakup drzwi zewnetrznych do sali wiejskiej

4 000,00

4 000,00

100,00

FS Kiełpiny - wyposażenie Sali wiejskiej i terenów wokół

16 000,00

15 737,09

98,36

FS Kopanica - doposażenie sali wiejskiej

11 117,76

11 115,92

99,98

FS Kopanica - organizacja spotkań wiejskich

4 000,00

3 999,83

100,00

FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich

1 000,00

991,61

99,16

FS Nowa Tuchorza - wyposażenie świetlicy wiejskiej

8 077,04

8 077,04

100,00

FS Reklin - organizacja spotkań wiejskich
FS Reklin - zakup artykułów remontowych oraz
zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości
Reklin I Reklinek
FS Reklin - zakup wyposażenia sali wiejskiej oraz terenów
wokół
FS Stara Tuchorza - spotkanie noworoczne
FS Stara Tuchorza - zakup urządzeń i materiałów na ścieżkę
rekreacyjną
FS Stara Tuchorza - zakup urządzeń i materiałów na ścieżkę
rekreacyjną (plac zabaw)

1 500,00

1 498,33

99,89

2 105,00

2 092,96

99,43

10 092,01

10 091,96

100,00

2 280,52

2 280,52

100,00

5 000,00

4 923,90

98,48

738,48

738,48

100,00

FS Tuchorza - doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół

10 430,00

10 430,00

100,00

FS Tuchorza - organizacja imprez integracyjnych

1 000,00

1 000,00

100,00

FS Wąchabno - malowanie zewnetrzne świetlicy

200,00

198,65

99,33

FS Wąchabno - spotkania z mieszkańcami

800,00

798,99

99,87

FS Wielka Wieś - imprezy okolicznościowe

2 443,53

2 443,53

100,00

FS Wielka Wieś - zakup materiałów

1 866,50

1 866,39

99,99

FS Wojciechowo - organizacja spotkań wiejskich

500,00

497,87

99,57

FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich

2 445,87

2 445,87

100,00

FS Zakrzewo - zakup bramek na boisko sportowe

1 371,84

1 371,84

100,00

FS Żodyń - organizacja imprez wiejskich

1 500,00

1 499,60

99,97

Zakup usług remontowych

40 234,17

40 231,40

99,99

FS Belęcin - remont sali wiejskiej i konserwacja klimatyzacji

11 869,00

11 867,12

99,98

FS Boruja - malowanie sali

9 500,00

9 500,00

100,00

FS Chobienice - remont świetlicy wiejskiej

8 589,82

8 589,28

99,99

FS Jażyniec - modernizacja świetlicy wiejskiej

3 950,00

3 950,00

100,00

FS Kiełkowo - remont placu zabaw w Kiełkowie

2 325,35

2 325,00

99,98

FS Tuchorza - Dokończenie remontu swietlicy wiejskiej

4 000,00

4 000,00

100,00

Zakup usług pozostałych

67 299,95

67 243,96

99,92

FS Belęcin - spotkania integracyjne mieszkańców

7 000,00

6 996,00

99,94

FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich
5 117,76
FS Grójec Wielki - utrzymanie sali wiejskiej i terenu
7 720,16
przyległego
FS Jaromierz - organizacja imprez integracyjnych
3 386,02

5 117,00

99,99

7 720,16

100,00

3 385,00

99,97

FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich

1 500,00

1 500,00

100,00

FS Jażyniec - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej

15 440,32

15 420,00

99,87

FS Kiełpiny - Wyposażenie sali wiejskiej i ternów wokół

4 000,00

3 999,96

100,00

FS Kiełpiny - zagospodarowanie otoczenia parku w Kiełpinach

4 854,69

4 854,69

100,00

FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich

1 500,00

1 500,00

100,00

FS Reklin - konserwacja i przegląd klimatyzacji

5 000,00

5 000,00

100,00

600,00

100,00

970,22

97,02

FS Reklin - organizacja spotkań wiejskich
600,00
FS Reklin - zakup artykułów remontowych oraz
zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości 1 000,00
Reklin I Reklinek
FS Stara Tuchorza - festyn wiejski
1 461,00

1 461,00

100,00

FS Stara Tuchorza - zakup urządzeń i materiałów na ścieżkę
2 000,00
rekreacyjną ( plac zabaw)

2 000,00

100,00

FS Tuchorza - organizacja imprez integracyjnych

220,00

220,00

100,00

FS Wojciechowo - organizacja spotkań wiejskich

1 500,00

1 500,00

100,00

FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich

2 000,00

2 000,00

100,00
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FS Żodyń - organizacja imprez wiejskich

3 000,00

2 999,93

100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

43 555,40

43 505,40

99,89

FS Belęcin - klimatyzacja do salki na Sali wiejskiej
4 956,90
FS Tuchorza - zagospodarowanie terenu wkół świetlicy
23 350,00
wiejskiej
FS Wielka Wieś - klimatyzacja na sali wiejskiej
15 248,50

4 956,90

100,00

23 350,00

100,00

15 198,50

99,67

Kultura fizyczna

14 217,76

14 204,85

99,91

Obiekty sportowe

14 217,76

14 204,85

99,91

Zakup materiałów i wyposażenia

9 900,00

9 887,10

99,87

FS Jaromierz - wyposażenie boiska sportwego

1 000,00

996,30

99,63

FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego

8 900,00

8 890,80

99,90

Zakup usług pozostałych

4 317,76

4 317,75

100,00

FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego

1 100,00

1 100,00

100,00

FS Siedlec - utrzymanie boiska na stadionie w Siedlcu

3 217,76

3 217,75

100,00

Razem:

660 515,69 659 571,94 99,86

Fundusz Sołecki i jego realizacja jest traktowana jako pewnego rodzaju realizacja funduszu
obywatelskiego ponieważ jego podział i przeznaczenie dokonywane jest poprzez uchwałę
zebrania wiejskiego. Jak mieszkańcy naszych sołectw uczestniczyli w tych zebraniach podaje
poniższa tabela.

Liczba osób biorących udział w etapach tworzenia i zmiany Funduszu Sołeckiego za 2019 rok
Lp

Sołectwo

Liczba
Liczba osób obecnych
mieszkańców
wiejskich
uprawniona do
Przyjmowani Pierwsza
głosowania
e Funduszu Zmiana
Sołeckiego
Funduszu
Sołeckiego

na

zebraniach
Druga
Zmiana
Funduszu
Sołeckiego

1.

Belęcin

533

19

15

11

2.

Boruja

322

20

25

-

3.

Chobienice

1022

17

18

18

4.

Godziszewo

226

15

-

-

5.

Grójec Mały

126

11

-

-

6.

Grójec Wielki

134

15

-

-

7.

Jaromierz

407

32

-

-

8.

Jażyniec

402

16

31

-

13

9.

Karna

307

10

9

10

10.

Kiełkowo

211

14

-

-

11.

Kiełpiny

505

14

28

9

12.

Kopanica

717

33

32

-

13.

Mała Wieś

190

20

-

-

14.

Mariankowo

93

10

-

-

15.

Nieborza

211

16

-

-

16.

Nowa Tuchorza

147

9

5

-

17.

Reklin

320

14

12

-

18.

Siedlec

1335

47

41

-

19.

Stara Tuchorza

381

18

10

11

20.

Tuchorza

899

22

22

14

21.

Wąchabno

86

13

-

-

22.

Wielka Wieś

242

18

11

-

23.

Wojciechowo

144

9

-

-

24.

Zakrzewo

268

20

28

-

25.

Żodyń

543

14

14

-

14

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2019 R.
Wartość mienia
Lp. Treść
31.12.2018
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

Grunty
Budynki i lokale
Obiekty
inżynierii
lądowej i wodnej
Kotły i maszyny
energetyczne
Maszyny, urządzenia
i
aparaty
specjalistyczne
Specjalistyczne
maszyny, urządzenia
i aparaty
Urządzenia
techniczne
Środki transportu
Narzędzia, przyrządy
ruchomości
i
wyposażenie
Wartości
niematerialne
i
prawne

Zwiększenia

Zmniejszenia 31.12.2019

Różnica

1 708 739,30 125 365,70
51 132,32
1 782 972,38 74 233,38
21 814 141,70 11 493 938,87 5 521 699,46 27 786 381,11 5 972 239,41
29 894 347,53 1 883961,55

0,00

31 778 309,08 1 883 961,55

217 269,84

0,00

0,00

217 269,84

0,00

725 048,74

23 153,77

44 000,07

704 202,44

-20 846,30

79 640,88

10 692,70

0,00

90 333,58

10 692,70

358 159,13

0,00

1 298,00

356 861,13

-1 298,00

1 353 169,74

145 890,00

0,00

1 499 059,74

145 890,00

400 378,22

0,00

0,00

400 378,22

0,00

534 568,07

0,00

0,00

534 568,07

0,00

RAZEM

57 085 463,15 13 683 002,59 5 618 129,85 65 150 335,89 8 064 872,74

11
12

44 046,26
0,00
3 921 223,07 466 058,28

Zbiory biblioteczne
Wyposażenie

OGÓŁEM

44 046,26
94 123,97

0,00
4 293 157,38

-44 046,26
371 934,31

61 050 732,48 14 149 060,87 5 756 300,08 69 443 493,27 8 392 760,79

Wartość mienia Gminy Siedlec wg stanu na 31 grudnia 2019 r wynosi 69 443 493,27 zł.
Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 8 392 760,79 zł.
GRUNTY
Podstawowym składnikiem mienia gminy są nieruchomości gruntowe.
Grupa 0 – Grunty, zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków trwałych obejmuje
grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące
się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane
i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych
i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego
gruntu.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość księgowa gruntów - 1.782.972,68 zł.
W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 74.233,38 zł:
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o
zwiększenie nastąpiło o kwotę 125.365,70 zł z tytułu zakupu gruntów,
o
zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 51.132,32 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości
niezabudowanych o powierzchni 0,9824 ha.
BUDYNKI I LOKALE
Grupa 1 klasyfikacji środków trwałych – budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego – obejmuje
wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.
Ogólna wartość środków trwałych wynosiła 27.786.381,11 zł. W porównaniu do
poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 5.972.239,41 zł:
o
zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 11.493.938,87 zł z tytułu zwiększenia
wartości budynków komunalnych w Tuchorzy, Starej Tuchorzy, Nowej Tuchorzy, Godziszewa,
Kopanicy, Chobienicach, Wielkiej Wsi, Belęcinie, Siedlcu, Karnie, Jażyńcu, Zakrzewie oraz sala
gimnastyczna w Tuchorzy, przedszkole Siedlec, budynek przedszkolno-mieszkalny w
Tuchorzy.
zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 5.521.699,46 zł z tytułu przekazania budynku
przedszkola, sali gimnastycznej oraz budynku przedszkolno-mieszkalnego do jednostki
organizacyjnej.
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych
obejmują budowle naziemne i podziemne o charakterze stałym niesklasyfikowane, jako
budynki. Zaliczamy do nich między innymi: kompleksowe budowle na terenach
przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę
transportu oraz pozostałe obiekty. Największy udział w tej grupie stanowią drogi i chodniki.
Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 31.778.309,08 zł . W porównaniu do
poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 1.883.961,55 zł:
o
zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 1.883.961,55 zł z tytułu budowy dróg, ulic
i chodników, siłowni zewnętrznych, kanalizacji, budowy oświetlenia ulicznego.
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne – obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny
napędowe pierwotne niezespolone oraz agregaty ( zespoły ) elektroenergetyczne,
wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.
Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 217.269,84 zł. Nie wystąpiły zmiany
w porównaniu do poprzedniego okresu.
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – obejmuje urządzenia
techniczne np. obrabiarki, zespoły komputerowe i inne.
Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 704.202,44 zł. W porównaniu do
poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 20.846,30 zł:
o
zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 23.153,77 zł z tytułu zakupu sprzętu
komputerowego oraz turbowentylatora.
o
Zmniejszenie nastąpiło o kwotę 44.000,07 zł z tytułu likwidacji zużytego sprzętu.
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY - URZĄDZENIA TECHNICZNE
Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – obejmuje maszyny, urządzenia
i aparaty technologiczne.
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Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 90.333,58 zł. W porównaniu do
poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 10.692,70 zł:
o
Zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 10.692,70 zł z tytułu zakupu zmywarko
wyważarki oraz patelni.
Grupa 6 – urządzenia techniczne – obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków
i
budowli, urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, stacje transformatorowe,
urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, klimatyzacje, wentylacje
i inne.
Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 356.861,13 zł. W porównaniu do roku
poprzedniego nastąpił spadek o kwotę 1.298,00 zł:
o Zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 1.298,00 zł z tytułu likwidacji zużytego sprzętu.
ŚRODKI TRANSPORTU
Grupa 7 – środki transportu – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje tabor
szynowy, pojazdy mechaniczne/ samochody, ciągniki, przyczepy, motocykle, samochody
specjalistyczne.
Ogólna wartość środków trwałych wynosiła 1.499.059,74 zł. W porównaniu do poprzedniego
okresu nastąpił wzrost o kwotę 145.890,00 zł:
o
zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 145.890,00 zł z tytułu zakupu samochodu.
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA
Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - obejmuje narzędzia, aparaty,
różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny np. biurowy.
Ogólna wartość środków w tej grupie wyniosła – 400.378,22 zł. W porównaniu do poprzedniego
okresu nie wystąpiły żadne zmiany.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
To nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania
o przewidywalny okres ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do
użytkowania na potrzeby jednostki.
o
Ogólna wartość wartości niematerialnych i prawnych to kwota 534.568,07 zł. W
porównaniu do poprzedniego okresu nie wystąpiły zmiany.
ZBIORY BIBLIOTECZNE
Konto zbiory biblioteczne służy do ewidencji stanu wartości zbiorów naukowych, fachowych,
szkolnych i pedagogicznych.
Ogólna wartość zbiorów bibliotecznych to kwota 0,00 zł. W porównaniu do roku
poprzedniego nastąpił spadek, przekazano do jednostek podległych.
WYPOSAŻENIE
Do wyposażenia zalicza się środki, które nie podlegają ewidencji na środkach trwałych, które
po wydaniu do użytkowania umarza się jednorazowo.
Ogólna wartość wyposażenia wyniosła 4.293.157,38 zł. W porównaniu do poprzedniego
okresu nastąpił wzrost o kwotę 371.934,31 zł:
o
zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 466.058,28 zł z tytułu zakupu do Urzędu
Gminy szaf, krzeseł biurowych, wyposażenia, gablot ogłoszeniowych, sprzętu
komputerowego. W jednostkach oświatowych zakupiono kasy fiskalne, patelnie gazowe,
zmywarkę podblatową, odkurzacz, maszynki do mięsa, aparat fotograficzny, kosiarki,
zmywarki do naczyń, mikser ręczny, tablice kolorowe, piekarnik elektryczny, stoliki, biurka,
projektor, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, kosiarki do trawy, kuchenkę gazową 4 –
palnikową, zamrażarkę. Dokonano zakupu krzesełek i stolików, szatni, odkurzacza do
przedszkola w Siedlcu, pieca CO, robota kuchennego, zmywarki, lodówki, stołu
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przyściennego, czajnika, laminatora i kalkulatora. Do Dziennego Domu Seniora zakupiono
wentylatory, meble, przekazano z Urzędu Gminy wyposażenie pomieszczeń: meble,
materace rehabilitacyjne, parawan, tablice do ćwiczeń, aparat fotograficzny, bieżnię
elektryczną, gleukometr, komputer, kuchenkę mikrofalowa, lodówkę, piekarnik, płytę
indukcyjną, rower magnetyczny, drukarkę, monitor, zmywarkę, czajnik. W OPS zakupiono
klimatyzatory, czajnik, zasilacz, monitor, kserokopiarkę i fotel.
o
zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 94.123,97 zł z tytułu likwidacji zużytego
wyposażenia, sprzętu OSP, przekazania wyposażenia dla Dziennego Domu Senior +.

PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Według stanu na 31 grudnia 2019 r. grunty będące własnością Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Gminy Siedlec stanowiły 0,3759 ha, wartość księgowa gruntów
1.681,68 zł.
Grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Siedlec
Położenie gruntu

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Użytek

226/1
0,2184
RV,B
Kiełpiny
228/4
0,1575
RV,VI,B
Kiełpiny
0,3759
OGÓŁEM
UDZIAŁY
Gmina posiada 100% udziałów w spółce komunalnej:
o
ZEUK Spółka z o.o. o wartości 18.335.000,00 zł. Wartość udziałów w stosunku do roku
ubiegłego nie uległa zwiększeniu.
DOCHODY Z MIENIA W 2019 R.
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności tj. sprzedaży (gruntów i budynków
stanowiących własność gminy), wieczystego użytkowania, wynajmu oraz dzierżawy w okresie
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosły 515.433,25 zł.
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności od dnia złożenia poprzedniej
informacji zwiększono o 145.805,56 zł.

IV. Realizacja polityk, programów i strategii
1. Strategia rozwoju gminy.
Strategia rozwoju bazuje na wynikach ankiety, w której mieszkańcy wyrazili swoje
największe oczekiwania zarówno inwestycyjne jak i nieinwestycyjne. Znaczna większość
pytanych mieszkańców wyraziła największą potrzebę poprawę infrastruktury drogowej
i okołodrogowej. W pierwszej kolejności zostały wymienione: budowa ścieżek rowerowych,
remont i budowa nowych chodników oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez uzupełnienie
oświetlenia. Rok 2019 obfitował w inwestycje infrastruktury drogowej. Do najważniejszych
należy długo oczekiwana ścieżka rowerowa Siedlec – Powodowo w technologii asfaltowej.
Kolejne drogi zostały wyremontowane, rozbudowane lub zbudowane na nowo, a są to min. :
ul. Osiedlowa w Żodyniu, droga w Jaromierzu, droga w Wielkiej Wsi, droga w Karnej oraz
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droga w Grójcu Małym. Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej na odcinku Stara
Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo, w której to inwestycji Gmina Siedlec miała swój udział.
Drugim z istotnych zgłaszanych braków była kanalizacja. W roku 2019 została podpisana
umowa na budowę kanalizacji w miejscowości Belęcin oraz Reklin – Reklinek. Ruszyła
budowa sieci wodociągowej Kopanica – Wielka Wieś. Dokończenie wodociągu Wielkiej Wsi
nastąpi po podpisaniu umowy o sfinansowaniu zadania w ramach programu PROW.
Kolejnym z postulatów była potrzeba wybudowania sali gimnastycznej w Tuchorzy, co
zostało zrealizowane w roku 2019, a sala gimnastyczna została oddana do użytku we
wrześniu. Wśród wskazanych w 2016 roku braków i problemów były: brak domu dziennego
pobytu. Od września 2019 działa z powodzeniem Dom Dziennego Pobytu Senior +.
Równocześnie w budynku DDP mieści się nowo wyremontowane przedszkole.
Ankietowani zgłaszali również brak miejsc rekreacyjnych. W 2019 roku Gmina Siedlec brała
udział w wielu projektach, których celem było stworzenie miejsc do rekreacji dla
mieszkańców, a były to: Grójeckie Aleje Piesze i Rowerowe, Kiełpińska Aleja Powstańców
Wielkopolskich, Ogród dla roślin miododajnych w Borui, Centrum integracji w Grójcu
Wielkim, Mały szlak historyczny z wiatą i placem sprawnościowym w Belęcinie. W 2019
rozpoczęła się budowa placu rekreacyjnego „Pod Dębami” w Wielkiej Wsi. W większości
przypadków projekty te zyskały dofinansowanie. Ankietowani zgłaszali jest brak imprez
plenerowych. W roku 2019 sztandarowym gminnym imprezom towarzyszyły liczne imprezy
charytatywne, pod postacią biegów, marszy lub pikników rodzinnych.

2. Sołeckie Strategie rozwoju wsi w Gminie Siedlec w 2019 roku.
1.
SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI – CHOBIENICE
Przyjęta uchwałą nr XII/57/2019, dnia 10.09.2019r
2.
SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI JAROMIERZ
Przyjęta uchwałą nr XII/58/2019, dnia 10.09.2019r
3.
SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI - TUCHORZA
Przyjęta uchwałą nr XII/59/2019, dnia 10.09.2019r
4.
SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI – WIELKA WIEŚ
Przyjęta uchwałą nr XII/60/2019, dnia 10.09.2019r
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Siedlec
Gmina Siedlec posiada opracowane Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedlec przyjęte Uchwałą Nr XXXIX/227/02 Rady
Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2002 r. Studium jest jednym z podstawowych dokumentów
planowania strategicznego określanych polityką przestrzenną gminy, a także jest podstawą
do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które nie mogą
naruszać jego ustaleń. W okresie od czasu obowiązywania studium było zmieniane 12 razy,
w tym 11 razy uchwałami Rady Gminy i raz Zarządzeniem Zastępczym Wojewody
Wielkopolskiego.
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REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIEDLEC

l.p.

1

Publikacja
Uchwała Rady Gminy
Numer,

Powierzchnia

Data uchwalenia
XXXV/199/2002

w ha

27 marca 2002 r.

2

3

w
Dzienniku Obszar
Urzędowym
Województwa
Tytuł
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego Wielkopolskiego
Wielka
Wieś,
planu zagospodarowania przestrzennego dla
Kopanica,
Nr 60, poz. 1691
przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia
Jaromierz, Żodyń,
położonego w granicach administracyjnych
Kiełpiny, Siedlec,
gminy Siedlec w obrębach: Wielka Wieś,
Karna, Godziszewo,
8 maja 2002 r.
Kopanica, Jaromierz, Żodyń, Kiełpiny, Siedlec,
Chobienice, Grójec
Karna, Godziszewo, Chobienice, Grójec Mały,
Mały, Grójec Wielki
Grójec Wielki.

XXXIX/225/2002

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego Nr 118, poz. 3310
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Siedlec w miejscowości Siedlec, działka
30 sierpnia 2002r. nr ew. gr. 613
27 września 2002r.
XXXIX/224/2002

Przeznaczenie
terenu
w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego

--Gazociąg wysokiego ciśnienia

Siedlec,
działka nr ew. gr. 0,99
613

01KS - usługi komunikacyjne
stacja
paliw,
obiekty
i
urządzenia obsługi
samochodów, parking.

Nr 120, poz. 3353

w sprawie zmiany planu zagospodarowania
Kopanica,
przestrzennego gminy Siedlec, obszar wsi
30 sierpnia 2002r.
4
października dz. nr ew. gr. 344/1
Kopanica, dz. nr ew. gr. 344/1.
2002 r.

NO- teren oczyszczalni ścieków
0,4099
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4

XXXVII/216/2002

24 maja 2002 r.

5

VI/48/2003

17 kwietnia 2003
r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Nr 134, poz. 3701
gminy Siedlec w miejscowości Grójec Wielki na
obszarze działki nr ew. gr. 283/5 – obręb
geodezyjny wsi Grójec Wielki.
5 listopada 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Nr 110, poz. 2020
Siedlec w obrębie miejscowości Siedlec
27 czerwca 2003 r.

Grójec Wielki,

3,0014

dz. nr ew. gr. 283/5

Siedlec,
dz. 470-479, 481, Ok.
486/6,
486/7, ha
393/1-393/5, 394,
397/1-397/3,
396/4, 396/5

6
VI/49/2003
17 kwietnia
2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu Nr 110, poz. 2021
zagospodarowania przestrzennego gminy
Siedlec, obręb wsi Belęcin – część działki o nr
ew. gr. 259/18.
27 czerwca 2003 r.

ew. gr. 259/18.

powierzchniową
kruszywa

PP - zorganizowana działalność
inwestycyjna.
KL- droga gminna klasy L.
MN/GP
mieszkaniowa

zabudowa

jednorodzinna. Przeznaczenie
dopuszczalne:
zabudowa
gospodarcza
związana
z
działalnością gospodarczą

Belęcin,
część działki nr

6

PE
eksploatację
naturalnego

0,67

AG
–
teren
działalności
gospodarczej z podstawowym
przeznaczeniem
pod
bazę
transportowohandlową, magazyny.
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7

IX/79/2003

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Nr 173, poz. 3217
Gminy Siedlec

26 sierpnia 2003 r.

7 listopada 2003 r.

Nieborza,
dz. nr
1997/1,
198/1

0,0277
ew. gr. 0,7223
197/2,
0,2494

01GP – działalność gospodarcza

0,1051

02GP – działalność gospodarcza
o charakterze przemysłowo –
składowym

Kiełkowo,

Zmiany do planu:

dz. nr ew. gr. 195/1

- dz. 195/1 Kiełkowo (poz. 11)

Siedlec

- dz. 434/10, 434/11, 434/13, 434/15 Siedlec
(poz. 23)
- dz. 454/8 Żodyń (poz. 30)

0,5630
dz. nr ew. gr. 461/4,
434/10,
434/11, 0,2677
434/13,
434/15,
0,0912
462/3,
462/5,
446/2, 891/1
0,2086

03GP- działalność gospodarcza z
możliwością
kontynuowania
funkcji przetwórstwa ryb i
warzyw

0,2553
Mała Wieś,

0,0902

dz. nr ew. gr. 115/3

0,0823

Żodyń
dz. nr ew. gr. 454/7,
454/8

1,82

4,0408
4,0397

Grójec Wielki

04MN/UK
–budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne i
świetlica wiejska

05GP - działalność gospodarcza
–
tereny
aktywizacji
gospodarczej i handlu
22

dz. nr ew. gr. 144/2

0,1398

Kiełpiny
dz. nr ew. gr. 390/1

1,0000

06Ul – pod realizację placu
wiejskiego

07US – boisko sportowe

8

X/87/2003

30 września 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego Nr 197, poz.3754
planu
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Siedlec
16 grudnia 2003 r.

9

Siedlec
dz. 450/6 i 451

0,3250
0,36

Żodyń,
XVII/131/2004

29 czerwca 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu Nr 134, poz. 2756
zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w miejscowościach: Żodyń,
Chobienice, Siedlec.
27 sierpnia 2004 r.

dz. nr ew. gr.

0,42

221, 505

5,00

Chobienice

Zmiana do planu:

Siedlec,

- część działki nr 505 w Żodyniu (POZ. 19)

dz. nr ew. gr. 747,
580/1, 592/1, 581

P – zabudowa
produkcyjna

5,47

techniczno-

MN – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
P – zabudowa
produkcyjna

dz. 510, 511/4

10

GP- działalność gospodarcza

techniczno-

MN - Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i nieuciążliwa
działalność gospodarcza

5,61

Żodyń,

23

XVIII/140/2004

21 września 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu Nr 152, poz. 3200
dz. 152/1, 150
zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w miejscowościach: Żodyń,
Jażyniec, Kiełpiny.
26
października Jażyniec,
2004 r.
dz.
24-28, 36-40

3,90

11

XXVII/209/2005

12 lipca 2005 r.

12

XXVIII/215/2005

13 września 2005 r.

13

IV/24/07
30 stycznia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego Nr 145, poz. 4004
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Kiełkowo,
przyjętego uchwałą Nr IX/79/2003 Rady Gminy
Siedlec z dnia 26 sierpnia 2003 r.
14
października dz. nr ew. gr. 195/1
2005 r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu Nr 169, poz. 4527
zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w miejscowości Stara Tuchorza
8 grudnia 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu Nr 48, poz. 1186
zagospodarowania przestrzennego dla działek
o numerach ewidencyjnych 57/2 i 62/2

techniczno-

PZabudowa
produkcyjna

techniczno-

PZabudowa
produkcyjna

techniczno-

17,15

Kiełpiny,
dz. 350/1

PZabudowa
produkcyjna

11,20

0,11

02GP – działalność gospodarcza
o charakterze przemysłowo –
składowym

0,36

MW- zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna

Stara Tuchorza,
dz. nr ew. gr.
17/1, 18/1

Mała Wieś

1,52

P/U - zabudowa technicznoprodukcyjna
i
usługową
związaną z produkcją rolną,
przetwórstwem
rolno24

położonych w Małej Wsi.

4 kwietnia 2007 r.

dz. nr ew. gr.

spożywczym

57/2, 62/2
14

IV/25/07

30 stycznia 2007 r.

15

VI/47/2007

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu Nr 48, poz. 1187
zagospodarowania przestrzennego dla działki
nr ew. gr. 322 położonej w Jaromierzu
4 kwietnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki
Nr 92, poz. 2330
nr ew. gr. 341 położonej w Borui

10 kwietnia 2007 r.

Jaromierz
dz. nr ew. gr. 322

Boruja

1,39

4,72

RM – tereny zabudowy rolniczej

RM - zabudowa produkcyjna o
charakterze
produkcji
zwierzęcej (hodowlanej)

dz. nr ew. gr. 341
21 czerwca 2007 r.

16

XVIII/131/08

17 czerwca 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki o
Nr 146, poz. 2619
numerze ewidencyjnym 18 i 19 we wsi Grójec
Wielki
2 września 2008 r.

17

XIX/140/2008

02 września 2008r.

18

XIII\171\2008

Grójec Wielki

złoża

FO – Filar ochronny

dz. nr ew. gr.
18 i 19

w sprawie uchwalenia miejscowego planu Nr 183, poz. 3046
Kopanica,
zagospodarowania przestrzennego terenu
30
października dz. nr ew. gr. 262
położonego w miejscowości Kopanica (dz.
2008 r.
262).

W sprawie uchwalenia miejscowego planu Nr 39, poz. 569
zagospodarowania przestrzennego dla działki
23 grudnia 2008
12 marca 2009 r.
nr ew. gr. 207/1 w Kiełkowie
r.

5,03

PE- obszar górniczy,
kruszywa naturalnego

0,74

P/M – działalność gospodarcza
oraz
funkcja
pomocnicza
mieszkalna

Kiełkowo
dz. nr. ew. gr. 207/1 2,2539

Pteren
przemysłowej

zabudowy

25
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20

XXIII\170\2008

W sprawie uchwalenia miejscowego planu Nr 39, poz. 568
zagospodarowania przestrzennego dla działek
nr ew. gr. 505/20, 505/3, 505/4 w Żodyniu
23 grudnia 2008
12 marca 2009 r.
r.

Żodyń

XXXVII/240/10
30 marca 2010 r.

Siedlec

w
sprawie
miejscowego
planu Nr 133, poz. 2536
zagospodarowania przestrzennego dla części
wsi Siedlec, działki nr ew. gr. 342/1, 350/3,
592/2 oraz 599/7
8 lipca 2010 r.

dz. nr ew.
505/20, 505/3,
505/4

gr. 2,8770
0,2614
0,2698
0,53

dz. nr ew. gr. 342/1, 0,67
350/3, 592/2, 599/7
0,32
0,02
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MN – tereny
mieszkaniowej

zabudowy

KD – droga publiczna
P/U – zabudowa techniczno
produkcyjna i usługowa
MN – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
RM – zabudowa zagrodowa
KDW
–
tereny
wewnętrznych

dróg

ML- zabudowa letniskowa
XXXVII/238/10
30 marca 2010 r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu Nr 137, poz. 2624
zagospodarowania przestrzennego dla części
wsi Grójec Mały
16 lipca 2010 r.

Grójec Mały

105 ha

MN – zabudowa mieszkaniowa
MR – zabudowa zagrodowa
UM – usługowo-mieszkaniowa
UR – produkcji rolnej
R/M – rolnicza z dopuszczeniem
zabudowy
Z, Zl – tereny zieleni, lasów
R - tereny rolnicze
WS

–

tereny
26

wód

powierzchniowych
KDW, KDL, KX – komunikacja
K, E – infrastruktura techniczna

22

23

XI/66/2011

w
sprawie:
miejscowego
planu Nr 347, poz. 5992
zagospodarowania przestrzennego dla działek
25 października o nr ewidencyjnych: 7, 11, 12/2 położonych we
2011 r.
wsi Kiełkowo
14 grudnia 2011 r.

Kiełkowo

XVI/98/2012

w sprawie: zmiany miejscowego planu poz. 2103
zagospodarowania
przestrzennego
w
miejscowości Siedlec w obrębie działek 434/10,
434/11, 434/13, 434/15.
8 maja 2012 r.

Siedlec

w sprawie uchwalenia miejscowego planu poz. 3840
zagospodarowania przestrzennego w zakresie
przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w
13 września 2012 r.
gminie Siedlec

Wielka
Wieś
Wąchabno

13 marca 2012 r.
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XXII/117/12
21 sierpnia 2012 r.

3,78 ha

dz. nr ew. gr.

MN- zabudowa mieszkaniowa
KDW
–
tereny
wewnętrznych

7, 11, 12/2

dróg

ok. 1 ha Pzabudowa
techniczno
produkcyjna
związana
z
dz. nr ew. gr.
produkcją żywności
434/10,
434/11,
434/13, 434/15.
i ok.
22,09
ha

RL, E - rolnicze z trasą przebiegu
linii 110kV,
ZS, E - tereny zieleni śródleśnej
z trasą przebiegu linii 110kV,
KD, E – drogi z trasą przebiegu
linii 110kV, ZL - tereny leśne

25

XXX/158/13
26 lutego 2013 r.

w
sprawie
miejscowego
planu poz. 2472
zagospodarowania
przestrzennego
dla
terenów położonych w miejscowości Siedlec działki nr 446/10, 446/8, 386/1, 378, 379, 382 i 25 marca 2013 r.

Siedlec
dz. 446/10, 446/8,
386/1, 378, 379,
382 i 383

2,94

P/U – produkcyjno – usługowe
KDW – teren drogi wewnętrznej
KDWp
–
teren
wewnętrznej, parkingu
27

drogi

383.
26

XXXIV/174/2013
7 maja 2013 r.

27

XXXIV/171/2013
7 maja 2013 r.

28

XLVIII/243/2014
27 maja 2014 r.

29

XXVII/116/2016
27 września 2016 r.

U – zabudowa usługowa

w
sprawie:
miejscowego
planu poz. 3948
zagospodarowania
przestrzennego
dla
terenów położonych w miejscowości Jaromierz
- działki nr 89/1, 89/3, 89/6, 89/7, 90/5, 92/1, 12 czerwca 2013 r.
92/3 oraz część działki nr 90/7.

Jaromierz dz. 89/1, 2
89/3, 89/6, 89/7,
90/5, 92/1, 92/3
oraz część działki nr
90/7.

P/U – produkcyjno-usługowa

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu poz. 4424
zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Stara Tuchorza
przeznaczonego pod eksploatację złoża piasku 11 lipca 2013 r.
kwarcowego.

Stara Tuchorza

PG1 – teren istniejącej kopalni
piasku kwarcowego

w
sprawie
miejscowego
planu poz. 3723
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w miejscowości Kiełpiny - działka
nr ew. gr. 492/1.
25 czerwca 2014 r.

22 ha

PG2 – teren
istniejącej kopalni

Dz. 431, 457, 462/3
i część działek nr
462/1, 462/4, 463,
464, 443

Kiełpiny

rozbudowy

ZI – zieleń izolacyjna
KDLdroga
powiatowa
1,56

Dz. 492/1

w sprawie uchwalenia miejscowego planu poz. 5719
Grójec Wielki
0,40
zagospodarowania
przestrzennego
dla
terenów położonych w południowej części
3
października Dz. 297/1, 494,
414/8,
414/9,

publiczna

U/P – usługowo produkcyjne
KD-L – droga publiczna lokalna

ML- zabudowa letniskowa
KDW
–
wewnętrznej

tereny

28

drogi

miejscowości Grójec Wielki
30

XLVIII/253/2018
29 maja 2018 r.

31

XLIX/257/2018
26 czerwca 2018 r.

32

VIII/34/2019
26 marca 2019 r.

2016 r

414/10, 414/11

W sprawie
uchwalenia miejscowego planu poz. 4627
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Siedlec w obrębie działki nr 454/8 położonej w
Żodyniu
7 czerwca 2018 r.

Żodyń

w
sprawie
miejscowego
planu poz. 5186
zagospodarowania
przestrzennego
dla
terenów położonych w miejscowości Kopanica
- działka nr 1381/1 oraz w Jaromierzu - działka 29 czerwca 2018 r.
nr 746.

Jaromierz dz.746

W sprawie zmiany miejscowego planu Poz. 3322
zagospodarowania
przestrzennego
dla
2 kwietnia 2019 r.
terenów położonych w miejscowości Kopanica
– działki nr 262/1 i 262/2.

Kopanica dz. 262/1 0,7350
i 262/2
ha

Dz. 454/8

Kopanica
1381/1

dz.

4,0397
ha

Pteren
produkcyjnej,
magazynów

zabudowy
składów
i

2,7300
ha

U/P – zabudowa usługowa lub
obiekty produkcyjne, składy i
magazyny
KDW – teren drogi wewnętrznej
MN/U
zabudowa
mieszkaniowo-usługowa
U- zabudowa usługowa
KDW
–
tereny
wewnętrznych
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XI/52/2019
25 czerwca 2019 r.

w
sprawie
miejscowego
planu Poz. 6695
zagospodarowania
przestrzennego
dla 11 lipca 2019 r.
terenów położonych w południowej części
miejscowości Siedlec.

Siedlec
dz.
nr 5,37 ha
393/5, 393/6, 391,
392, 387, 386/1,
386/2, 383, 382,
379, 378 oraz część
działki nr 398/3

dróg

U- teren zabudowy usługowej
U/P
teren
zabudowy
usługowej
lub
obiektów
produkcyjnych,
składów
i
magazynów
KD-L - teren drogi publicznej

29

klasy lokalnej
KDW - teren drogi wewnętrznej
34

XIV/70/2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu Poz. 8883
Żodyń dz. 372, 388, 17,58
zagospodarowania przestrzennego dla działek
418/5 i części dz. nr ha
22 października
28
października
nr ewid. – w miejscowości Żodyń.
ewid. 378
2019 r.
2019 r.

R – tereny rolnicze
RM - terenów rolnicze pod
uprawy polowe, ogrodnicze,
sadownicze, z możliwością
lokalizacji budynków, budowli i
urządzeń związanych z tym
przeznaczeniem
Wp
–
teren
melioracyjnego

30

rowu

Uchwałą Nr XXV/110/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie oceny
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlec przyjęto wyniki
oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Z powyższej uchwały wynika, iż Studium zdezaktualizowało się częściowo w aspektach
prawnych oraz w zakresie kształtowania polityki przestrzennej i wskazane jest by zostało
opracowane ponownie w całym swoim zakresie.
Rada Gminy Siedlec podjęła Uchwałę Nr XLIX/258/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlec i aktualnie opracowywane jest nowe
Studium.

4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie gminy obowiązują 34 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla
terenów o łącznej powierzchni 272 ha, co stanowi około 1,3% obszaru gminy Siedlec.
Uchwałą Nr XXV/110/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 9 sierpnia 2016 r. przyjęto wyniki
oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z treści uchwały
wynika, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zachowują w całości
aktualność.
Gmina Siedlec nie posiada programu opracowywania miejscowych planów.
Dla nieruchomości nie objętych miejscowym planem Wójt Gminy Siedlec w 2019 r. wydał:
- 58 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 271 decyzji o warunkach zabudowy.
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5. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlec.
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlec na lata 2016 –
2020 został przyjęty Uchwałą Nr XIV/66/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 24 listopada 2015
roku.
Celem Programu jest wdrożenie
mieszkaniowym, prowadzącej do:

racjonalnej

polityki

gospodarowania

zasobem

•

zwiększenia
możliwości
zaspokojenia
potrzeb
mieszkaniowych
osób
zakwalifikowanych do tej pomocy, w szczególności oczekujących na lokale socjalne,
•
poprawy stanu technicznego budynków mieszkalnych,
•
zakończenia zmian własnościowych w budynkach, w których sprzedaż lokali
mieszkalnych została już rozpoczęta,
•
zwiększenia zasobu mieszkań socjalnych.
Mieszkaniowy zasób Gminy Siedlec stanowią lokale mieszkalne stanowiące tylko własność
gminy.
Charakterystyka mieszkaniowego zasobu gminy przedstawia się następująco:
- ilość wszystkich lokali mieszkalnych: 55, w tym:
•
•
•

ilość lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe: 9,
ilość lokali socjalnych: 7,
ilość lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy: 3,

Mieszkaniowym zasobem Gminy Siedlec zarządza Wójt Gminy Siedlec i nie planuje się
wprowadzenia zmian w tym zakresie.
Planuje się sprzedaż kilku lokali mieszkalnych znajdujących się przede wszystkim w
budynkach stanowiących współwłasność Gminy Siedlec (wspólnoty mieszkaniowe).
Ponadto przewiduje się wzrost liczby lokali przeznaczonych na najem socjalny bądź przez ich
budowę, bądź poprzez przekształcenie lokali o innym przeznaczeniu lub ich części na lokale z
przeznaczeniem na najem socjalny. Na pozyskanie nowych lokali planuje się pozyskać środki
zewnętrzne.
Powyższe zadania planuje się zrealizować w oparciu o własne środki oraz środki z budżetu
państwa wynikające z ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia
lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla
bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
508)). Ustawa ta przewiduje udzielenie wsparcia finansowego przy budowie, remoncie lub
przebudowie budynków, zmianie sposobu użytkowania budynków niemieszkalnych, a także
zakupie lokali.
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Stan techniczny budynków mieszkalnych jest jednym z podstawowych elementów
zarządzania substancją mieszkaniową. Rozeznanie stanu technicznego budynków
mieszkalnych odbywa się poprzez regularne kontrole określone ustawą - Prawo budowlane,
co pozwala na racjonalne planowanie remontów bieżących i kapitalnych.
Ocena stanu technicznego budynków:
•
•
•

stan dobry: 4 budynków,
stan dostateczny: 23 budynków,
stan zły: 1 budynku.

Planuje się wykonanie remontów istniejących lokali poprzez wykonanie następujących prac:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wymiana bądź remont pokryć dachowych,
wyposażenie lokali w brakujące urządzenia sanitarne,
modernizacja instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej,
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
modernizacja instalacji gazowej,
remonty elewacji wraz z dociepleniem,
remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej,
remonty instalacji elektrycznej,
remonty ogólnobudowlane.

Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są środki ujęte w budżecie
gminy na dany rok oraz przychody z czynszu za lokale mieszkalne, socjalne i wynajmowane
na czas stosunku pracy.
W mieszkaniowym zasobie gminy Siedlec stawki czynszu ustalane są przez Wójta Gminy
Siedlec i zależą od czynników obniżających wartość użytkową lokali.
Ustalone są następujące czynniki obniżające stawki czynszu za lokal mieszkalny:
•
•
•
•

ogólny zły stan techniczny budynku,
lokal mieszkalny bez centralnego ogrzewania,
lokal mieszkalny bez ciepłej wody,
lokal mieszkalny bez łazienki bądź wc w mieszkaniu.

Czynniki obniżające nie mają zastosowania do stawek czynszu za wynajmowane lokale
socjalne i lokale przeznaczone na najem socjalny.

6. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Siedlec
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Siedlec został przyjęty Uchwałą Rady Gminy
w Siedlcu Nr XIII/60/2015 z dnia 27.10.2015 r. Celem Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy
Siedlec jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku
2020, tj.:
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1.
2.
3.

redukcji emisji gazów cieplarnianych,
zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Plan składa się z czternastu rozdziałów. Trzon dokumentu stanowi bazowa inwentaryzacja
emisji dwutlenku węgla w Gminie Siedlec, w wyniku której określono ilość zużytej energii
i emisji CO2 w roku 2009. Wyniki inwentaryzacji bazowej stanowią punkt wyjścia dla władz
Gminy do podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia celów określonych w pakiecie
klimatyczno-energetycznym (3x20) i Protokole z Kioto. W wyniku inwentaryzacji bazowej
określono cel redukcyjny, do osiągnięcia którego Gmina Siedlec powinna dążyć
w następujących wielkościach: 74.357 MWh – dla zużycia energii finalnej w 2020 r., 31.828
Mg CO2 /rok – dla wielkości emisji dwutlenku węgla w 2020 r. i 15% - poziom zużycia energii
wyprodukowanej z OZE w stosunku do łącznego zużycia energii. Rzeczywiste wartości
wskaźników, które zostaną osiągnięte w 2020 r. uzależnione są od wielu czynników, na które
samorząd lokalny nie ma możliwości oddziaływania lub posiada taką możliwość jedynie
w ograniczonym zakresie, takich jak: struktura gospodarki, wzrost gospodarczy, liczba
ludności, gęstość zaludnienia, charakterystyka zasobów budowlanych, struktura użytkowania
terenu, możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizacje inwestycji, a także
postawy mieszkańców i innych interesariuszy. W celu osiągnięcia zakładanych celów na
terenie Gminy Siedlec powinny być podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia
zużycia energii finalnej, a co za tym idzie zmniejszenia emisji CO2 .
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Siedlec zakłada realizację następujących
zadań:
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
- budowa ścieżek i szlaków rowerowych,
- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego,
- wymiana źródeł światła w urzędzie gminy i jednostkach podległych,
- zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w urzędzie gminy i jednostkach podległych,
- wymiana/rozbudowa/modernizacja taboru spółek.

7. Program ochrony środowiska dla Gminy Siedlec na lata 2016-2025.
Program ochrony środowiska dla Gminy Siedlec został przyjęty Uchwałą Rady Gminy
Siedlec Nr XXVIII/122/2016 z dnia 25 października 2016 r. Celem Programu jest
przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań na kolejne lata i poprawa stanu
środowiska przyrodniczego, bądź utrzymanie dobrego poziomu tam gdzie został on
osiągnięty w wyniku realizacji założeń poprzedniego projektu. Zawarte w nim rozwiązania
inwestycyjne oraz organizacyjne i informacyjne przyczynią się do właściwego, zgodnego
z zasadą zrównoważonego rozwoju gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Wskazano 10
obszarów interwencji, w ramach których wyznaczono cele do realizacji tj.:
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- ochrona klimatu i jakość powietrza: cel – dalsza poprawa jakości powietrza
atmosferycznego na terenie Gminy do wymaganych standardów,
- zagrożenia hałasem: cel – zminimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej
jakości stanu akustycznego środowiska,
- pola elektromagnetyczne: cel – utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla
środowiska i mieszkańców ze strony pola elektromagnetycznego,
- gospodarowanie wodami: cel – zapobieganie zagrożeniom powodziowym, gospodarowanie
wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody, ochrona zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych,
- gospodarka wodno-ściekowa: cel – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
- zasoby geologiczne: cel – racjonalne gospodarowanie zasobem geologicznym,
- gleby: cel - ochrona gleb,
- gospodarka odpadami i zabieganie powstawaniu odpadów: cel – dalszy rozwój systemu
gospodarki odpadami,
- zasoby przyrodnicze: cel – ochrona zasobów przyrodniczych,
- zagrożenia poważnymi awariami: cel – przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii.

Uchwały Rady Gminy Siedlec:
- Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Siedlec z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Siedlec w 2019 roku.”
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań
własnych gminy. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 122) nakłada na rady gmin obowiązek określenia corocznie w drodze uchwały
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
uzyskując wcześniej opinię właściwego powiatowego lekarza weterynarii, organizacji
społecznych działających na obszarze gminy, dzierżawców, bądź zarządców obwodów
łowieckich działających na obszarze gminy. Gmina jest zobowiązana realizować program
poprzez zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Siedlec, poszukiwanie
nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt
i dostarczanie do schroniska oraz zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich
w gospodarstwie rolnym, a także edukację mieszkańców gminy Siedlec w zakresie opieki nad
zwierzętami. Zgodnie z programem i w celu jego realizacji gmina posiada zawarte umowy z:
- Fundacją na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka”, Rusiec 15 oraz z prywatnym
gospodarstwem rolnym z Godziszewa.
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8. Realizacja programu profilaktyki problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
w 2019 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siedlec na 2019 rok został opracowany zgodnie
z:
•
Art. 41 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.),
•
Art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018
r., poz. 1030 z późn. zm.),
•
Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku – opracowane przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Warszawa 2018,
•
Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. z 2016 poz.1492),
Gminna Komisja RPA w Siedlcu zainicjowała bądź współorganizowała takie przedsięwzięcia
jak:
•
Zatrudnienie psychologa dziecięcego w Punkcie Konsultacyjnym w Siedlcu, który
przyjmuje dwa razy w miesiącu,
•
IV Trzeźwościowy Spływ Kajakowy, w którym uczestniczyło 50 osób,
•
V Rajd Rowerowy pod hasłem; „Żyj zdrowo na sportowo”, w którym uczestniczyło
55 osób,
•
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” gdzie nagrodzono ośmioro uczniów z ZSPiP
w Tuchorzy, a jeden z nich został laureatem nagrody głównej, którą odebrał
3 października na uroczystej gali w Warszawie,
•
Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych,
•
warsztaty oraz programy rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek
Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Program rekomendowany „Debata” zrealizowany w 11 klasach, warsztaty o przemocy w 15
klasach oraz o umiejętności odmawiania w 20 klasach, we wszystkich szkołach na terenie
gminy Siedlec. Ponadto zorganizowano prelekcje dla rodziców dot. m.in. przeciwdziałania
przemocy i agresji w szkołach.
•
utworzenie sieci punktów informacyjnych z danymi o dostępnej ofercie pomocy na
terenie gminy w zakresie problemów alkoholowych w ośrodkach zdrowia, na posterunku
policji w Siedlcu, w punktach konsultacyjnych,
•
szkolenie GKRPA w Siedlcu oraz zespołu interdyscyplinarnego.
Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siedlec na 2019 rok, GKRPA w
Siedlcu opiniuje również wnioski o udzielenie dofinansowań ze środków pochodzących
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dane dotyczące pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Siedlcu z porównaniem do roku ubiegłego:

2018

2019

Liczba rozpatrywanych spraw w związku
Ogółem 357 spraw, Ogółem
370
spraw,
z nadużywaniem alkoholu, w tym liczba
w tym 15 nowych, w tym 13 nowych,
wniosków o skierowanie na leczenie
które wpłynęły w 2018 r. które wpłynęły w 2019 r.
odwykowe, które wpłynęły w br.
Sprawy skierowane do Sądu z wnioskiem
o nałożenie obowiązku podjęcia leczenia 4
odwykowego

8

Liczba akt wysłanych do biegłych sądowych
w
celu
wydania
opinii
6
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
i określenia miejsca leczenia

17

Liczba
przeprowadzonych
rozmów
motywacyjno - informacyjnych w związku z
52
nadużywaniem alkoholu (odnotowanych w
aktach)

70

Liczba osób, które skorzystały z porad
udzielanych w Punkcie Konsultacyjnym
ok. 440

ok. 460

w Siedlcu i Chobienicach
Średnia liczba osób uczestniczących
w spotkaniach grup samopomocowych AA

40

- 50

30 - 40

Ponadto przedstawiciel GKRPA brał czynny udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz w grupach roboczych.

Pomoc dla mieszkańców gminy

Punkt Konsultacyjny czynny w:
• Siedlcu
▪
we wtorki w godz. 15:00-20:00 dyżur pełni specjalista terapii uzależnień Jolanta
Obuchanicz,
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▪
w II poniedziałek miesiąca w godz. 14:00-18:00 porad udziela psycholog Elżbieta
Matysiak – dla osób dotkniętych przemocą,
▪
w I i III czwartek miesiąca w godz. 13:00-17:00 porad udziela psycholog dziecięcy
Barbara Górecka – Atkinson,
▪
w ostatni poniedziałek miesiąca od godz. 19:00 warsztaty dla rodzin i osób
uzależnionych z specjalistą terapii uzależnień Jolantą Obuchanicz
•
Chobienicach
▪
w środy w godz. 17.00 – 20.00 – dyżur pełni specjalista terapii uzależnień Jolanta
Obuchanicz.
Grupy samopomocowych:
•
•
•

AA Radość – wtorki godz. 19.00,
AA Szarka – środy godz. 19.00,
Al – Anon – drugi wtorek miesiąca godz. 19.00

W każdy pierwszy poniedziałek i wtorek miesiąca odbywają się mityngi otwarte
w Siedlcu i Chobienicach.
Sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Siedlec.
W 2019 roku na terenie gminy Siedlec sprzedaż napojów alkoholowych odbywała się w 36
sklepach oraz 14 lokalach gastronomicznych. Gminna Komisja RPA przeprowadziła 8 kontroli
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2019 roku: 125.
Liczba wydanych decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 19
Kwota, która wpłynęła za wszystkie zezwolenia to 255.992.00 zł
Liczba odebranych zezwoleń:
Ogółem 19 w tym:
- z powodu likwidacji punktu: 11;
- z powodu niedokonania opłaty w wysokości określonej w art.11¹ ust. 2 i 5 w terminach, o
których mowa w art.. 11¹ ust. 7: 8.
Ogólna liczba podmiotów na dzień 20 maja 2020: 30.
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9. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą” organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany
przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w
Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie za rok poprzedni.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, został przyjęty Uchwałą Nr LIV/293/2018 Rady Gminy
Siedlec z dnia 13 listopada 2018 roku. Na podstawie „Programu”, w dniu 29 grudnia 2018
roku Wójt Gminy Siedlec ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, polegającego na:
szkoleniu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
organizacji zajęć sportowych,
organizacji i udziale w turniejach i rozgrywkach sportowych,
upowszechnianiu kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Siedlec,
wspieraniu programów stowarzyszeń kultury fizycznej i Uczniowskich Klubów
Sportowych.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę 135.000,00 złotych.

W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wpłynęła jedna oferta, którą
złożyło Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z Wolsztyna. Komisja konkursowa
powołana Zarządzeniem nr 22/2018 Wójta Gminy Siedlec z dnia 29 grudnia 2018 roku dla
wyboru ofert na realizację zadań publicznych, po dokonaniu oceny oferty, zarekomendowała
powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatowemu Zrzeszeniu LZS. W dniu 29 stycznia
2019 roku zawarto umowę o powierzenie wykonania zadania publicznego i przyznano
dotację z budżetu gminy na ten cel w wysokości 135.000,00 złotych. W dniu 29 stycznia 2020
roku Powiatowe Zrzeszenie LZS złożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

Poza powyższym nie ogłaszano innych konkursów. Żadna z organizacji pozarządowych ani
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy nie wystąpiła z własnej inicjatywy
z wnioskiem o realizację zadania publicznego.
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10. Infrastruktura drogowa

L.p.

nr drogi

1
2
3

540520P
565517P
565518P

długość
[m]
1500
2700
2100

4

565519P

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klasa

Kategoria Przebieg

Lokalna
Lokalna
Lokalna

Gminna
Gminna
Gminna

8300

Lokalna

Gminna

565520P
565521P
565522P
565523P
565524P
565525P
565526P
565527P
565528P
565529P
565530P
565531P
565532P
565533P
565534P

5100
2600
4500
4500
2600
3200
3300
1300
4000
3800
1500
1500
1400
2900
1900

Lokalna
Lokalna
Lokalna
Lokalna
Lokalna
Lokalna
Lokalna
Lokalna
Lokalna
Lokalna
Lokalna
Lokalna
Lokalna
Lokalna
Lokalna

Gminna
Gminna
Gminna
Gminna
Gminna
Gminna
Gminna
Gminna
Gminna
Gminna
Gminna
Gminna
Gminna
Gminna
Gminna

20

565535P

6200

Lokalna

Gminna

21
22
23

565536P
565537P
565538P

2100
2500
1900

Lokalna
Lokalna
Lokalna

Gminna
Gminna
Gminna

24

565539P

1000

Lokalna

Gminna

25

565540P

4600

Lokalna

Gminna

26
27
28
29
30
31

565541P
565542P
565543P
565544P
565545P
565546P

170
1000
2600
800
4200
2300

Lokalna
Lokalna
Lokalna
Lokalna
Lokalna
Lokalna

Gminna
Gminna
Gminna
Gminna
Gminna
Gminna

Boruja – Szarki
Boruja – Nowa Tuchorza
Nowa Tuchorza – Tuchorza
Tuchorza – Reklin – Kiełpiny
Wolsztyn
Mariankowo – Zakrzewo
Godziszewo – Zakrzewo
Chobienice – Grójec Mały
Belęcin – Reklinek
Karna – droga „kanałowa”
Karna – Siedlec
Nieborza – Reklinek
Reklinek - Siedlec
Nieborza – Żodyń
Kiełpiny – Ruchocki Młyn
Chorzemin – Kiełpiny
Stara Tuchorza – Krzewina
Boruja – Kuźnica Zbąska
Kiełpiny – Siedlec
Siedlec – Kiełkowo (do DK32)
Siedlec – Nowy Żodyń –
Kopanica
Żodyń – Nowy Żodyń
Żodyń – Jażyniec
Żodyń – Kiełkowo
Jaromierz – Marianice – Nowy
Jaromierz
Kiełkowo – Obra Dolna –
Jażyniec
Wąchabno – Babimost
Wąchabno – Liny
Wąchabno – Przeszkoda
Mała Wieś – Wielka Wieś
Wielka Wieś – Przeszkoda
Kopanica – Stary Jaromierz

40

32
SUMA:

565547P

1500
89570

Lokalna

Gminna

Jaromierz – Stary Jaromierz

Drogi publiczne : utwardzone 44 km
gruntowe 45,57 km
Drogi
wewnętrzne:

utwardzone 14,79 km
gruntowe 44,57km

11. Gospodarka wodno – ściekowa

Uzbrojenie Gminy Siedlec w sieci wod-kan:
•
łączna długość sieci wodociągowej wynosi 150,7 km, do zwodociągowania pozostała
jeszcze częściowo miejscowość Wielka Wieś (trwa procedura uzyskania dofinansowania na
budowę sieci wodociągowej w ramach PROW – przewidywany termin budowy to rok 2023).
W 2019 r. została oddana do użytku sieć wodociągowa o długości 0,20 km.
W ramach w/w sieci istnieje 3.932 szt. przyłączy wodociągowych, w samym 2019 roku
wybudowano 95 szt.
Na terenie gminy jest czynnych pięć Stacji Uzdatniania Wody (Siedlec, Tuchorza, Kopanica,
Godziszewo, Wielka Wieś) w ramach, których pobrano i uzdatniono 990317 m3 wody oraz
dwie przepompownie wody w Wojciechowie i Mariankowie.
•
łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 141,9 km, do skanalizowania
pozostały jeszcze miejscowości Belęcin – w trakcie budowy, Boruja, Mariankowo, Nowa
Tuchorza, Zakrzewo, Godziszewo, (Reklin, Reklinek – budowa w 2020 – 2021), Kiełkowo,
Wielka Wieś.
W ramach w/w sieci istnieje 2.185 szt. przyłączy kanalizacyjnych, w samym 2019 roku
wybudowano 61 szt.
W 2019 r. została oddana do użytku sieć kanalizacji sanitarnej o długości 0,25 km. Ponadto
zgodnie z planem zakończono budowę kolektorów tłocznych od Siedlca przez Reklin do
Tuchorzy i dalej do Belęcina o łącznej długości 6,45 km, a także uzupełnienia sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Kopanica, ul. Kwiatowa.
Na terenie gminy w 2019 roku były czynne trzy oczyszczalnie ścieków:
- w Tuchorzy, która rocznie odbiera 60.253 m3 ścieków z miejscowości Tuchorza, Stara
Tuchorza i Kiełpiny.
- w Zakrzewie, która rocznie odbiera 3.215 m3 ścieków z osiedla bloków mieszkalnych.
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- w Chobienicach, która rocznie odbiera 13.119 m3 ścieków.
Ścieki z pozostałych skanalizowanych miejscowości odprowadzane są za pomocą kolektora
tłocznego do oczyszczalni ścieków w Komorowie, której właścicielem jest PGK Wolsztyn. W
roku 2019 odprowadzono do OŚ w Komorowie 247.878 m3 ścieków.
Za prawidłową pracę systemu sieci kanalizacji sanitarnej odpowiadają urządzenia
zamontowane na trasach rurociągów tj.:
- przepompownie ścieków w ilości – 66 szt.
- tłocznie ścieków w ilości – 4 szt.
Dodatkowo w sytuacjach, gdzie grawitacyjne odprowadzenie ścieków z posesji nie było
możliwe zostały wybudowane przydomowe przepompownie ścieków, których ilość wynosi
20 szt.
Z terenów nieskanalizowanych ścieki wywożone są wozami asenizacyjnymi a ich zrzut
odbywał się w:
- stacji zlewczej w Siedlcu w ilości 6.857 m3,
- OŚ w Chobienicach w ilości 2.169 m3,
- OŚ w Tuchorzy w ilości 4.759 m3,
- OŚ w Babimoście w ilości 249 m3.

Realizacja planów inwestycyjnych:
Plany inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z Uchwałą nr XLIX/254/2018 Rady Gminy Siedlec
z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń
Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu na lata 2018-2021 obejmowały min. budowę przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych, rozpoczęcie budowy wodociągu w m. Wielka Wieś wraz
z łącznikiem Wielka Wieś-Kopanica, budowę kolektora tłocznego z Siedlca przez Reklin do
Tuchorzy, budowę kanalizacji w m. Siedlec, budowę - uzupełnienie sieci kanalizacyjnej.
Spółka zrealizowała główne zamierzenia inwestycyjne w 2019 poprzez:
- wybudowanie 95 szt. przyłączy wodociągowych oraz 61 szt. przyłączy kanalizacyjnych,
Część w/w inwestycji zgodnie z planem będzie kontynuowana w 2019 roku.
Uchwałą nr LI/277/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 września 2018 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na
terenie Gminy Siedlec zatwierdzono w/w dokument, który reguluje poniższe kwestie:
- minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo –
kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,
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- sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalonych w taryfach,
- warunki przyłączania do sieci,
- warunki techniczne
kanalizacyjnych,

określające

możliwość

dostępu

do

usług

wodociągowo-

- sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
wykonanego przyłącza,
- sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,
- standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,
- warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Informacja i objaśnienia do rachunku zysków i strat:
Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży usług i materiałów kształtuje się w ten
sposób, że w działalności podstawowej największy udział mają usługi kanalizacyjne – 51,50%,
następnie usługi wodociągowe – 36,80%, natomiast w działalności operacyjnej największy
udział mają pozostałe przychody z usług wodociągowych – 57,81%, następnie przychody
z pozostałych działalności (kanalizacja) – 16,84%.
W 2019 roku zysk na działalności podstawowej wyniósł 329.329,29 zł.
Struktura kosztów rodzajowych kształtuje się w ten sposób, że największy udział wynoszą
usługi obce – 22,54%, następnie wynagrodzenia – 25,73%, amortyzacja – 17,92%, zużycie
materiałów i energii – 14,10%, podatki i opłaty – 13,03%, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia – 5,80%, pozostałe koszty – 0,88%.

V. Polityka społeczna.
Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
składam sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu za 2019 rok oraz
przedstawiam potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedlcu wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zatrudnionych
było17 pracowników: z tego 16 pracowników na pełen etat 1 pracownik na 1/3 etatu.
W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem w formie świadczeń pieniężnych
i w naturze 271 rodzin. W rodzinach tych było 827 osób. W 2019 roku OPS wydał 667
decyzji z zakresu pomocy społecznej oraz 2 decyzje odmowne.
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Liczba
rodzin
objętych
pomocą

2015

2016

2017

2018

2019

339

339

280

272

271

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom,
których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:
- dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł
- dla osoby w rodzinie – 528 zł
przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 pkt 215 ustawy o pomocy społecznej.

Rok 2019

Zasiłek stały

rodzin

kwota

42

204.998,00
z tego dotacji : 203.716,00

Składka zdrowotna

42

18.450,00

Zasiłek okresowy

18

37.375,00
z tego dotacji : 26.115,00

Schronienie

4

Posiłek w szkole i w domu

13.831,00
112.011,00

128
z tego dotacji 71.580,00
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Posiłek w szkole i w domu

34.500,00

– Zasiłek celowy

39

z tego dotacji : 10.800,00

Inne zasiłki celowe

156

161.118,00

w tym specjalny zasiłek
98
celowy

84.887,00

Odpłatność za pobyt w
Domach
Pomocy
Społecznej:
Łężeczki,
Miedzyrzecz,
Wolsztyn,
Raszewy,
Gostków,
Trzebiechów,
Piłka -Zamyślin

20 osób

517.184,00

Ośrodek w 2019 r. zatrudniał 3 opiekunki na pełen etat oraz 7 osób na umowę zlecenia,
które świadczyły/świadczą usługi opiekuńcze dla 11 przewlekle chorych osób z miejscowości
Kopanica, Tuchorza, Bęlęcin, Boruja, Chobienice Żodyń, Reklin.

Zasadniczą przyczyną przyznawania pomocy w 2019 roku była niepełnosprawność
i długotrwała lub ciężka choroba.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Powód trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym:
wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność
w
sprawach

Liczba rodzin
2017
81
0
5
105
79

2018
74
0
5
87
80

2019
61
0
4
79
67

38
132
95
53

40
130
107
53

26
119
103
46
45

10
11
12
13

14
15
16

opiekuńczo-wychowawczych
i
prowadzenia
gospodarstwa
domowego
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu
karnego
Sytuacja kryzysowa
Zdarzenie losowe
Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0
3
0
2

0
2
0
1

2
8
0
2

0
0
0

0
1
0

1
2
0

OPS skierował również w 2019 roku :
•

5 dzieci na kolonię letnią Murzasichle

•

3 dzieci na obóz rowerowy w miejscowości Boruja

•

10 dzieci na zimowisko Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach

KARTA DUŻEJ RODZINY
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, z co najmniej
trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej
posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy
sportowej na terenie całego kraju. Dokładny adres zniżek znajduje się na stronie
internetowej www.rodzina.gov.plOśrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania ustawy o
Karcie Dużej Rodziny. W 2019 roku wydano je 835 osobom ( 693 rodzicom i dla 142 dzieci ).

Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności - wsparcia i pomocy ASYSTENTA RODZINY
Rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Kierownik na wniosek pracownika socjalnego, przydziela asystenta rodziny. W 2019 roku z
usług asystenta rodziny korzystało 14 rodzin, w których wychowuje się 30 dzieci. Koszt
zatrudnienia asystenta rodziny w 2019 roku (umowa o pracę) wyniósł; 73.881,41 (kwota
dotacji otrzymanej od wojewody wyniosła 17.899,84 zł. a wkład własny gminy
wyniósł 55.981,57 zł).
Z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej w 2019 roku wydatkowano kwotę: 44.022,81 zł.
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Dzienny Dom Senior+ w Siedlcu.
Gmina Siedlec w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LORDS realizuje projekt „Dzienny Dom
Pomocy w Siedlcu” o numerze RPWP.07.02.02-30-0110/17 w ramach Osi Priorytetowej VII
Włączenie społeczne, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –
2020, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i
zdrowotne – projekty konkursowe.
Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu funkcjonuje w wymiarze 8 godzin dziennie we wszystkie dni
robocze od godz. 7.30 do 15.30. Uczestnikami Domu są osoby w wieku powyżej 60 lat,
nieaktywne zawodowo. Poprzez działanie fizjoterapeutów realizowane są zajęcia sportoworekreacyjne oraz aktywności ruchowej, co wpływa na poprawę sprawności fizycznej
uczestników DDP. Ponadto realizowane są zajęcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnooświatowym oraz terapia zajęciowa. W Dziennym Domu zatrudnione są 2 opiekunki.
Placówka zapewnia opiekę pielęgniarską oraz usługi socjalne, a także dwudaniowy obiad
z podwieczorkiem, gorące i zimne napoje. Udział w proponowanych zajęciach wpłynął na
poprawę jakości życia seniorów, zwiększona została ich aktywność społeczna.
W 2019 roku na funkcjonowanie Domu wydatkowano kwotę: 217.119,44 zł ( w tym projekt:
134.111,77zł , dotacja w związku z realizacją Zadania na 2019 rok zleconego w ramach
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Moduł II: „Zapewnienie
funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” : 4.945,58, 00 zł, wkład własny: 78.062,09zł).
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
wprowadzony został obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zarządzeniem Wójta Gminy Siedlec został
powołany Zespół Interdyscyplinarny. Zespół składa się z 15 osób. W 2019 r. rozpatrzono 12
nowych formularzy Niebieskiej Karty, sporządzonych przez :
- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 karta
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu – 1 karta
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie – 1 karta
- Przedstawiciele Policji – 9 kart
W 2019 roku odbyło się 8 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Do wszystkich
przypadków powołano grupy robocze, które spotykały się 47 razy.
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WSPÓŁPRACA Z BANKIEM ŻYWNOŚCI
Od października 2012r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu współpracuje z Wielkopolskim
Bankiem Żywności w Poznaniu przeprowadzając kolejne zbiórki żywności. W realizacji
zbiórek wspierają nas lokalne sklepy oraz wolontariusze ze szkół . Żywność trafia do
najbardziej potrzebujących rodzin z terenu naszej gminy.

DZIEŃ SENIORA
Dnia 01.12.2019 r. w Siedlcu odbyło się XVII Gminne Spotkanie z Seniorami Gminy Siedlec,
organizowane corocznie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu. Na uroczystość
zaproszono mieszkańców gminy Siedlec, którzy ukończyli 80 rok życia i starszych
PRACA SOCJALNA
Jednym z bardzo istotnych zadań realizowanych przez OPS , a wynikających z art.45 ustawy o
pomocy społecznej jest świadczenie usług w formie pracy socjalnej, rozumianej jako
działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub
odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich
ról społecznych oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Pod pojęciem pracy socjalnej rozumiemy także poradnictwo w zakresie poszukiwania pracy,
załatwiania spraw alimentacyjnych, motywowania do podjęcia leczenia z nałogu
alkoholizmu, uczestnictwa w grupach wsparcia AA.
Pracownicy socjalni pomagali również klientom w kompletowaniu i składaniu dokumentów
dla celów ustalenia stopnia niepełnosprawności.
Pomoc w postaci pracy socjalnej udzielana jest bez względu na posiadany dochód. W 2019
roku pomoc w postaci pracy socjalnej uzyskały 303 rodziny.
OPS współpracował z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami,
Policją, Powiatowym Urzędem Pracy w Wolsztynie, Sądem Rejonowym w Wolsztynie, ZUS,
KRUS.
Dział świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 r. realizował zadania wynikające z ustaw:
1.

o świadczeniach rodzinnych,

2.

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

3.

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

4.

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

5.

o dodatku mieszkaniowym i energetycznym,
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6.

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Dział realizował również Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start”.
ŚWIADCZENIA RODZINNE:
W 2019 roku na świadczenia rodzinne wydatkowano ogółem 3.997.620,19 zł z czego:
1.

zasiłek rodzinny – 1.255.045,12 zł.

2.

dodatki do zasiłku rodzinnego – 680.723,85 zł
w tym z tytułu:

•

urodzenie dziecka – 25.100,26 zł

•

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 230.192,41 zł

•

samotnego wychowywania dziecka – 43.263,20 zł

•

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 65.874,03 zł

•

na dojazdy do szkoły – 87.842,64 zł

•

na zamieszkanie w internacie – 7.351,13 zł

•

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 161.904,16 zł

•

rozpoczęcie roku szkolnego – 59.196,02 zł.

3.

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 121.000 zł

4.

zasiłek pielęgnacyjny – 1.002.287,42 zł

5.

świadczenie pielęgnacyjne – 688.408 zł

6.

specjalny zasiłek opiekuńczy – 52.766,50 zł

7.

świadczenie rodzicielskie – 197.389,30 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zwrócono kwotę 38.899,79 zł., z czego
podlegające zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 16.881,90 zł.
Od niektórych świadczeń rodzinnych opłacano także składki na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne.
- składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 108.636,41 zł
- składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 8.719,95 zł
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 12.822,30zł
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- składki na ubezpieczenie zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 2.734,20 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:
Na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 260.809 zł. Ponadto
informujemy, że w wyniku prowadzonych działań skierowanych na dłużników
alimentacyjnych odzyskano kwotę 132.668,37 zł., z czego 28.298,70 zł zasiliło dochody
własne gminy Siedlec.
500 + ( ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE )
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci weszła w życie od dnia 01.04.2016 r. Od
1 lipca 2019 r. świadczenie 500 + przysługuje na każde dziecko od urodzenia do 18 roku życia
bez względu na dochód rodziny.
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wydano 1772 decyzje. Średnio co miesiąc
wypłacane są świadczenia dla 2630 dzieci z terenu gminy Siedlec uprawnionych do
świadczenia wychowawczego.
Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 12.712.281,20 zł.
Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zwrócono kwotę 7.500 zł.
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA:
Na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 r. wydatkowano
kwotę 42.160 zł.
Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano kwotę 764,60 zł.
Za niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna opłaca się składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne.
- ubezpieczenie społeczne – 2.047,44 zł.
- ubezpieczenie zdrowotne – 669,60 zł.
DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE:
Dział świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego w
Siedlcu realizował też zadania związane z przyznawaniem i wypłatą dodatków
mieszkaniowych.
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych
wydatkowano kwotę 13.572,29 zł. W 2019 r. nie wypłacano dodatków energetycznych.
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WSPARCIE KOBIET W CIAŻY I RODZIN „ ZA ŻYCIEM „
W 2019 r. wydano 2 decyzję na zasiłek z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za
życiem". Z tego tytułu wydatkowano kwotę 8 000 zł.
ŚWIADCZENIE „DOBRY START”
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” przyjmowane były od 1
lipca do 30 listopada 2019 roku - drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia do 30
listopada drogą tradycyjną, czyli w formie papierowej.
Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Wysokość świadczenia to 300 zł na
dziecko.
W 2019 roku na to świadczenie złożono 1227 wniosków. Wypłacono kwotę 548.400 zł. dla
1828 dzieci. Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zwrócono kwotę 300 zł.
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VI. Oświata i wychowanie

W roku szkolnym 2018/2019 została wprowadzona kolejna reforma oświaty. Po raz ostatni
zostały przeprowadzone egzaminy gimnazjalne i wprowadzono dla uczniów kończących klasę
ósmą egzamin ośmioklasisty. Zgodnie z art.1 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo
światowe organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań
organu prowadzącego szkołę lub placówkę w szczególności należy:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym
w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i obsługi organizacyjnej szkoły
lub placówki;
5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania, programów wychowawczo - profilaktycznych,
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora
szkoły lub placówki.
Sytuacja demograficzna jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany
w systemie oświaty, bezpośrednio wpływa na kształt sieci przedszkoli i szkół, na
wykorzystanie budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia każdej
placówki. Z tego powodu znajomość trendów demograficznych ważna jest dla planowania
przyszłego rozwoju sieci placówek, przede wszystkim planowania przyszłego zatrudnienia,
jak też przyszłych wydatków na utrzymanie przedszkoli i szkół.
W 2019 r., uchwałą Rady Gminy Siedlec nr IX/40/2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Siedlec oraz ustalenie granic obwodów
publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r., zgodnie z tą uchwałą ustalono
sieć następujących szkół:
1.
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu,
2.
Szkoła Podstawowa w Tuchorzy,
3.
Szkoła Podstawowa im. Kopanickiej Drużyny Powstańców Wielkopolskich
w Kopanicy wchodząca w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkoli
w Kopanicy,
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4.
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mielżyńskiego w Chobienicach wchodząca w skład
Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach,
5.
Szkoła Podstawowa w Belęcinie wchodząca w skład Zespołu Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Belęcinie.
Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Uczęszczanie do przedszkoli nie jest
obowiązkiem lecz prawem każdego dziecka. W roku szkolnym 2018/2019 dzieci 6-letnie
podlegały obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu. Przedszkola publiczne
realizują programy uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin
dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz
przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Gmina Siedlec
prowadzi 2 przedszkola:
1. Zespół Publicznych Przedszkoli w Tuchorzy z oddziałami w Starej Tuchorzy
i Kiełpinach,
2. Przedszkole w Siedlcu.

Przedszkola również funkcjonują przy zespołach szkół:
1. Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy – przedszkole w Kopanicy
i Przedszkole w Jażyńcu,
2. Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach,
3. Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Belęcinie.
Ponadto w Gminie Siedlec funkcjonuje jedno przedszkole niepubliczne – Niepubliczne
Przedszkole ABeCe – Strumyk Wiedzy do którego uczęszcza 54 dzieci.

Poniższe tabele przedstawiają ilość oddziałów, liczbę dzieci w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych oraz ilość oddziałów, liczbę dzieci w szkołach:

Lp.

Nazwa placówki

Liczba

Liczba dzieci

oddziałów
1.

Zespół Publicznych Przedszkoli 6

114

w Tuchorzy
2.

Przedszkole

6

134

w Siedlcu
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3.

Przedszkole
w

Kopanicy,

Przedszkole

7

134

3

64

3

62

w

Jażyńcu- ZSPiP Kopanica
4.

Przedszkole
w

Chobienicach

–

ZSPiP

Chobienice
5.

Przedszkole
w Belęcinie –ZSPiP Belęcin
RAZEM

25

508

W roku szkolnym 2018/2019 liczba oddziałów i uczniów przedstawiała się następująco:
Lp.

Nazwa szkoły

Liczba oddziałów

1.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 21

Liczba uczniów
435

Wielkopolskich w Siedlcu
2.

Szkoła Podstawowa w Tuchorzy

3.

Zespół

Szkoły

19

364

Podstawowej 12

199

i Przedszkoli w Kopanicy
4.

Zespół

Szkoły

Podstawowej 9

147

i Przedszkola w Chobienicach
5.

Zespół

Szkoły

Podstawowej 9

154

i Przedszkola w Belęcinie
RAZEM

70

1.299

W realizacji procesu nauczania bardzo istotnym czynnikiem jest dbałość o ciągłe
wzbogacanie placówek w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne, nowoczesne technologie
co niewątpliwie poprawia jakość kształcenia. Uwzględniając ten fakt szkoły na bieżąco
doposażane są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym: komputery, laptopy,
tablety, tablice interaktywne i inne. Ograniczone środki budżetowe nie pozwalają w pełni
zaspokoić potrzeb. Działania te powodują, że baza lokalowa spełnia określone standardy
i normy użytkowe. Pomimo znacznych nakładów jakie poniesiono na ten cel, należy mieć
świadomość ogromu zadań, których gmina musi się podjąć. Czynnikiem warunkującym
natężenia prac remontowych w głównej mierze są finanse gminy.
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W 2019 r. zakończyła się przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Przedszkola w Siedlcu.
Kwota inwestycji 2.186 821,64 złotych. Gmina Siedlec w roku 2019 również wybudowała
nowoczesną salę gimnastyczną wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Tuchorzy. Kwota
inwestycji 2.895 316,99 złotych.

Jednostka

Sala
Boisko
gimnastyczna szkolne/plac
zabaw

Biblioteka

Ilość
lekcyjnych

SP Siedlec

1

2

1

16

SP Tuchorza

1

2

1

ZSPIP Kopanica

---

2

ZSPiP Chobienice

---

1

ZSPiP Belęcin

1

ZPP Tuchorza
Przedszkole
Siedlec

sal Pracownie
specjalistyczne
(logopeda, pedagog)

Pokoje
nauczycielskie

Gabinet higienistki

Sale
komputerowe

1

2

1

2

19

1

2

1

1

1

20

3

3

1

1

1

12

1

1

1

1

2

1

14

1

1

1

1

---

2

---

7

1

1

---

---

---

1

---

4
(2
sale --lekcyjne w SP)

1

---

---

Opracowane na podstawie danych ze szkół

Egzamin gimnazjalny sprawdza opanowanie wiadomości i umiejętności zawarte
w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Składa się
z trzech części:
- humanistycznej z zakresu języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych:
biologii, chemii, fizyki i geografii,
- językowej z wybranego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy i rozszerzony).
Do egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym zobowiązany jest przystąpić każdy
gimnazjalista. W roku szkolnym 2018/2019 po raz ostatni był przeprowadzany egzamin
gimnazjalisty. Maksymalna ilość punktów, którą mógł uzyskać uczeń z każdego przedmiotu to
100%.
Poniższa tabela przedstawia wyniki w poszczególnych szkołach:
Część matematyczno
Placówka

Część humanistyczna

przyrodnicza

Język nowożytny

j.polski

wos, historia

matematyka

prz.przyrodn
.
j.angielski

SP Siedlec

61,17

57,31

39,31

44,98

SP Tuchorza

61,16

58,56

41,64

43,36

ZSPiP Kopanica

56

52,55

33,09

47

ZSPiP Chobienice

50,13

53,4

39,07

44,67

P 48,80
R 62,38
P 65,96
R47,44
P 56,85
R 36,27
P 51,80
R 29,13

j.niemiecki

P 74,88
R 54,38
P50,00
----------------
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ZSPiP Belęcin

56,08

55,85

47,23

56,31

P 55,86
R 32,43

P 32,33

W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin ośmioklasisty,
który sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej .Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej z trzech
przedmiotów:
- języka polskiego,
- matematyki,
- języka nowożytnego.

Placówka

Egzamin pisemny
j. polski
matematyka

język nowożytny

SP Siedlec

63,43

37,52

46,78

SP Tuchorza

56,82

45,15

54,77

ZSPiP Kopanica

61,33

46,78

46,22

ZSPiP Chobienice

60,26

40,7

45,83

ZSPiP Belęcin

42

36,56

32,88

Wykonanie wydatków bieżących szkół i przedszkoli na rok 2018/2019

Jednostka

ZSPiP

Płace i pochodne

Wydatki remontowe Wydatki rzeczowe

IX-XII

I-VIII

IX-XII

I-VIII

IX-XII

I-VIII

2018

2019

2018

2019

2018

2019

614.776,87

1.425.355,1
1

8.935,20

13.271,38

173.083,42

342.267,56

ogółem

2.577.689,54
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Belęcin

ZSPiP
Chobienice

629.676,35

1.248.319,8
8

19.087,75

7.271,35

223.676,06

304.127,61

2.432.159,00

ZSPiP
Kopanica

836.630,74

1.626.597,4
9

29.917,83

32.844,20

303.493,39

582.275,91

3.411.759,56

SP Siedlec

1.025.231,
97

2.191.173,9
8

22.778,35

3.988,95

390.647,49

557.976,67

4.191.797,41

SP Tuchorza

910.788,
54

1.923.188,
02

36.144,0
1

22.792,9
5

272.865,
14

443.368,6
1

3.609.147,27

Przedszkole
Siedlec

235.422,
66

514.325,7
1

1.100,00

57.787,3
5

88.132,4
9

116.595,1
5

1.013.363,36

ZPP
Tuchorza

285.683,
53

585.459,8
2

32.666,5
2

15.824,9
1

116.497,
12

164.371,1
1

1.200.503,01
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VII. Raport z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu za 2019 rok
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu jest samorządową instytucją kultury, wpisaną
do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Siedlec i posiada osobowość
prawną. Zakres i cele działania Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu określa statut nadany
Uchwałą nr VII/63/03 Rady Gminy Siedlec z dnia 3 czerwca 2003 roku. Do podstawowych
zadań placówki należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków
dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą
i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań
kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury, kształtowanie
wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury obejmuje
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i dotyczy kierunków działalności
zapisanych w statucie. Zgodnie
z zapisami o działalności statutowej Gminnego
Ośrodka Kultury prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie
naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, teatru, sztuk
plastycznych, zajęć wokalnych, rzeźby, działań o charakterze rękodzielniczym i muzycznym.
▪ Ośrodek Kultury prowadził w 2019 r. 10 sekcji zainteresowań dla dzieci i młodzieży
w przedziale wiekowym od 1 do 30 lat.
▪ W ramach działań artystycznych GOK prowadzi i współpracuje z dwoma zespołami
muzycznymi o charakterze biesiadno-ludowym – „Perły – Sumsiodki” oraz
„Tuchorzacy”.
▪ GOK współpracuje z szeregiem instytucji w Gminie Siedlec i poza nią, m.in.: ze
szkołami, ościennymi ośrodkami kultury, Kołami Gospodyń Wiejskich,
Stowarzyszeniami, z Kołem Emerytów i Rencistów i sołectwami.

W 2019 roku Ośrodek Kultury zrealizował ponad 100 działań i przedsięwzięć
o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym.
▪ Ośrodek Kultury dysponuje przestrzenią wystawienniczą, w której odbywają się
cykliczne wystawy prac artystycznych - w 2019 r. otwarto 9 wystaw indywidualnych i
zbiorowych.
▪ GOK prowadzi cykl spotkań dla seniorów o nazwie Czwartki Seniora, w ramach
których organizowane są warsztaty i spotkania.
▪ GOK przeprowadził kilkanaście konkursów i przeglądów dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, o różnorodnej tematyce i treści. m.in.: plastyczne, kulinarne,
i muzyczne.
Gminy Siedlec, takie jak Święto Smaków i Grójecka Noc Świętojańska. Wyjątkową
imprezą, którą współtworzył GOK były 21 Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki
Wielkopolskie. W roku 2019, wspólnie z samorządem województwa Wielkopolskiego,
powiatem wolsztyńskim i Arcybiskupem Metropolitą Poznańskim, Gmina Siedlec była
organizatorem. 21. Wojewódzko–Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich To
niepowtarzalne wydarzenie i wyjątkowe wspólne przedsięwzięcie trzech samorządów, stało
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się ważnym elementem promocji Ziemi Siedleckiej. W trakcie imprezy plenerowej, gościliśmy
przedstawicieli 31 wielkopolskich powiatów. Delegacje pod przewodnictwem starostów
miały możliwość zapoznania się nie tylko z kulturą naszego regionu, ale także z dokonaniami
na arenie gospodarczej. Dożynki stały się okazją dla wielu spotkań i ważnych rozmów, w
których uczestniczyło wielu samorządowców oraz parlamentarzystów. Budżet Imprezy
zamknął się w kwocie ponad 400 tyś zł z czego Gmina Siedlec wydatkowała około 100 tyś.
Pozostałe środki pochodziły z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – ok. 200 tyś oraz Powiatu
Wolsztyńskiego ok. 100 tyś zł. Wydarzenie zainaugurowało otwarcie wystawy rolniczej.
Wstęgę wspólnie przecinali włodarze samorządu wojewódzkiego z marszałkiem Markiem
Wożniakiem na czele, powiatowego i gminnego. Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup
Stanisław Gądecki przewodniczył mszy świętej dożynkowej. Zwieńczeniem tej wyjątkowej dla
gminy i mieszkańców imprezy był koncert ,,Golec Uorkiestra”. W imprezie uczestniczyły
tłumy mieszkańców naszej gminy, oraz wielu widzów z gmin i powiatów ościennych.
Wydarzenie to zapewne pozostanie na długie lata w pamięci mieszkańców oraz przybyłych
gości i widzów, stając się bezspornym elementem promocji gminy i regionu.
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu jest administratorem 24 obiektów sal wiejskich.
Dołączone tabele przedstawiają statystykę za 2019 rok dotyczącą kosztów utrzymania oraz
częstotliwości wynajmów.
ILOŚĆ PODPISANYCH UMÓW – zał. Tabela nr 1
Gmina Siedlec na swoim terenie posiada 24 sale wiejskie. Każde sołectwo ma do dyspozycji
salę wiejską z pełnymi węzłami sanitarnymi oraz zapleczem kuchennym. Mieszkańcy oraz
zamiejscowi mają możliwość wynajmu sali w celach komercyjnych oraz widowiskoworozrywkowych, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora GOK, w którym ustalono stosowne opłaty.
W okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. podpisano 268 umów o wynajem.
Najwięcej wynajmów odbyło się w sali wiejskiej w Chobienicach (43 umowy), Jażyńcu (28
umów) oraz w Małej Wsi (28 umów). Najmniej wynajmów odbyło się w sali wiejskiej
w Mariankowie (1 wynajem).

Liczba umów najmu sal wiejskich w 2019r.

Lp.

Świetlica

Ilość umów
najmu

1

Belęcin

12

2

Boruja

11

3

Chobienice

43

4

Grójec Mały

3

5

Grójec Wielki

7

59

6

Godziszewo

5

7

Jaromierz

10

8

Jażyniec

28

9

Karna

9

10

Kiełkowo

3

11

Kiełpiny

9

12

Kopanica

13

13

Mała Wieś

28

14

Mariankowo

1

15

Nieborza

3

16

Reklin

17

17

Tuchorza

13

18

Nowa Tuchorza

3

19

Stara Tuchorza

4

20

Wąchabno

2

21

Wielka Wieś

1

22

Wojciechowo

13

23

Zakrzewo

6

24

Żodyń

24

268

WYSOKOŚĆ PRZYCHODÓW Z WYNAJMU SAL - zał. Tabela nr 2
W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 przychody z wynajmu sal wiejskich wynosiły 41 400
zł, w tym na poszczególnych salach wg danych zawartych w tabeli nr 2.
Średni przychód w 2019 roku wyniósł 1 725 zł w przeliczeniu na jedną salę wiejską.
Największe przychody z wynajmu sali wiejskiej zanotowane zostały w obiekcie
w miejscowościach Chobienice (5 300 zł), Jażyniec (5 300 zł), Kopanica (4 700 zł), oraz w
Małej Wsi (5 550 zł) i w Żodyniu (4 175 zł). Najmniejsze przychody z wynajmu osiągnięto na
salach wiejskich w Kiełkowie ( 100 zł ), Mariankowie (100 zł ), Wąchabnie (250 zł) i Wielkiej
Wsi (200 zł).
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Przychody z wynajmu świetlic w 2019 roku

Lp.

Świetlica

Najem 2019

1

Belęcin

1 000,00 zł

2

Boruja

1 350,00 zł

3

Chobienice

5 300,00 zł

4

Grójec Mały

850,00 zł

5

Grójec Wielki

850,00 zł

6

Godziszewo

650,00 zł

7

Jaromierz

1 600,00 zł

8

Jażyniec

5 300,00 zł

9

Karna

1 600,00 zł

10

Kiełkowo

100,00 zł

11

Kiełpiny

1 630,00 zł

12

Kopanica

4 700,00 zł

13

Mała Wieś

5 550,00 zł

14

Mariankowo

100,00 zł

15

Nieborza

300,00 zł

16

Reklin

2 035,00 zł

17

Tuchorza

1 000,00 zł

18

Nowa Tuchorza

400,00 zł

19

Stara Tuchorza

300,00 zł

20

Wąchabno

250,00 zł

21

Wielka Wieś

200,00 zł

22

Wojciechowo

1 360,00 zł

23

Zakrzewo

800,00 zł

24

Żodyń

4 175,00 zł

41 400,00 zł
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KOSZTY EKSPLOATACYJNE UTRZYMANIA – zał. Tabela nr 3
Koszty eksploatacyjne utrzymania świetlic wiejskich z dotacji organizatora w okresie
od 01.01.2019 do 31.12.2019 wyniosły łącznie 166.916,29 zł. Na koszty eksploatacyjne
składają się koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody, usługi komunalne oraz pozostałe
usługi obce. Koszty opłat za media są podzielone na koszty faktyczne (kwota z faktury),
wpłaty (koszty ponoszone przez wynajmujących) oraz saldo.
Średnie koszty utrzymania w przeliczeniu na jedną świetlicę wiejską wynoszą 6.954,85 zł.
Najwyższe koszty odnotowano w Tuchorzy (16 983,65 zł), Chobienicach (14.441,55 zł), Borui
(11 584,20) i w Belęcinie (10 196,60 zł). Najmniejsze koszty utrzymania odnotowano
na salach wiejskich w Małej Wsi (993,29 zł), Mariankowie (1 910,55 zł), Nieborzy (2 649,94 zł)
i w Grójcu Małym (2 673,60 zł). Ponadto odnotowano wspólne koszty utrzymania sal
wiejskich w wysokości 25043,08 zł (w przeliczeniu na jedna salę wiejską wynosi średnio
(1 043,46 zł). Do wspólnych kosztów zaliczane są ubezpieczenia oraz przeglądy sprzętu,
a także dostosowanie sal do wymogów określonych przez obowiązujące przepisy prawa
( gaśnice, koce gaśnicze, oznakowanie przeciwpożarowe).
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Koszty eksploatacyjne utrzymania świetlic wiejskich z dotacji organizatora
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Lp. Nazwa świetlicy

Energia
elektryczna

Gaz i woda

Usługi
komunalne

Pozostałe usługi
obce

RAZEM

1.

Belęcin

1 907,41 zł

7 512,71 zł

776,48 zł

2.

Boruja

2 821,21 zł

5 924,77 zł

464,36 zł

2 373,86 zł

11 584,20 zł

3.

Chobienice

4 390,60 zł

5 141,64 zł

1 945,42 zł

2 963,89 zł

14 441,55 zł

4.

Grójec Mały

1 223,35 zł

548,42 zł

731,84 zł

170,00 zł

2 673,61 zł

5.

Grójec Wielki

1 658,68 zł

3 497,15 zł

884,65 zł

- zł

6 040,48 zł

6.

Godziszewo

1 904,14 zł

3 043,66 zł

703,04 zł

- zł

5 650,84 zł

7.

Jaromierz

1 662,24 zł

2 540,37 zł

356,04 zł

1 088,83 zł

5 647,48 zł

8.

Jażyniec

1 446,95 zł

1 921,61 zł

715,15 zł

646,56 zł

4 730,27 zł

9.

Karna

1 360,61 zł

5 792,80 zł

333,26 zł

- zł

7 486,67 zł

10.

Kiełkowo

1 738,26 zł

1 182,62 zł

427,64 zł

- zł

3 348,52 zł

11.

Kiełpiny

471,05 zł

2 251,69 zł

609,06 zł

- zł

3 331,80 zł

12.

Kopanica

3 137,35 zł

5 251,28 zł

91,66 zł

393,60 zł

8 873,89 zł

13.

Mała Wieś

-1 657,47 zł

2 100,57 zł

380,20 zł

169,99 zł

993,29 zł

14.

Mariankowo

734,19 zł

638,56 zł

537,80 zł

- zł

1 910,55 zł

15.

Nieborza

1 233,94 zł

981,57 zł

434,43 zł

- zł

2 649,94 zł

16.

Reklin

1 534,24 zł

1 725,26 zł

115,52 zł

- zł

3 375,02 zł

17.

Tuchorza

3 232,33 zł

9 286,17 zł

852,07 zł

18.

Nowa Tuchorza

1 494,30 zł

2 652,31 zł

335,84 zł

- zł

4 482,45 zł

19.

Stara Tuchorza

2 474,75 zł

3 760,80 zł

749,34 zł

- zł

6 984,89 zł

20.

Wąchabno

1 595,97 zł

3 852,83 zł

427,64 zł

- zł

5 876,44 zł

21.

Wielka Wieś

1 157,34 zł

3 299,13 zł

335,84 zł

- zł

4 792,31 zł

22.

Wojciechowo

1 276,89 zł

1 180,26 zł

452,46 zł

- zł

2 909,61 zł

23.

Zakrzewo

1 390,95 zł

2 565,00 zł

244,04 zł

- zł

4 199,99 zł

24.

Żodyń

264,92 zł

1 646,71 zł

797,53 zł

25.

Koszty wspólne – ubezpieczenie mienia, przeglądy
OGÓŁEM

38 454,20 zł

78 297,89 zł

13 701,31 zł

- zł

3 613,08 zł

- zł
25 043,08
zł
36 462,89 zł

10 196,60 zł

16 983,65 zł

2 709,16 zł
25 043,08 zł
166 916,29 zł
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VIII. Raport Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2019 r.
Biblioteki Publiczne gminy Siedlec działają jako samorządowe instytucje kultury, gdzie
główną placówką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu i trzy filie: w Tuchorzy, Kopanicy
i Chobienicach. Biblioteki prowadzą działalność w zakresie zadań podstawowych, do których
należy m.in. gromadzenie, opracowanie, selekcja, inwentaryzacja, przechowywanie
i udostępnianie zbiorów, działalność informacyjna, dokumentacyjna, szkoleniowa, działania
promujące biblioteki poprzez organizację spotkań edukacyjnych i kulturalnych.
Ściśle współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, szkołami i przedszkolami z Gminy
Siedlec, a także z bibliotekami z sąsiednich gmin.
Organizowaliśmy akcje głośnego czytania dla najmłodszych mające na celu zainteresowanie
dzieci książką, popularyzowanie literatury dziecięcej, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości
oraz przezwyciężenie nieśmiałości podczas konkursów recytatorskich.
Rokrocznie organizujemy „Tydzień Bibliotek„ gdzie każdego dnia począwszy od ósmego maja
do piętnastego maja, każda z bibliotek w naszej gminie organizuje różne imprezy nie tylko
dla dzieci i młodzieży, pamiętamy również o seniorach. Organizujemy spotkania autorskie,
konkursy czytelniczo – plastyczne rozwijające zdolności manualne dzieci, wspomniane
wcześniej głośne czytania, zajęcia manualne, warsztaty balonowe, spotkania z pszczelarzem.
Organizujemy również spektakle teatralne dla najmłodszych.
Co roku uczniowie klas I SP pasowani są na czytelników dzięki czemu liczba czytelników
w naszych bibliotekach wzrasta.
Biblioteki chętnie włączyły się też w Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zorganizowały też spotkania z okazji „ Światowego Dnia Książki”, „Międzynarodowego Dnia
Postaci z Bajek” czy „ Dnia Kredki” i „ Dnia Pluszowego Misia”.
W związku z coraz większymi wymogami naszych czytelników bibliotekarki naszych bibliotek
brały udział w szkoleniach, kursach e – learningowych, konferencjach mających na celu
podniesienie umiejętności pracowników.
W 2019 r. biblioteka wzięła udział w projekcie pn. Program Wieloletni „ Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Dzięki programowi otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie
6 213 zł, a tym samym zwiększył się nasz księgozbiór o 245 wol.
Ogółem stan księgozbioru na dzień 31.12.2019 r. wynosił 32 284 wol. z czego :
Ubytkowano 1451 wolumenów.
Czytelnicy – stan na dzień 31.12.2019 r. wynosił 756 osób.
Wypożyczenia – stan na 31.12.2019 r. wynosił 4 900 wol. i 682 czasopism.

64

IX. Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo gminy Siedlec w 2019 roku.
Zapewnienie bezpieczeństwa w szeroko rozumianym znaczeniu należy do zadań własnych
Gminy. Bezpieczeństwo pożarowe Gminy Siedlec jest oparte o Komendę Powiatową PSP
w Wolsztynie oraz sieć Ochotniczych Straży Pożarnych. Sieć tą stanowią jednostki znajdujące
się w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym, jednostki typu „S” spoza KSR-G i jednostki
typu „M”. W skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego wchodzą – na podstawie
umowy podpisanej z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej – wytypowane
Ochotnicze Straże Pożarne spełniające wiodącą rolę w systemie ochrony przeciwpożarowej
gminy i są to jednostki typu „S” z OSP Siedlec, Kopanica, Chobienice i Tuchorza. Pozostałe
jednostki typu „S” działają w miejscowościach: Boruja, Stara Tuchorza i Wąchabno, a 8
jednostek typu „M” w miejscowościach: Grójec Wielki, Jaromierz, Jażyniec, Karna, Kiełkowo,
Reklin, Zakrzewo i Żodyń. Wszystkie te jednostki uczestniczą w działaniach ratowniczych
realizując zadania ochrony przeciwpożarowej i działalność społeczną. Ochrona
przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia,
zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym
zagrożeniem poprzez:
1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej
lub innego miejscowego zagrożenia;
2. zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia,
3. prowadzenie działań ratowniczych.
Zakres działań jednostek OSP obejmuje następujące zadania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

gaszenie pożarów,
ratownictwo techniczne, w szczególności na drogach,
ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt oraz zagrożonego mienia,
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych,
prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym podczas powodzi,
usuwanie skutków zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii pogodowych
i udzielanie pomocy socjalnej poszkodowanym.

Jednostki OSP wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zrzeszają 609 członków zwyczajnych,
668 członków wspierających, 10 członków honorowych, 177 członków Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych.
Wszystkie jednostki OSP posiadają własne remizy strażackie, które są własnością gminy
przekazane tym jednostkom w użyczenie.
Na wyposażeniu jednostek OSP znajdują się:
1.
2.
3.
4.

samochody pożarnicze – 1 ciężki, 7 średnich i 6 lekkich,
przyczepy pożarnicze – 2 ciężkie, 5 lekkich,
łódź hybrydowa, 2 pontony pneumatyczne z silnikami,
zestaw do ratownictwa wodno-lądowego,
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

motopompy pożarnicze stacjonarne i pływające,
zestawy hydrauliczne (nożyco-rozpieracze),
agregaty prądotwórcze,
defibrylatory,
aparaty powietrzne,
pilarki do drewna,
piły do betonu i stali,
turbowentylatory,
parawany do osłony miejsc wypadków,
detektory prądu,
mierniki wielogazowe,
umundurowanie specjalne i wyjściowe,
środki łączności,
radiowe systemy załączania syren alarmowych,
sprzęt wyposażenia osobistego strażaków oraz wiele innych.

Jednostki OSP są wyposażone i przygotowane do prowadzenia samodzielnych działań
ratowniczo – gaśniczych przy likwidacji pożarów i skutków miejscowych zagrożeń.
W okresie 01.01.2019-31.12.2019 r. na terenie gminy Siedlec miało miejsce 117 zdarzeń,
w których brały udział zespoły straży pożarnej, z tego 36 pożarów, 79 miejscowych zagrożeń
oraz 2 fałszywe alarmy.
W działaniach tych udział brały następujące jednostki OSP:
Lp Jednostka

Razem

Pożar

1. OSP Siedlec [KSRG]
2. OSP Kopanica [KSRG]
3. OSP Tuchorza [KSRG]
4. OSP Chobienice [KSRG]
5. OSP Boruja
6. OSP Stara Tuchorza
RAZEM

48
41
35
34
16
5
179

17
24
14
14
4
5
78

Miejscowe
zagrożenie
30
16
21
19
12
0
98

Alarm
fałszywy
1
1
0
1
0
0
3

Udział ilościowy strażaków PSP i OSP w zdarzeniach wg podziału na gminy
Gmina

Osoby OGÓŁEM Osoby JRG

Osoby OSP
w KSRG

Osoby OSP
KSRG

Przemęt
Siedlec
Wolsztyn
RAZEM

1387
1422
2717
5526

790
893
936
2619

247
120
304
671

350
409
1477
2236

spoza
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Działalność jednostek nie sprowadzała się wyłącznie do usuwania skutków zagrożeń.
W okresie tym strażacy z gminy Siedlec uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez
Państwową Straż Pożarną w Wolsztynie.

Data szkolenia

26.01-09.06.2019 r.

15-22.02.2019 r.

Rodzaj szkolenia

Ilość osób

19 osób, w tym:
2 osoby z jednostki OSP Boruja
Szkolenie
podstawowe 6 osób z jednostki OSP Chobienice
strażaków
2 osoby z jednostki OSP Kopanica
ratowników OSP
1 osoba - OSP Reklin
4 osoby – OSP Siedlec
4 osoby – OSP Tuchorza
Szkolenie
podstawowe
z zakresu kwalifikowanej
3 osoby z jednostki OSP Boruja
pierwszej
pomocy
dla ratowników OSP

09.05.2019 r.

Szkolenie
z
zakresu
napędów
hybrydowych OSP Kopanica i OSP Tuchorza
w samochodach osobowych

28.09-13.10.2019 r.

Szkolenie
z
zakresu
ratownictwa technicznego 2 osoby z jednostki OSP Stara Tuchorza
dla strażaków ratowników

16.11 – 1.12.2019 r.

Szkolenie dowódców OSP

2 osoby z jednostki OSP Chobienice
2 osoby z jednostki OSP Stara Tuchorza
1 osoba z jednostki OSP Siedlec
2 osoby z jednostki OSP Tuchorza

23-30.11.2019 r.

Szkolenie
„Instruktor
1 osoba z jednostki OSP Siedlec
Akademii
Pożarniczej
2 osoby z jednostki OSP Tuchorza
Wioski Floriana”

7-8.12.2019 r.

Szkolenie dla abonentów
13 osób z jednostki OSP Kopanica
sieci radiowej UKF ochrony
2 osoby z jednostki OSP Siedlec
przeciwpożarowej

W 2019 roku Komenda Powiatowa PSP w Wolsztynie dokonała przeglądów stanu
technicznego pojazdów i sprzętu technicznego w jednostkach typu S. Przegląd ten
obejmował ocenę sprawności technicznej pojazdów, ocenę sprawności technicznej sprzętu
silnikowego i innego sprzętu pożarniczego, ocenę stanu technicznego zaplecza obsługowo –
naprawczego oraz ocenę sprawności sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych. Średnia ocena z
przeglądów wyniosła 5,78.
W roku 2019 do jednostek OSP trafiła kolejna partia sprzętu ratowniczo-gaśniczego
i ochronnego oraz wyremontowano remizy dzięki współfinansowaniu z dotacji ze środków
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 19 980,00 zł, z Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w kwocie 27 680,00 zł, dotacji ze środków własnych
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gminy w kwocie 47 828,84 zł, dotacji ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie w kwocie
20 000,00 zł. Ogółem dało to kwotę 115 488,84 zł. Do tego należy jeszcze doliczyć środki
wydane przez OSP.
Dodatkowo w roku sprawozdawczym 11 jednostek OSP skorzystało z dotacji tzw. 5000+
na działania z zakresu propagowania pierwszej pomocy, wydarzeń sportowych czy
kulturalnych.
Najważniejszym celem zrealizowanym z zakresu doposażania jednostek OSP w 2019 roku
było zakupienie:
•
elementów torów dla drużyn startujących w grupie A i C,
•
przyczepy do transportu sprzętu – OSP Boruja,
•
motopompy pożarniczej – OSP Kopanica,
•
aparatów powietrznych z maskami – 4 szt. – OSP Siedlec,
•
radiotelefonu – OSP Boruja,
•
zbiorników wodnych 2500 l i 5000 l – OSP Stara Tuchorza,
Ponadto zakupiono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

węże tłoczne W- 75 – 20 szt. – OSP Boruja,
rozdzielacze kulowe – OSP Chobienice i OSP Stara Tuchorza,
akumulator do łodzi hybrydowej - OSP Siedlec,
akumulator do motopompy – OSP Chobienice,
akumulator do samochodu pożarniczego - OSP Boruja i OSP Tuchorza,
wyposażenie toreb PSP – R1 – jednostki typu „S”,
części do masek od aparatów powietrznych - jednostki typu „S”,
niezbędne ilości paliwa, olei,
części zamienne do samochodów oraz sprzętu silnikowego,
obuwie skórzane – 11 par – OSP Kopanica i OSP Siedlec,
kamizelki ratownicze – OSP Chobienice,
kominiarki niepalne – 6 szt. – OSP Stara Tuchorza,
pokrowce do podpór ratowniczych –OSP Kopanica i OSP Siedlec
materiały budowlane na potrzeby jednostek OSP,
odtłuszczacz SINTAN,
środek pianotwórczy,
kamizelki odblaskowe – jednostki OSP.

X. System gospodarowania odpadami na obszarze Gminy Siedlec – uczestnika Związku
Międzygminnego „Obra” za rok 2019

Uchwałą Rady Gminy Siedlec Nr XII/85/2007 z dnia 20 listopada 2007 roku Gmina Siedlec ,
mając na celu wspólną gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie trzech gmin
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należących do Związku: Wolsztyn, Przemęt i Siedlec, przekazała na rzecz Związku
upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Związek realizuje obowiązki w zakresie systemu odbioru odpadów komunalnych
zmieszanych i wysegregowanych w stosunku do wszystkich właścicieli nieruchomości tj.
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Wynika to z treści uchwały nr VIII/28/2012
Zgromadzenia ZM „Obra” z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przejęcia obowiązku
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
System zbiórki odpadów wysegregowanych jest systemem mieszanym, opartym o zbieranie
surowców wtórnych w workach i pojemnikach zbiorczych. Pojemniki zbiorcze na:
makulaturę, tworzywa sztuczne oraz zużytą odzież, funkcjonują w budownictwie
wielorodzinnym oraz wynajmowane są przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
(min. instytucje, stowarzyszenia domków letniskowych, zakłady pracy, szkoły itp.). W
przypadku nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych sposób ten uniemożliwia
sprawdzenie wywiązywania się właścicieli z podjętego obowiązku segregacji. Z kolei
pojemniki na szkło bezbarwne oraz kolorowe zabezpieczają odbiór stłuczki szklanej od
wszystkich właścicieli nieruchomości tj. zamieszkałych i niezamieszkałych. Ponadto, każdy
właściciel nieruchomości mógł, w nieograniczonej ilości dostarczyć wysegregowane odpady
takie jak min.: makulatura, stłuczka szklana, tworzywa sztuczne, odpady zielone, baterie,
przeterminowane leki i chemikalia, gabaryty, gruz do jednego z trzech punktów selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym w gminie Siedlec w m. Siedlec, ul.
Lipowa, przy oczyszczalni ścieków. Za bieżącą działalność PSZOK-ów odpowiedzialni są
operatorzy (w przypadku Gminy Siedlec jest to ZEUK Sp. z o.o.), zaś zagospodarowanie
zebranych w nich odpadów wysegregowanych leży po stronie ZM „Obra”. W roku 2019
nasiliły się problemy związane z zagospodarowaniem praktycznie wszystkich frakcji odpadów
zbieranych selektywnie z wyjątkiem stłuczki szklanej. Dotyczyły one przede wszystkim
wynegocjowania jak najniższej ceny, którą należy ponieść za przyjęcie do utylizacji lub ich
dalszego zagospodarowania.
Zagospodarowanie odebranych odpadów.
Rok 2019 charakteryzował się kolejnym dość dynamicznym przyrostem ilości wytworzonych
odpadów komunalnych, w tym przede wszystkim wysegregowanych. W roku 2019
selektywnie zebrane odpady zagospodarowywane były w następujący sposób:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

stłuczka szklana – umowa z firmą Krynicki Recykling S.A..;
przeterminowane i niezużyte leki – Firma Michałowski z Bydgoszczy;
baterie – „REMONDIS Elektrorecykling Sp. z o.o.”
Organizacja Odzysku; zużyty sprzęt RTV i AGD – Elektrorecykling w Nowym Tomyślu;
tworzywa sztuczne, makulatura, wielkogabaryty i pozostałe – PHU Przemysław
Olejnik Wąbiewo;
opony – „Agro Firma” Wroniawy;
odzież – firma P.P.H.U. Sp. z o.o. „Wtórpol”;
gruz – proces odzysku R–5 i R-12 oraz magazynowanie pod potrzeby rekultywacji
składowisk odpadów.
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W wyniku współpracy z PPHU „Wtórpol” Sp. z o.o. Leszek Wojteczek, w roku 2019 udało się
wyodrębnić z puli odpadów zmieszanych 106,8 Mg odzieży. Tego typu przedsięwzięcia,
polegające na wyodrębnianiu różnych możliwych do zagospodarowania frakcji odpadów
komunalnych powinny być kontynuowane, albowiem prowadzi to do obniżenia łącznej ilości
odpadów komunalnych zmieszanych przekazywanych do instalacji a co za tym idzie,
prowadzi do zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemu.
Niestety bez danych z punktów skupu surowców wtórnych (dot. makulatury i złomu) nie
mamy możliwości podania ostatecznej ilości odpadów, które udało się wysegregować. Dane
te w związku z epidemią koronawirusa spłyną do Związku do 30 września 2020 r.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska celem planów inwestycyjnych powinno
być wskazanie realizacji infrastruktury niezbędnej do osiągnięcia w roku 2020 i w kolejnych
latach zgodności z unijnymi dyrektywami w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi. Wśród tych ostatnich prym wiodą: hierarchia postępowania z odpadami,
osiąganie wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz
ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wezwaniem
dla każdego organizatora systemu gospodarowania odpadami jest osiągnięcie celów w
zakresie przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu. Zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do dnia 31
grudnia 2020 roku obowiązani jesteśmy osiągnąć:
1.
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
2.
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
w wysokości co najmniej 70% wagowo;
3.
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy powstałych odpadów,
liczonych w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.
Dla Gminy Siedlec do i za rok 2019 osiąganie tych poziomów przedstawia się następująco:
1.
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania:
Rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Wymagane

50%

50%

50%

45%

45%

40%

40%

Osiągnięte

79,1%

1,78%

0,27%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

35%
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2.
przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagane

36%

38%

40%

42%

45%

50%

60%

70%

Osiągnięte

41,2%

45,15%

90,80%

45,73%

60,60%

53,36%

bd

3.

przygotowanie do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagane

12%

16%

16%

18%

20%

30%

40%

50%

Osiągnięte

15,61%

21,51%

38,84%

37,85%

43,00%

86,76%

bd

Określenie uzyskanych poziomów w pkt 2 i 3 będzie możliwe po przedłożeniu sprawozdań z
punktów skupu – z tego też powodu poziomy selektywnej zbiórki średniorocznie na mieszkańca
będzie można podać po tym terminie.
Z kolei zestawienie ilościowe dostarczonych odpadów komunalnych zmieszanych do stacji
przeładunkowej w Powodowie w okresie 1.01.2019 -31.12.2019 i wysłanych do instalacji w
Piotrowie Pierwszym przedstawia się następująco:

Miesiąc

Gmina Siedlec

Styczeń

268,6

Luty

221,62

Marzec

250,22

Kwiecień

278,3

Maj

239,98

Czerwiec

180,36

Lipiec

219,28

Sierpień

188,64

Wrzesień

219,02

Październik

250,68
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Listopad

253,94

Grudzień

205,98

RAZEM

2 776,62

W roku 2017 w drodze otwartego przetargu wyłoniony został operator wpisany do rejestru
działalności regulowanej prowadzonym przez ZM „Obra”, który zgodnie z rozstrzygniętym
przetargiem usługi odbioru odpadów będzie świadczył do 30 września 2021 roku.
Operatorem tym jest Zakład Eksploatacji Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Siedlcu ul.
Zbąszyńska 15. Operator świadczył na tej podstawie swoje usługi przez cały 2019 rok.
Zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów należało do ZM „Obra”.
Należy przypomnieć, że Gmina Siedlec w roku 2019 znajdowała się w IV regionie
gospodarowania odpadami, określonym w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami
(WPGO) dla naszego województwa. Dla regionu IV jedyną instalacją posiadającą status
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) była instalacja
zlokalizowana w Piotrowie Pierwszym, prowadzona przez Spółkę Prezero. Instalacja
posiadała moce przerobowe niezbędne do zagospodarowania wszystkich zebranych
odpadów. W trakcie roku 2019 zmiana przepisów prawa zniosła obowiązek dostarczania
odpadów do instalacji regionalnej. Ponieważ w lipcu 2018 roku Zarząd ZM „Obra” złożył
zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o stosowaniu przez
prowadzącego regionalną instalację praktyk ograniczających konkurencję, polegających na
nadużyciu pozycji dominującej na lokalnym rynku zagospodarowania odpadów komunalnych
poprzez narzucanie nieuczciwych cen za przyjęcie określonych frakcji odpadów, takie
rozwiązanie zostało przyjęte z zadowoleniem. Wzrost ceny na bramie dokonywanej przez
prowadzącego instalację obrazuje poniższa tabela:

2014

2015

2016

31.12.2018 31.12.2019

Do 30.04.20

Od 01.05.2020

248,40 zł

237,60 zł

243,00 zł

426,60 zł

626,40 zł

734,401 zł

1)

490,32 zł

propozycja niezaakceptowana, cena po zmianie operatora 642,60 zł/Mg

W wyniku prowadzonych w 2019 roku kontroli sprawdzających oraz odczytów z rejestracji
opróżniania pojemników, ujawniono kolejnych właścicieli nieruchomości, którzy w terminie
nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź
złożone deklaracje nie były zgodne ze stanem rzeczywistym. Dotyczy to zarówno podmiotów
prowadzących działalność jak i rozbieżności w ilości osób faktycznie przebywających na
nieruchomości.
Dzięki kontrolom odnotowano wzrost ilości właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych wnoszących opłatę a na których prowadzona jest działalność gospodarcza
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lub nieruchomość zabudowana jest domkiem letniskowym (względnie wykorzystywana jest
do celów rekreacyjnych).
Budowa stacji przeładunkowej oraz nowego PSZOK-u.
W ramach stworzonego przez ZM „Obra” systemu gospodarowania funkcjonuje tymczasowa
stacja przeładunkowa. Stacja docelowa, ze względu na już istniejącą infrastrukturę
techniczną powstanie na terenie przyległym bezpośrednio do składowiska. W roku 2019
pozyskano środki zewnętrzne na budowę stacji przeładunkowej i PSZOK, dostępnych dla
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siedlec. Docelowo zadanie zostanie zakończone w
2021 roku. W dodatkowym PSZOK-u przewiduje się lokalizację płyty umożliwiającej
deponowanie gruzu budowlanego a następnie jego kruszenie i wykorzystywanie pod
potrzeby drogowe gmin (środki pozyskano z NFOŚiGW).
Ponadto w trakcie roku 2019 zakończono procedurę pozyskania środków i rozstrzygnięcia
przetargu na rekultywację składowisk, w tym składowiska w Reklinku. Środki pozyskano w
trybie złożenia oferty na nabory ogłaszane przez samorząd województwa wielkopolskiego w
ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami, poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych
systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących. Termin zakończenia
rekultywacji marzec 2021 rok.
Informacja szczegółowa za rok 2019 dotycząca ilości odpadów w kg średnio wytworzonych
przez mieszkańców dostępna będzie po 30 listopada tj. po dniu w którym w wyniku zmian
spowodowanych przepisami wydawanymi w związku z epidemią COVID 19 należy sporządzić
analizę funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
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XI. Realizacja uchwał rady gminy
W 2019 roku Rada Gminy Siedlec odbyła 12 sesji , podczas których podjęła 63 uchwały.
Zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wszystkie
uchwały były przekazywane organom sprawującym nadzór merytoryczny. Organem takim , z
wyłączeniem spraw budżetowych, jest Wojewoda Wielkopolski, natomiast w zakresie spraw
dotyczących budżetu – Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Oddział w Lesznie.

Budżet gminy, stanowiący podstawę gospodarki finansowej na 2019 rok przyjęty
został uchwałą Nr IV/19/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 grudnia 2018 roku w której to
Rada Gminy Siedlec w ciągu 2019 roku dokonała 10 –krotnej zmiany .
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siedlec na lata 2019 – 2026 przyjęta została
uchwałą Nr IV/18/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 grudnia 2018 roku, w której to Rada
Gminy Siedlec w ciągu 2019 r. dokonała 7-krotnej zmiany, co pozwoliło na dostosowanie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec do aktualnych wartości uchwalonych w
budżecie Gminy Siedlec.
Przepisy prawa miejscowego prawa miejscowego zawarte zostały w 14 uchwałach.
Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .
Nie mniej jednak w przypadku 3 uchwał podjęto rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające
nieważność niezgodnej z prawem uchwały w całości lub części.
Podjęte w 2019 roku uchwały w zależności od postanowień w nich zawartych zostały
zrealizowane , bądź są w trakcie realizacji , bądź też są stosowane podczas realizacji zadań
Gminy.
Dostęp do wszystkich uchwał znajduje się na platformie http://www.siedlec.esesja.pl/

XII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi oraz inne istotne działania
Wójta
Współpraca Wójta ze społecznościami samorządowymi odbywa się na różnych poziomach
i jest różnorodna. Jedną z najważniejszych jest współpraca ze Związkiem Międzygminnym
Obra. W 2019 roku ZM Obra podpisał umowę na rekultywację wysypiska śmieci w Reklinku.
Kolejną jest współdziałanie z Lokalną Grupą Działania Regionu Kozła, gdzie od dnia 8 maja
2019 roku wójt stał się Starosta Regionu Kozła, a podczas uroczystej Gali Regionu Kozła
wręczone zostały statuetki Regionu Kozła. Jako starosta Regionu Kozła wójt przebywał też na
Białorusi. Od wielu lat odbywa się współpraca międzynarodowa z Niemcami oraz Mołdawią.
Już 7 lat trwa kooperacja z samorządowcami oraz przedsiębiorcami z Mołdawii, którzy
zapoznają się u nas z systemem administracyjnym oraz możliwościami pozyskania funduszy z
Unii Europejskiej. W październiku 2019 delegacja z gminy Siedlec na zaproszenie primara
gościła w gminie Stauceni. Z kolei partnerzy z Niemiec uczestniczą w konkursie języka
niemieckiego oraz chętnie odwiedzają polskich przedsiębiorców. Również w tym roku wójt
dwukrotnie przebywał w Niemczech na zaproszenie zaprzyjaźnionej gminy.
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Urząd Gminy Siedlec udzielał wsparcia przy organizacji badań mammograficznych, które
odbywały się w Siedlcu, dzięki wsparciu miejscowej jednostki OSP (udostępnienie przyłącza
siły do mammobusu).

Badania przeprowadzono w następujących terminach:
8 stycznia 2019 r.

- firma OPEN z Poznania,

10 – 11 stycznia 2019 r.

- firma LARGO z Poznania,

4 kwietnia 2019 r.

- firma LARGO z Poznania,

9 maj 2019 r.

- firma OPEN z Poznania przeprowadziła badania cytologiczne,

6 czerwca 2019 r.

- firma LARGO z Poznania,

27 czerwca 2019 r.

- firma OPEN z Poznania,

2 lipca 2019 r.

- firma LARGO z Poznania,

31 lipca 2019 r.

- firma OPEN z Poznania,

4 października 2019 r.

- firma LARGO z Poznania,

7 października 2019 r.

- firma DIAGNOSTYK z Zielonej Góry,

16 października 2019 r.

- firma OPEN z Poznania,

7 listopada 2019 r.

- firma LARGO z Poznania,

12 listopada 2019 r.

- firma OPEN z Poznania.

Liczne spotkania z parlamentarzystami i samorządowcami wpisały się na stałe w kalendarz
spotkań, do takich należy Europejskie Forum Ekonomiczne dla samorządów.
Gmina Siedlec została uhonorowana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Laurem Dwudziestolecia, nagrodą za całokształt działań proekologicznych i prokulturowych.
Jest to podsumowanie wielu lat pracy , działań wójta i pracowników. Wójt prowadzi też inne
działania, m.in. jest członkiem Komisji ds. Ochrony Środowiska w Stowarzyszeniu gmin
i powiatów wielkopolskich. W 2018 roku po 2 latach starań udało się nawiązać współpracę
z Lasami Państwowymi i wspólnie rozpocząć tworzenie szlaku turystycznego inspirowanego
miejscami pamięci Powstania Wielkopolskiego. Szlak ten biegnie zarówno po terenach gminy
Siedlec, jak i w lasach. Efektem tej współpracy było oznakowanie tego terenu i wyposażenie
go w tablice informacyjne małe i duże, ławy, stoły, wiaty turystyczne, stojaki na rowery oraz
kosze na śmieci. W 2019 rozbudowany został szlak o Mały szlak historyczny, kolejne
elementy małej infrastruktury jak wiata turystyczna, ławostoły oraz plac sprawnościowy
w Belęcinie. Wójt uczestniczył też w akcji Nadleśnictwa Wolsztyn „ Jedno dziecko, jedno
drzewo”, czego następstwem było posadzenie 20 lip i klonów w Grójcu Wielkim.
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