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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 nr 303 (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 
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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 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 ok. 22 % ludności powiatu wolsztyńskiego i ok. 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. Na koniec grudnia 2020 r. ludność gminy liczyła 12.581 osób, w tym 6.372 kobiety 

(50,6 % ogólnej liczby zameldowanych mieszkańców) i 6.209 mężczyzn (49,36 % ogólnej liczby 

zameldowanych mieszkańców). Współczynnik feminizacji wynosi 102,6. 

Mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym stanową 22,4 % populacji, w wieku produkcyjnym 60,1 %, 

a poprodukcyjnym 17,5 %. 
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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 działalność gospodarczą. W 2020 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 2020 roku. 

Budżet Gminy Siedlec na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy Siedlec 30 grudnia 2019 

roku. Uchwała Rady Gminy nr XVI/80/2019 w sprawie budżetu Gminy Siedlec na 2020 rok 

określiła wysokość dochodów na kwotę 57.618.185,65 zł, zaś wydatków na kwotę 58.618.185,65 

zł. 

Budżet zakładał deficyt budżetowy w kwocie 1.000.000,00 zł, oraz spłatę pożyczek i kredytów 

zaciągniętych na realizację zadań w wysokości 2.000.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu były 

planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 3.000.000,00 zł.  W 2020 

roku dokonano dwadzieścia trzy razy zmian budżetu i w budżecie. Siedem razy zmian dokonano 

uchwałami Rady Gminy, a szesnaście razy zarządzeniami Wójta. W wyniku zmian budżet został 

zwiększony po stronie dochodów o kwotę 4.726.936,58 zł, a po stronie wydatków o kwotę 

6.776.098,67 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco: 

plan dochodów – 62.345.122,23 zł, plan wydatków – 65.394.284,32 zł, plan deficytu 

– 3.049.162,09 zł. 

Plan rozchodów zrealizowano w 100%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie Gminy Siedlec 

z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiło 7.150.000,00 zł. 

Dochody gminy w 2020 roku 

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości 63.897.296,02 zł, co w stosunku do przyjętego planu 

rocznego stanowi 102,49 %. Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów składały się dochody 

bieżące w kwocie 62.767.227,23 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.130.068,79 zł. 

Dochody uzyskano z następujących źródeł: 

• dochody własne  9.548.133,46 zł   w tym m.in.: 

a) podatek od nieruchomości – 6.524.225,28 zł 

b) dochody z majątku gminy –233.479,20 zł, 

c) podatek od czynności cywilnoprawnych – 513.673,42 zł, 

• udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

12.683.457,57  zł  w tym: 
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a) podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 741.075,57 zł, 

b) podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – 11.942.382,00 z 

• subwencje  15.871.452,67 zł w tym: subwencja oświatowa – 11.826.126,00 zł, 

• środki zewnętrzne 20.520.387,96 zł w tym m. in.: 

a) na realizację świadczeń rodzinnych – 4.522.043,50 zł, 

b) na realizację świadczeń wychowawczych „500+” –15.998.344,46 zł, 

c) środki z innych samorządów – 2.569.430,31 zł, 

• z tytułu pomocy finansowej 1.543,81 zł 

• otrzymane z Województwa Wielkopolskiego 2.567.886,50 zł 

d) środki z UE 440.827,84 zł 

 

2. Wykonanie wydatków  w 2020 roku. 

 

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości 59.939.220,18 zł, co w stosunku do przyjętego planu 

stanowi 91,66 % i przedstawiały się następująco: 

• zadania inwestycyjne – 6.639.729,12 zł, 

• oświata i wychowanie –20.267.855,87 zł, 

• wydatki socjalne (w tym: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne  i 

świadczenia wychowawcze „500+”) 23.346.034,51 zł, 

• kultura, sport i rekreacja – 1.656.365,73 zł, 

• gospodarka komunalna (w tym: gospodarka odpadami, bieżące remonty ulic, utrzymanie 

zieleni i czystości, koszt oświetlenia ulic i utrzymania zasobów mieszkaniowych) – 1.878.222,28 zł, 

• administracja – 4.848.517,75 zł 

• obsługa długu publicznego – 240.567,40 zł, 

• pozostałe wydatki 1.061.927,52 zł 

Zrealizowano przychody w wysokości 8.687.535,95 zł 
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Realizacja wydatków majątkowych Gminy Siedlec na dzień 31.12.2020 r. 

 Treść Plan Wykonanie % 

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 1 208 000,00 1 208 000,00 100,00 

 

Wniesienie udziałów do Zakładu Eksploatacji Urządzeń Ko-

munalnych Spółka z o.o. w Siedlcu 1 208 000,00 1 208 000,00 100,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 531 005,37 2 721 520,58 77,07 

 

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr G565531 P w 

Starej Tuchorzy 
100 000,00 81,50 

0,08 

Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Siedlcu 12 000,00 11 998,62 99,99 

Budowa drogi w Kiełkowie (dz. nr 26/2, 25, 23) 10 000,00 10 000,00 100,00 

Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui 17 000,00 17 000,00 100,00 

Budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346, 348 w 

Chobienicach - etap II 
35 000,00 31 181,82 89,09 

Budowa ul. Słonecznej i Piaskowej w Kopanicy 30 000,00 30 000,00 100,00 

FS Mariankowo - przebudowa drogi gminnej - II etap 21 172,07 21 172,07 100,00 

FS Nieborza - budowa chodnika w kierunku Karny 10 500,00 10 500,00 100,00 

Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy 160 000,00 94 741,50 59,21 

Przebudowa drogi gminnej nr dz. 115/6 w Małej Wsi - etap 

I 
240 000,00 208 206,17 

86,75 

Przebudowa drogi gminnej w Kiełpinach 60 000,00 57 130,79 95,22 

Przebudowa drogi gminnej w Mariankowie - etap II 30 000,00 7 612,77 25,38 

Przebudowa drogi gminnej w Wielkiej Wsi - projekt 15 000,00 15 000,00 100,00 

Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanali-

zacji deszczowej w Jażyńcu 
580 000,00 445 684,29 76,84 

Przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu - etap I 240 000,00 984,00 0,41 

Budowa ścieżek rowerowych 85 000,00 0,00 0,00 

FS Chobienice - budowa wiaty rekreacyjnej oraz siłowni ze-

wnętrznej 
20 000,00 20 000,00 100,00 

Nie nam lecz następcom! Utworzenie zakątka pod nazwą: 

"Ignacówka", czyli Wiejskiego Centrum Historyczno-Rekre-

acyjnego poświęconego pamięci Hrabiemu Mielżyńskiemu 

37 450,00 37 450,00 

100,00 

FS Wielka Wieś - zagospodarowanie placu "pod Dębami" 19 000,00 18 999,99 100,00 

Modernizacja budynków komunalnych 150 000,00 146 304,24 97,54 

Modernizacja budynku szkolnego 40 000,00 39 866,00 99,67 

Modernizacja budynku szkolnego w Kopanicy 348 840,00 348 831,86 100,00 

Przebudowa c.o. w SP Siedlec 29 520,00 29 520,00 100,00 

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania 

budynku na pomieszczenie biurowe - Siedlec Osiedlowa 2 

- etap I 

915 000,00 898 236,63 98,17 

FS Jażyniec - uzupełnienie oświetlenia ulicznego 3 000,00 3 000,00 100,00 

FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego 1 000,00 1 000,00 100,00 

FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu 2 800,00 2 800,00 100,00 

FS Żodyń - oświetlenie na ulicy Sosnowej 3 000,00 3 000,00 100,00 
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Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 100 000,00 99 998,04 100,00 

Dawne tradycje, zwyczaje, obrzędy oraz Retro Traktory 

wprowadzają nas na nowe tory-utworzenie Centrum inte-

gracji promujące Piknik z Retro Traktorem 

4 500,00 0,00 

0,00 

FS Nowa Tuchorza - zakup klimatyzacji do sali wiejskiej 

wraz z wykonaniem usługi montażu 
8 000,00 7 999,99 

100,00 

FS Tuchorza - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 

wiejskiej 
29 849,30 29 849,30 

100,00 

FS Żodyń - budowa wiaty rekreacyjnej i wyposażenie 27 000,00 27 000,00 100,00 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w 

miejscowościach: Belęcin, Wielka Wieś i Żodyń poprzez bu-

dowę placów zabaw 

100 000,00 0,00 

0,00 

Tej Wiara! Robry i Szczuny-chodźcie ino tu odpocząć i cap-

nąć łyk kultury. Czyli stworzenie wiejskiego miejsca spo-

tkań, aktywizacji i sportu z gwarą poznańską w tle 

21 374,00 21 374,00 

100,00 

FS Siedlec- budowa domku typu wigwam w Siedlcu 25 000,00 24 997,00 99,99 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 89 800,00 83 468,79 92,95 

 

Wykup nieruchomości 5 500,00 0,00 0,00 

Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Chobienice 35 000,00 34 322,52 98,06 

Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej 15 000,00 14 846,27 98,98 

Zakup urządzenia Drymat System 12 300,00 12 300,00 100,00 

FS Chobienice - zakup kosiarki samojezdnej do koszenia te-

renów zielonych w sołectwie 
12 000,00 12 000,00 100,00 

FS Kiełpiny - zakup traktora do koszenia 10 000,00 10 000,00 100,00 

6170 

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 

celowy na finansowanie lub dofinansowa-

nie zadań inwestycyjnych 

 27 500,00 27 500,00 100,00 

 

Wsparcie finansowe na zakup samochodu osobowego seg-

mentu C w wersji oznakowanej  dla Posterunku Policji w 

Siedlcu 

27 500,00 27 500,00 100,00 

6220 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinanso-

wanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj-

nych innych jednostek sektora finansów publicznych 
180 866,00 180 180,87 197,21 

 

Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kul-

tury w województwie wielkopolskim 
161 220,00 161 064,87 99,90 

Zakup urządzeń do tlenoterapii, wspomagających leczenie 

niewydolności oddechowej pacjentów zakażonych korona-

wirusem SARS-CoV-2” zgodnie z pismem Dyrektora szpi-

tala nr SPZOZ/SEK/96/2020 z dnia 16 października 2020 

roku. 

19 646,00 19 116,00 97,30 

6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jed-

nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

1 436 352,75 1 415 247,55 98,53 

 
Z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów od-

szkodowań za grunty 
168 000,00 146 894,80 87,44 
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Zakup urządzenia przewoźnego USG z trzema głowicami na 

wózku jezdnym dla SP ZOZ w Wolsztynie 
15 000,00 15 000,00 100,00 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P Stara Tuchorza - 

Kiełpiny - Powodowo 
1 253 352,75 1 253 352,75 100,00 

6659 

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo-

rządu terytorialnego oraz związków gmin, związków po-

wiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinanso-

wanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

220 205,00 220 205,00 100,00 

 

Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Obra na reali-

zację zadania pn. „Realizacja działań edukacyjno – promo-

cyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie 

Związku Międzygminnego „OBRA”- uzupełnienie systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi ”  w ramach 

WRPO 

220 205,00 220 205,00 100,00 

      

RAZEM 6 693 729,12 5 856 122,79 87,49 
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Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3  w  2020 roku 

       

Dział - Roz-
dział 

Nazwa Projektu 

Uchwała nr 
XVI/80/2019 
Rady Gminy z 
dnia 
30.12.2019 r. 

Uchwała nr 
XIX/107/2020 
Rady Gminy z 
dnia 
26.05.2020 r. 

Zarządzenie Nr 
60/2020 Wójta 
Gminy Siedlec z 
dnia 22.06.2020 r. 

Uchwała nr 
XXIII/125/2020 
Rady Gminy z dnia 
20.10.2020 r. 

RAZEM 

801-80101 

Na realizację projektu grantowego 
pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej w sys-
temie kształcenia zdalnego z prze-
znaczeniem na zakup laptopów 

 70 000,00 92 800,00  162 800,00 

852-85295 

Utworzenie "Dziennego Domu Se-
nior +" w ramach zadania "Przebu-
dowa i zmiana sposobu użytkowa-
nia budynku Domu Pomocy Spo-
łecznej na przedszkole i dzienny 
dom opieki Senior-Wigor" 

273 956,25 74 457,34   348 413,59 

900-90002 

Wpłata Gminy na rzecz Związku 
Międzygminnego Obra na realiza-
cję zadania pn. „Realizacja działań 
edukacyjno – promocyjnych oraz 
rekultywacja składowisk odpadów 
na terenie Związku Międzygmin-
nego „OBRA”- uzupełnienie sys-
temu gospodarowania odpadami 
komunalnymi”  w ramach WRPO 

296 135,00   -75 930,00 220 205,00 

 OGÓŁEM 570 091,25 144 457,34 92 800,00 -75 930,00 731 418,59 
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3. Wieloletnia Prognoza finansowa 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siedlec na lata 2020-2026 (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 2020-2026 (WPF) 

wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-

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: 
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• dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy 

Siedlec na 2020 rok 

• dla lat 2021-2026 przyjęto sposób prognozowania w oparciu o dotychczasową 

prognozę długu, prognozę wykupu obligacji wraz z korektą dotyczącą w szczególności 

uzyskanych dochodów.  

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 2020-2026 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 

31.12.2020 roku wynosił 7.150.000,00 zł. Natomiast harmonogram spłat i obsługa długu 

przedstawia się następująco: 

 

Rok Wysokość spłaty Obsługa długu 

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 2020 roku. 

 

Liczba osób biorących udział w etapach tworzenia i zmiany Funduszu Sołeckiego za 2020 rok 

Lp. Sołectwo Liczba 

mieszkańców 

uprawniona do 

głosowania 

Liczba osób obecnych na zebraniach wiejskich 

Przyjmowani

e Funduszu 

Sołeckiego 

Pierwsza 

Zmiana 

Funduszu 

Sołeckiego 

Druga Zmiana 

Funduszu 

Sołeckiego 

1. Belęcin 531 19 34 - 

2. Boruja 322 25 8 - 

3. Chobienice 1026 42 - - 

4. Godziszewo 226 14 13 - 

5. Grójec Mały 128 2 7 - 

6. Grójec Wielki 133 19 21 - 

7. Jaromierz 406 35 22 - 

8. Jażyniec 392 24 21 - 

9. Karna 306 9 8 - 

10. Kiełkowo 204 11 10 - 

11. Kiełpiny 504 28 25 - 

12. Kopanica 707 32 26 - 

13. Mała Wieś 185 23 - - 

14. Mariankowo 91 10 - - 

15. Nieborza 206 10 9 - 

16. Nowa Tuchorza 142 10 - - 

17. Reklin 311 12 10 - 

18. Siedlec 1353 41 14 - 

19. Stara Tuchorza 379 11 8 - 

20. Tuchorza 906 14 10 - 
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21. Wąchabno 85 8 - - 

22. Wielka Wieś 198 11 - - 

23. Wojciechowo 140 17 15 - 

24. Zakrzewo 263 28 17 - 

25. Żodyń 540 17 23 - 

 

 

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2020 R. 

 

Informację o stanie mienia Gminy Siedlec za rok 2020 przygotowano na podstawie art. 267 

ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 

Gmina Siedlec dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy 

pomocy jednostek organizacyjnych. W celu sprawnego zarządzania majątkiem Gmina 

dokonała jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi. Kształtowanie się 

majątku w poszczególnych grupach na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco: 

 

Lp. Treść 
Wartość mienia 

31.12.2019 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2020 Różnica 

1 Grunty 1 782 972,68 829,00 1 114,57 1 782 687,11 -285,57 

2 Budynki i lokale 27 786 381,11 522 802,10 25 189,00 28 283 994,21 497 613,10 

3 
Obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 
31 778 309,08 1 777 967,81 0,00 33 556 276,89 1 777 967,81 

4 
Kotły i maszyny 

energetyczne 
217 269,84 0,00 0,00 217 269,84 0,00 

5 

Maszyny, 

urządzenia i 

aparaty 

specjalistyczne 

704 202,44 46 622,52 18 871,22 731 953,74 27 751,30 

6 

Specjalistyczne 

maszyny, 

urządzenia i 

aparaty 

90 333,58 0,00 0,00 90 333,58 0,00 

7 
Urządzenia 

techniczne 
356 861,13 7 999,99 1 240,00 363 621,12 6 759,99 

8 Środki transportu 1 499 059,74 0,00 0,00 1 499 059,74 0,00 
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9 

Narzędzia, 

przyrządy 

ruchomości i 

wyposażenie 

400 378,22 36 846,27 0,00 437 224,49 36 846,27 

10 

Wartości 

niematerialne i 

prawne 

534 568,07 1 249,00 0,00 535 817,07 1 249,00 

RAZEM 65 150 335,89 2 394 316,69 46 414,79 67 498 237,79 2 347 901,90 

11 
Zbiory 

biblioteczne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Wyposażenie 4 293 157,38 499 297,90 33 411,40 4 759 043,88 465 886,50 

OGÓŁEM 69 443 493,27 2 893 614,59 79 826,19 72 257 281,67 2 813 788,40 

 

 

 

Wartość mienia Gminy Siedlec wg stanu na 31 grudnia 2020 r wynosi 72.257.281,67 zł. Nastąpił 

wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 2.813.788,40 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 2020 r. wartość księgowa gruntów  - 1.782.687,11 zł. 

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 285,57  zł: 

• zwiększenie nastąpiło o kwotę 829,00 zł z tytułu podziału jednej działki na dwie 

działki, 

• zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 1.114,57 zł z tytułu podziału ww. działki oraz 

sprzedaży nieruchomości niezabudowanych  o powierzchni 0,4614 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 28.283.994,21 zł. W porównaniu do poprzedniego 

okresu nastąpił wzrost o kwotę 497.613,10 zł: 

• zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 522.802,10 zł z tytułu zwiększenia wartości 

budynków komunalnych w Jaromierzu i  Kopanicy oraz modernizacji budynku szkolnego 

w Kopanicy i Tuchorzy, 
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• zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 25.189,00 zł z tytułu sprzedaży budynku 

mieszkalnego w miejscowości Kopanica. 

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 33.556.276,89 zł. W porównaniu do 

poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 1.777.967,81 zł: 

• zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 1.777.967,81 zł z tytułu budowy i przebudowy 

dróg, ulic i chodników, kanalizacji, budowy oświetlenia ulicznego, zagospodarowania 

miejsc rekreacyjnych oraz modernizacji budynku szkolnego w Tuchorzy – remont dachu. 

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 731.953,74 zł. W porównaniu do poprzedniego 

okresu nastąpił wzrost o kwotę 27.751,30 zł: 

o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 46.622,52 zł z tytułu zakupu zestawu narzędzi 

hydraulicznych dla OSP Chobienice oraz osuszacza wilgoci Drymat dla ZPP Tuchorza. 

o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 18.871,22 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. 

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 90.333,58 zł. Nie wystąpiły zmiany                            

w porównaniu do poprzedniego okresu. 

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 363.621,12 zł. W porównaniu do poprzedniego 

okresu nastąpił wzrost o kwotę 6.759,99 zł: 

o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 7.999,99 zł z tytułu zakupu klimatyzacji do sali 

wiejskiej w Nowej Tuchorzy, 

o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 1.240,00 zł z tytułu likwidacji zużytego sprzętu. 
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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. Nie wystąpiły zmiany w 

porównaniu do poprzedniego okresu. 

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 437.224,49 zł.  W porównaniu do poprzedniego 

okresu nastąpił wzrost o kwotę 36.846,27 zł: 

o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 36.846,27 zł z tytułu zakupu kosiarek 

samojezdnych dla Chobienic i Kiełpin oraz zmywarki podłogowej do sali gimnastycznej 

w Tuchorzy. 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

To nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o 

przewidywalny okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do 

użytkowania na potrzeby jednostki. 

Ogólna wartość wartości niematerialnych i prawnych to kwota 535.817,07 zł. W porównaniu 

do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 1.249,00 zł: 

o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 1.249,00 zł z tytułu zakupu pakietu Office na 

stanowisko w urzędzie. 

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. 

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 4.759.043,88 zł. W porównaniu do poprzedniego 

okresu nastąpił wzrost o kwotę 465.886,50 zł: 

• zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 499.297,90 zł z tytułu zakupu do Urzędu Gminy 

szaf, krzeseł biurowych, wyposażenia, sprzętu komputerowego, drona, generatora 

ozonu, niszczarki. Dla jednostek OSP zakupiono: ubrania specjalne, aparat 

nadciśnieniowy, hełmy bojowe. Dla sołectw zakupiono: kosy spalinowe, wiaty 

przystankowe, zmywarkę. W jednostkach oświatowych zakupiono kasy fiskalne, 

odkurzacz, projektory, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, tablet, niszczarki, 

przyjęcie sprzętu komputerowego w ramach projektu „ zdalna szkoła” i projektu 

„zdalna szkoła +”, pralki, czajniki, zmywarki do naczyń, stoliki, biurka, wiertarki, kocioł 

gazowy CO, zestaw mebli, szafki, czajnik,  drzwi przesuwne, kalkulator. W OPS 

zakupiono szafy, kalkulator, termometr bezdotykowy, urządzenie wielofunkcyjne, 

niszczarki, laptopa, kamerę, telewizor. 
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• zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 33.411,40 zł z tytułu likwidacji zużytego 

wyposażenia oraz sprzętu komputerowego. 

 

PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 

Według stanu na 31 grudnia 2020 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 

Kiełpiny 226/1 0,2184 RV,B 

Kiełpiny 228/4 0,1575 RV,VI,B 

OGÓŁEM 0,3759  

 

UDZIAŁY 

Gmina posiada 100% udziałów w spółce komunalnej: 

o ZEUK Spółka z o.o. o wartości 19.543.000,00 zł. Wartość udziałów w stosunku do roku 

ubiegłego nie uległa zwiększeniu. 

 

DOCHODY Z MIENIA W 2020 r. 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności tj. sprzedaży (gruntów i budynków 

stanowiących własność gminy), wieczystego użytkowania, wynajmu oraz dzierżawy w okresie 

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosły 464.116,57 zł. 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności od dnia złożenia poprzedniej 

informacji zmniejszyły się o 51.316,68 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 2020 

obfitował w inwestycje infrastruktury drogowej. Do najważniejszych należy długo oczekiwana 

przebudowa drogi powiatowej Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo, wraz ze ścieżką 

rowerową, w której Gmina Siedlec ma swój udział finansowy. Powstały kolejne odcinki 

utwardzonych dróg: w Jażyńcu, w Małej Wsi, w Mariankowie, w Kiełpinach, w Chobienicach. 

Wykonano również kolejny etap chodnika w miejscowości Nowa Tuchorza oraz zakończono 
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budowę chodnika na ul. Piaskowej w Siedlcu. Ponadto przygotowano nowe dokumentacje 

projektowe tj. na drogę w Borui, na ul. Słoneczną i Piaskową w Kopanicy, na drogę w Kiełkowie 

oraz na chodnik w Wielkiej Wsi. 

Natomiast jeśli chodzi o oświetlenie drogowe to w 2020 r. dodatkowe punkty świetlne 

powstały w:  Siedlcu, Żodyniu, Starej Tuchorzy, Jaromierzu, Belęcinie, Borui, Kiełkowie, 

Kopanicy, Reklinie i Reklinku oraz w Wąchabnie. Uzyskano także pozwolenia na budowę 

oświetlenia w takich miejscowościach jak: Chobienice, Grójec Mały, Jażyniec, Kopanica - ul. 

Szkolna i Handlowa, oraz Wojciechowo. 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 2020 roku Gmina Siedlec brała 

udział w wielu projektach, których celem było stworzenie miejsc do rekreacji dla mieszkańców, 

a były to: utworzenie zakątka pod nazwą „ Ignacówka”, czyli Wiejskiego Centrum Historyczno 

– Rekreacyjnego poświęconego pamięci Hr. Mielżyńskiemu, kolejne miejsce spotkań , 

aktywizacji i sportu z gwara poznańską w tle – projekt „ Tej Wiara! Rojbry i Szczuny- chodźcie 

ino tu odpocząć i capnąć łyk kultury. Zagospodarowano też  plac rekreacyjny „Pod Dębami” w 

Wielkiej Wsi. W większości przypadków projekty te zyskały dofinansowanie. Ankietowani 

zgłaszali jest brak imprez plenerowych. Rok 2020 przez pandemię wirusa SARS-CoV – 2 był 

czasem wolnym od imprez i spotkań towarzyskich w większym gronie.  

 

2. Sołeckie Strategie rozwoju wsi w Gminie Siedlec w 2019 roku. 

 

1. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI  KARNA 

Przyjęta uchwałą nr XXV/132/2020, dnia 24.11.2020r 

2. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI WOJCIECHOWO 

Przyjęta uchwałą nr XXV/133/2020, dnia 24.11.2020r 

3. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI REKLIN-REKLINEK 

Przyjęta uchwałą nr XXV/134/2020, dnia 24.11.2020r 

4. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KOPANICA 

Przyjęta uchwałą nr XXV/135/2020, dnia 24.11.2020r 
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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.



 

21  

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIEDLEC 

 

l.p.  

Uchwała Rady Gminy 

Publikacja 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Wielkopolskiego 

 

 

Obszar 

 

Powie-

rzchnia 

w ha 

 

Przeznaczenie terenu w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego 
Numer, 

Data uchwalenia 

 

Tytuł 

1 XXXV/199/2002 

 

27 marca 2002 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu 

gazociągu wysokiego ciśnienia położonego w  granicach 

administracyjnych gminy Siedlec w obrębach: Wielka 

Wieś, Kopanica, Jaromierz, Żodyń, Kiełpiny, Siedlec, 

Karna, Godziszewo, Chobienice, Grójec Mały, Grójec 

Wielki. 

 

 

Nr 60, poz. 1691 

 

8 maja 2002 r. 

Wielka Wieś, Kopanica, 

Jaromierz, Żodyń, 

Kiełpiny, Siedlec, Karna, 

Godziszewo, 

Chobienice, Grójec 

Mały, Grójec Wielki 

 

 

--- 

 

 

 

Gazociąg wysokiego ciśnienia 

2 XXXIX/225/2002 

 

30 sierpnia 2002r. 

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlec w 

miejscowości Siedlec, działka nr ew. gr. 613 

Nr 118, poz. 3310 

 

27 września 2002r. 

Siedlec, 

działka nr ew. gr. 613 

 

0,99 

01KS - usługi komunikacyjne stacja 

paliw, obiekty i urządzenia obsługi 

samochodów, parking. 

3 XXXIX/224/2002 

 

30 sierpnia 2002r. 

 

w sprawie zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Siedlec, obszar wsi Kopanica, dz. nr 

ew. gr. 344/1. 

Nr 120, poz. 3353 

 

4 października 2002 r. 

 

Kopanica, 

dz. nr ew. gr. 344/1 

 

 

0,4099 

 

NO- teren oczyszczalni ścieków 

4 XXXVII/216/2002 

 

24 maja 2002 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec w 

miejscowości Grójec Wielki na obszarze działki nr ew. gr. 

283/5 – obręb geodezyjny wsi Grójec Wielki. 

 

 

Nr 134, poz. 3701 

 

5 listopada 2002 r. 

 

Grójec Wielki, 

dz. nr ew. gr. 283/5 

 

3,0014 

 

PE - powierzchniową eksploatację 

kruszywa naturalnego 
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5 VI/48/2003 

 

17 kwietnia 2003 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Siedlec w obrębie miejscowości 

Siedlec 

 

Nr 110, poz. 2020 

 

27 czerwca 2003 r. 

 

Siedlec, 

dz. 470-479, 481,  

486/6, 486/7, 393/1-

393/5, 394, 397/1-

397/3, 

396/4, 396/5 

 

Ok. 6 ha 

 

PP - zorganizowana działalność 

inwestycyjna. 

KL- droga gminna klasy L. 

MN/GP - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. Przeznaczenie 

dopuszczalne: zabudowa gospodarcza 

związana z działalnością gospodarczą 

 

6  

VI/49/2003 

17 kwietnia 

2003 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Siedlec, obręb wsi Belęcin – część 

działki o nr ew. gr. 259/18. 

Nr 110, poz. 2021 

 

27 czerwca 2003 r. 

Belęcin, 

część działki nr 

ew. gr. 259/18. 

 

0,67 

AG – teren działalności gospodarczej z 

podstawowym przeznaczeniem 

pod bazę transportowo-handlową, 

magazyny. 

7 IX/79/2003 

 

26 sierpnia 2003 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlec 

 

 

Zmiany do planu: 

- dz. 195/1 Kiełkowo (poz. 11) 

- dz. 434/10, 434/11, 434/13, 434/15 Siedlec 

(poz. 23) 

- dz. 454/8 Żodyń (poz. 30) 

 

 

Nr 173, poz. 3217 

 

7 listopada 2003 r. 

 

Nieborza, 

dz. nr ew. gr. 1997/1, 

197/2, 198/1 

Kiełkowo, 

dz. nr ew. gr. 195/1 

Siedlec 

dz. nr ew. gr. 461/4, 

434/10, 434/11, 434/13, 

434/15, 462/3, 462/5, 

446/2, 891/1 

 

Mała Wieś, 

dz. nr ew. gr. 115/3 

 

Żodyń 

dz. nr ew. gr. 454/7, 

454/8 

 

Grójec Wielki 

dz. nr ew. gr. 144/2 

0,0277 

0,7223 

0,2494 

 

0,1051 

 

0,5630 

0,2677 

0,0912 

0,2086 

0,2553 

0,0902 

0,0823 

 

1,82 

 

4,0408 

4,0397 

 

0,1398 

 

01GP – działalność gospodarcza 

 

 

02GP – działalność gospodarcza o 

charakterze przemysłowo – składowym 

 

03GP- działalność gospodarcza z 

możliwością kontynuowania funkcji 

przetwórstwa ryb i warzyw 

 

 

 

04MN/UK –budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne i świetlica 

wiejska 

 

05GP - działalność gospodarcza – 

tereny aktywizacji gospodarczej i 

handlu 
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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 planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec 

Nr 197, poz.3754 

 

16 grudnia 2003 r. 

Siedlec 

dz. 450/6 i 451 

 

0,3250 

0,36 

 

GP- działalność gospodarcza 

9  

XVII/131/2004 

 

29 czerwca 2004 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 

w miejscowościach: Żodyń, Chobienice, Siedlec. 

 

Zmiana do planu: 

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

 

Nr 134, poz. 2756 

 

27 sierpnia 2004 r. 

 

Żodyń, 

dz. nr ew. gr. 

221, 505 

Chobienice 

dz. 510, 511/4 

Siedlec, 

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

592/1, 581 

 

0,42 

5,00 

 

 

5,47 

 

5,61 

P – zabudowa techniczno-produkcyjna 

MN – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

P – zabudowa techniczno-produkcyjna 

MN - Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i nieuciążliwa 

działalność gospodarcza 

10  

XVIII/140/2004 

 

21 września 2004 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 

w miejscowościach: Żodyń, Jażyniec, Kiełpiny. 

 

 

Nr 152, poz. 3200 

 

26 października 2004 r. 

Żodyń, 

dz. 152/1, 150 

 

Jażyniec, 

dz. 

24-28, 36-40 

 

Kiełpiny, 

dz. 350/1 

 

3,90 

 

 

 

17,15 

 

 

11,20 

 

P- Zabudowa techniczno-produkcyjna 

 

P- Zabudowa techniczno-produkcyjna 

 

P- Zabudowa techniczno-produkcyjna 
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11 XXVII/209/2005 

 

12 lipca 2005 r. 

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr 

IX/79/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

 

Nr 145, poz. 4004 

 

14 października 2005 r. 

 

Kiełkowo, 

dz. nr ew. gr. 195/1 

 

0,11 

 

02GP – działalność gospodarcza o 

charakterze przemysłowo – składowym 

 

12 XXVIII/215/2005 

 

13 września 2005 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 

miejscowości Stara Tuchorza 

Nr 169, poz. 4527 

 

8 grudnia 2005 r. 

Stara Tuchorza, 

dz. nr ew. gr. 

17/1, 18/1 

 

0,36 

 

MW- zabudowa mieszkaniowa  

wielorodzinna 

13 IV/24/07 

30 stycznia 2007 r. 

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek o 

numerach ewidencyjnych 57/2 i 62/2 położonych w Małej 

Wsi. 

Nr 48, poz. 1186 

 

4 kwietnia 2007 r. 

 

Mała Wieś 

dz. nr ew. gr. 

57/2, 62/2 

 

1,52 

P/U - zabudowa techniczno-

produkcyjna i usługową związaną z 

produkcją rolną, przetwórstwem rolno-

spożywczym 

14 IV/25/07 

 

30 stycznia 2007 r. 

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. gr. 

322 położonej w Jaromierzu 

 

Nr 48, poz. 1187 

 

4 kwietnia 2007 r. 

Jaromierz 

dz. nr ew. gr. 322 

 

1,39 

 

RM – tereny zabudowy rolniczej 

15 VI/47/2007 

 

10 kwietnia 2007 r. 

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. gr. 

341 położonej w Borui 

 

Nr 92, poz. 2330 

 

21 czerwca 2007 r. 

 

Boruja 

dz. nr ew. gr. 341 

 

4,72 

RM - zabudowa produkcyjna o 

charakterze produkcji zwierzęcej 

(hodowlanej) 

16 XVIII/131/08 

 

17 czerwca 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 

ewidencyjnym 18  i 19 we wsi Grójec Wielki 

 

Nr 146, poz. 2619 

 

2 września 2008 r. 

 

Grójec Wielki 

dz. nr ew. gr. 

18 i 19 

 

5,03 

PE- obszar górniczy, złoża kruszywa 

naturalnego 

FO – Filar ochronny 

17 XIX/140/2008 

 

02 września 2008r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 

miejscowości Kopanica (dz. 262). 

Nr 183, poz. 3046 

30 października 2008 r. 

Kopanica, 

dz. nr ew. gr. 262 

 

0,74 

P/M – działalność gospodarcza oraz 

funkcja pomocnicza mieszkalna 
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18 XIII\171\2008 

23  grudnia 2008 r. 

 

W sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. gr. 

207/1 w Kiełkowie 

Nr 39, poz. 569 

12 marca 2009 r. 

Kiełkowo 

dz. nr. ew. gr. 207/1 

 

2,2539 

 

P- teren zabudowy przemysłowej 

19 XXIII\170\2008 

 

23 grudnia 2008 r. 

W sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. gr. 

505/20, 505/3, 505/4 w Żodyniu 

Nr 39, poz. 568 

 

12 marca 2009 r. 

Żodyń 

dz. nr ew. gr. 505/20, 

505/3, 

505/4 

 

2,8770 

0,2614 

0,2698 

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 

KD – droga publiczna 

P/U – zabudowa techniczno 

produkcyjna i usługowa 

20 XXXVII/240/10 

30 marca 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Siedlec, działki nr ew. gr. 

342/1, 350/3, 592/2 oraz 599/7 

Nr 133, poz. 2536 

 

8 lipca 2010 r. 

Siedlec 

dz. nr ew. gr. 342/1, 

350/3, 592/2, 599/7 

0,53 

0,67 

0,32 

0,02 

MN – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

RM – zabudowa zagrodowa 

KDW – tereny dróg wewnętrznych 

21  

XXXVII/238/10 

30 marca 2010 r. 

 

 

W sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grójec 

Mały 

 

Nr 137,  poz. 2624 

 

16 lipca 2010 r. 

 

Grójec Mały 

 

 

 

105 ha 

ML- zabudowa letniskowa 

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 wód powierzchniowych 

KDW, KDL, KX – komunikacja 

K, E – infrastruktura techniczna 
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XI/66/2011 

25 października 2011 

r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych: 7, 11, 

12/2 położonych we wsi Kiełkowo 

Nr 347, poz. 5992 

 

14 grudnia 2011 r. 

Kiełkowo 

dz. nr ew. gr. 

7, 11, 12/2 

3,78 ha MN- zabudowa mieszkaniowa 

KDW – tereny dróg wewnętrznych 

23 XVI/98/2012 

13 marca 2012 r. 

 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Siedlec w obrębie działek 

434/10, 434/11, 434/13, 434/15. 

poz. 2103 

 

8 maja 2012 r. 

Siedlec 

dz. nr ew. gr.  434/10, 

434/11, 434/13, 434/15. 

ok. 1 ha P- zabudowa techniczno produkcyjna 

związana z produkcją żywności 



 

26  

24 XXII/117/12 

21 sierpnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu 

linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Siedlec 

poz. 3840 

 

13 września 2012 r. 

Wielka Wieś i 

Wąchabno 

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 zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości 

Siedlec - działki nr 446/10, 446/8, 386/1, 378, 379, 382 i 

383. 

poz. 2472 

 

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 drogi wewnętrznej, 

parkingu 

U – zabudowa usługowa 

26 XXXIV/174/2013 

7 maja 2013 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości 

Jaromierz - działki nr 89/1, 89/3, 89/6, 89/7, 90/5, 92/1, 

92/3 oraz część działki nr 90/7. 

poz. 3948 

 

12 czerwca 2013 r. 

Jaromierz dz. 89/1, 

89/3, 89/6, 89/7, 90/5, 

92/1, 92/3 oraz część 

działki nr 90/7. 

2 P/U – produkcyjno-usługowa 

27 XXXIV/171/2013 

7 maja 2013 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 

obrębie Stara Tuchorza przeznaczonego pod eksploatację 

złoża piasku kwarcowego. 

poz. 4424 

 

11 lipca 2013 r. 

Stara Tuchorza 

 

Dz. 431, 457, 462/3 i 

część działek nr 462/1, 

462/4, 463, 464, 443 

22 ha PG1 – teren istniejącej kopalni piasku 

kwarcowego 

PG2 – teren rozbudowy istniejącej 

kopalni 

ZI – zieleń izolacyjna 

KDL- droga publiczna powiatowa 

28 XLVIII/243/2014 

27 maja 2014 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości 

Kiełpiny - działka nr ew. gr. 492/1. 

poz. 3723 

 

25 czerwca 2014 r. 

Kiełpiny 

Dz. 492/1 

1,56 U/P – usługowo produkcyjne 

KD-L – droga publiczna lokalna 

29 XXVII/116/2016 

27 września 2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

poz. 5719 

 

3 października 2016 r 

Grójec Wielki 

 

Dz. 297/1, 494, 414/8, 

414/9, 414/10, 414/11 

0,40 ML- zabudowa letniskowa 

KDW – tereny drogi wewnętrznej 
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położonych w południowej części miejscowości Grójec 

Wielki 

30 XLVIII/253/2018 

29 maja  2018 r. 

W sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlec 

w obrębie działki nr 454/8 położonej w Żodyniu 

 

poz. 4627 

 

7 czerwca 2018 r. 

Żodyń 

Dz. 454/8 

4,0397 

ha 

P- teren zabudowy produkcyjnej, 

składów i magazynów 

31 XLIX/257/2018 

26 czerwca 2018 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości 

Kopanica - działka nr 1381/1 oraz w Jaromierzu - działka 

nr 746. 

poz. 5186 

 

29 czerwca 2018 r. 

Jaromierz dz.746 

Kopanica dz. 1381/1 

2,7300 

ha 

U/P – zabudowa usługowa lub obiekty 

produkcyjne, składy i magazyny 

KDW – teren drogi wewnętrznej 

32 VIII/34/2019 

26 marca 2019 r. 

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości 

Kopanica – działki nr 262/1 i 262/2. 

Poz. 3322 

2 kwietnia 2019 r. 

Kopanica dz. 262/1  i 

262/2 

0,7350 

ha 

MN/U - zabudowa mieszkaniowo-

usługowa 

U- zabudowa usługowa 

KDW – tereny dróg wewnętrznych 

33 XI/52/2019 

25 czerwca 2019 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w południowej 

części miejscowości Siedlec. 

Poz. 6695 

11 lipca 2019 r. 

Siedlec dz. nr 393/5, 

393/6, 391, 392, 387, 

386/1, 386/2, 383, 382, 

379, 378 oraz część 

działki nr 398/3 

5,37 ha U- teren zabudowy usługowej 

U/P - teren zabudowy usługowej lub 

obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów 

KD-L - teren drogi publicznej klasy 

lokalnej 

KDW - teren drogi wewnętrznej 

34 XIV/70/2019 

22 października 2019 

r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. – 

w miejscowości Żodyń. 

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w 

Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 r. Sygn. akt IV SA/Po 

1158/20 została stwierdzona nieważność planu. 

Poz. 8883 

28 października 2019 r. 

Żodyń dz. 372, 388, 

418/5 i części dz. nr 

ewid. 378 

17,58 ha R – tereny rolnicze 

RM - terenów rolnicze pod uprawy 

polowe, ogrodnicze, sadownicze, z 

możliwością lokalizacji budynków, 

budowli i urządzeń związanych z tym 

przeznaczeniem 

Wp – teren rowu melioracyjnego 
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4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Na terenie gminy obowiązują 33 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów o 

łącznej powierzchni 255 ha, co stanowi około 1,2 % 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 nieobjętych miejscowym planem Wójt Gminy Siedlec w 2020 r. wydał: 

- 56 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- 173 decyzji o warunkach zabudowy. 

 

5. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlec.  

Rok 2020 jest ostatnim rokiem, w którym obowiązywał Wieloletni Program Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlec na lata 2016 – 2020 przyjęty Uchwałą Nr XIV/66/2015 Rady 

Gminy Siedlec z dnia 24 listopada 2015 roku.   

Celem Programu jest wdrożenie racjonalnej polityki gospodarowania zasobem mieszkaniowym, 

prowadzącej do: 

• zwiększenia możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób zakwalifikowanych do tej 

pomocy, 

• poprawy stanu technicznego budynków mieszkalnych, 

• zakończenia zmian własnościowych w budynkach, w których sprzedaż lokali mieszkalnych 

została już rozpoczęta, 

• zwiększenia zasobu mieszkań komunalnych. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Siedlec stanowią lokale mieszkalne stanowiące tylko własność gminy. 

Charakterystyka mieszkaniowego zasobu gminy przedstawia się następująco: 

- ilość wszystkich lokali mieszkalnych: 56, w tym: 

• ilość lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe: 9, 

• ilość lokali socjalnych: 6, 

• ilość lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy: 3. 
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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 z późn. zm.). Ustawa ta 

przewiduje udzielenie wsparcia finansowego przy budowie, remoncie lub przebudowie budynków, 

zmianie sposobu użytkowania budynków niemieszkalnych, a także zakupie lokali. 

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: 5 budynków, 

• stan dostateczny: 23 budynki, 

• stan zły: 1 budynek. 

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. 
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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.: 

1. redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

2. zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

3. 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 
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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. 

Jedną z kluczowych inicjatyw, które bezpośrednio pozytywnie wpływają na klimat jest rozwój 

odnawialnych źródeł energii, w tym budowa farm fotowoltaicznych. 

Na terenie Gminy Siedlec wydaje się decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzje o 

warunkach zabudowy dla przedsięwzięć polegających  na budowie farm fotowoltaicznych. Łączna 

powierzchnia zajmowana przez farmy fotowoltaiczne o mocy od 1 MW do 4MW dla których zostały 

uzyskane warunki zabudowy w roku 2020 wynosi  około 14,94 ha. 

Sukcesywnie uzupełniane jest oświetlenie uliczne polegające na montażu nowych opraw typu LED, 

jak również budowie nowych linii kablowych oświetlenia drogowego. 

 

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.: 

- ochrona klimatu i jakość powietrza: cel – dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego na 

terenie Gminy do wymaganych standardów (w 2020 r.  wydano decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz warunki zabudowy dla farm fotowoltaicznych  o mocy od 1 MW do 4MW - 

łączna powierzchnia zabudowy wynosi około 14,94 ha), 

- 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 (w 2020r. Gmina 

Siedlec przystąpiła do pozyskiwania danych do stworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych 

oraz przydomowych oczyszczalni ścieków), 

- zasoby geologiczne: cel – racjonalne gospodarowanie zasobem geologicznym, 
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- gleby: cel -  ochrona gleb, 

-gospodarka odpadami i zapobieganie 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 XVIII/101/2020 Rady Gminy Siedlec z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Siedlec w 2020 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 z późn. 

zm.) 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. 

 

8. Realizacja programu profilaktyki problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2020 

roku. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Siedlec na 2020 rok został opracowany zgodnie z: 

➢ Art. 41 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-

łaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 z późn. zm.), 

➢ Art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2019.852 z późn. 

zm.), 

➢ Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązy-

wania problemów alkoholowych w 2020 roku – opracowane przez Państwową Agencję Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych – Warszawa 2019, 

➢ Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. z 2016 poz.1492), 

 

https://sip.lex.pl/#/act/16791032/2463025
https://sip.lex.pl/#/act/17219465/2566797?keyword=o%20przeciwdzia%C5%82aniu%20narkomanii&cm=SFIRST
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Zadania wykonane w ramach Gminnego Programu: 

➢ Organizacja wraz z Posterunkiem Policji w Siedlcu oraz szkołami nauki jazdy  

z terenu gminy Siedlec akcji „Stop pijanym kierowcom”. 

➢ Organizacja wraz z Komendą Powiatową Policji w Wolsztynie oraz Posterunkiem Policji w 

Siedlcu akcji „Dopalacze – powiedz stop” 

➢ Szkolenie terenowe sprzedawców z audytem tajemniczego klienta – w szkoleniu wzięło 

udział 20 punktów sprzedaży 

➢ Konkursy dla uczniów, 

➢ Szkolenia GKRPA oraz grupy interdyscyplinarnej, 

➢ Szkolenie nauczycieli z programu rekomendowanego „Przyjaciele Zippiego” 

➢ Organizacja warsztatów dla uczniów kl. I-IV oraz spotkania z rodzicami – temat „Bezpieczne 

smyki – bezpieczeństwo w sieci” 

➢ Nagranie warsztatów dla uczniów z psychologiem Emilią Cwojdzińska 

➢ Udział szkół podstawowych w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 

➢ Dofinansowanie wyposażenia Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach 

➢ Doposażenie i modernizacja Punktu Konsultacyjnego 

 

Cały rok  ogromnym zainteresowaniem cieszyły się prowadzone Punkty Konsultacyjne w Siedlcu oraz 

w Chobienicach. Zwiększono liczę godzin psychologa dziecięcego oraz zatrudniono psychologa dla 

par. 

PSYCHOLOG DZIECIĘCY – Barbara Górecka - Atkinson 

I, III czwartek miesiąca w godz. 1300 – 1900 

PSYCHOLOG DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ – Elżbieta Matysiak 

II poniedziałek miesiąca w godz. 1400 - 1800 

PSYCHOLOG DLA PAR – Janusz Piech 

II i IV środa miesiąca w godz. 1500-1700 

SPECJALISTA TERAPII  UZALEŻNIEŃ – Jolanta Obuchanicz 

Wtorek w godz. 1500 - 2000 

Dyżury pełnione były także w Chobienicach (remiza OSP): 

poniedziałek w godz. 1700-2000, ostatni poniedziałek w godz. 1600-1900 

WARSZTATY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN   – Jolanta Obuchanicz 

Ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 1900-2000 

 

Z uwagi na epidemię wirusa SARS CoV-2 nie zrealizowano większości zaplanowanych działań 

profilaktycznych. 
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcu spotykała  

się regularnie co dwa tygodnie, w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od godziny 14.30. W 

okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 28 posiedzeń, z których 2 odbyły się zdalnie  

z uwagi na epidemię wirusa SARS Cov-2. 

 

Dane dotyczące pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcu 

1 . Liczba przeprowadzonych rozmów motywacyjno - informacyjnych w związku z 

nadużywaniem alkoholu (odnotowanych w aktach)      61 

2. Liczba osób, w stosunku do których podjęto czynności zamierzające  

do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w placówce     44 

3. Liczba akt wysłanych do biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu i określenia miejsca leczenia       16 

4. Liczba wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego  8 

5. Liczba grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy, z którymi  

kontaktowali się członkowie GKRPA         10 

 

Sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Siedlec 

 

Członkowie Komisji w ramach swojej działalności w 2020 r. wydali 8 pozytywnych postanowień o 

zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Siedlec. 

 

W 2020 roku na terenie gminy Siedlec sprzedaż napojów alkoholowych odbywała się w 42 punktach 

z czego wydanych w danym roku zezwoleń zostało 20, a wygasło 18. 

Kwota która wpłynęła za wszystkie zezwolenia to 231.987,96 zł 

 

9. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy, został przyjęty Uchwałą Nr XVII/97/2020 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 lutego 2020 roku. 

Na podstawie „Programu”, w dniu 19 lutego 2020 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. 
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Na realizację zadania przeznaczono kwotę 150.000,00 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 43/2020 Wójta Gminy Siedlec z dnia 12 marca 2020  roku dla   wyboru ofert na 

realizację zadań publicznych, po dokonaniu oceny oferty, zarekomendowała powierzenie realizacji 

zadania publicznego Powiatowemu Zrzeszeniu LZS. W dniu 31 marca 2020 roku zawarto umowę o 

powierzenie wykonania zadania publicznego i przyznano dotację z budżetu gminy na ten cel w 

wysokości 150.000,00 złotych. W dniu 26 stycznia 2021 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. 

 

 

10. Infrastruktura drogowa 

 

L.p. nr drogi 
długość 

[m] 
Klasa Kategoria Przebieg 

1 540520P 1500 Lokalna Gminna Boruja – Szarki 

2 565517P 2700 Lokalna Gminna Boruja – Nowa Tuchorza 

3 565518P 2100 Lokalna Gminna Nowa Tuchorza – Tuchorza 

4 565519P 8300 Lokalna Gminna 
Tuchorza – Reklin – Kiełpiny 

Wolsztyn 

5 565520P 5100 Lokalna Gminna Mariankowo – Zakrzewo 

6 565521P 2600 Lokalna Gminna Godziszewo – Zakrzewo 

7 565522P 4500 Lokalna Gminna Chobienice – Grójec Mały 

8 565523P 4500 Lokalna Gminna Belęcin – Reklinek 

9 565524P 2600 Lokalna Gminna Karna – droga „kanałowa” 

10 565525P 3200 Lokalna Gminna Karna – Siedlec 

11 565526P 3300 Lokalna Gminna Nieborza – Reklinek 

12 565527P 1300 Lokalna Gminna Reklinek - Siedlec 

13 565528P 4000 Lokalna Gminna Nieborza – Żodyń 

14 565529P 3800 Lokalna Gminna Kiełpiny – Ruchocki Młyn 

15 565530P 1500 Lokalna Gminna Chorzemin – Kiełpiny 

16 565531P 1500 Lokalna Gminna Stara Tuchorza – Krzewina 

17 565532P 1400 Lokalna Gminna Boruja – Kuźnica Zbąska 
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18 565533P 2900 Lokalna Gminna Kiełpiny – Siedlec 

19 565534P 1900 Lokalna Gminna Siedlec – Kiełkowo (do DK32) 

20 565535P 6200 Lokalna Gminna 
Siedlec – Nowy Żodyń – 

Kopanica 

21 565536P 2100 Lokalna Gminna Żodyń – Nowy Żodyń 

22 565537P 2500 Lokalna Gminna Żodyń – Jażyniec 

23 565538P 1900 Lokalna Gminna Żodyń – Kiełkowo 

24 565539P 1000 Lokalna Gminna 
Jaromierz – Marianice – Nowy 

Jaromierz 

25 565540P 4600 Lokalna Gminna 
Kiełkowo – Obra Dolna – 

Jażyniec 

26 565541P 170 Lokalna Gminna Wąchabno – Babimost 

27 565542P 1000 Lokalna Gminna Wąchabno – Liny 

28 565543P 2600 Lokalna Gminna Wąchabno – Przeszkoda 

29 565544P 800 Lokalna Gminna Mała Wieś – Wielka Wieś 

30 565545P 4200 Lokalna Gminna Wielka Wieś – Przeszkoda 

31 565546P 2300 Lokalna Gminna Kopanica – Stary Jaromierz 

32 565547P 1500 Lokalna Gminna Jaromierz – Stary Jaromierz 

SUMA: 89570    

 

 

Drogi publiczne : 

 

utwardzone 

 

44,27 km 
 

 gruntowe 45,30 km  

    

Drogi 
wewnętrzne: 

 
utwardzone 

 
15,18 km 

 

 gruntowe 44,18 km 

 
 
 

 

11. Gospodarka wodno – ściekowa 

 

Uzbrojenie Gminy Siedlec w sieci wod-kan: 

• łączna długość sieci wodociągowej wynosi 151,2 km, do zwodociągowania pozostała jeszcze 

częściowo miejscowość Wielka Wieś (przewidywany termin budowy to rok 2023).  

W 2020 r. została oddana do użytku sieć wodociągowa o długości 0,512 km. 

W ramach w/w sieci istnieje 4045 szt. przyłączy wodociągowych, w samym 2020 roku wybudowano 

113 szt. 
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Na terenie gminy jest czynnych pięć Stacji Uzdatniania Wody (Siedlec, Tuchorza, Kopanica, 

Godziszewo, Wielka Wieś) w ramach, których pobrano i uzdatniono 973.805 m3 wody oraz dwie 

przepompownie wody w Wojciechowie i Mariankowie. 

• łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 142 km, do skanalizowania pozostały 

jeszcze miejscowości Boruja, Mariankowo, Nowa Tuchorza, Zakrzewo, Godziszewo, Kiełkowo, 

Wielka Wieś, Karna, Wąchabno. 

W ramach w/w sieci istnieje 2256 szt. przyłączy kanalizacyjnych, w samym 2020 roku wybudowano 

71 szt. 

W 2020 r. została oddana do użytku sieć kanalizacji sanitarnej o długości 0,073 km. Ponadto zgodnie 

z planem zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Belęcin, Reklin, Reklinek. W latach 

2021-2022 nastąpi podłączenie mieszkańców ww. miejscowości do sieci. 

Na terenie gminy w 2020 roku były  czynne trzy oczyszczalnie ścieków: 

- w Tuchorzy, która rocznie odbiera 71.175 m3 ścieków z miejscowości Tuchorza, Stara Tuchorza              

i Kiełpiny. 

- w Zakrzewie, która rocznie odbiera 5.475 m3 ścieków z osiedla bloków mieszkalnych. 

- w Chobienicach, która została zamknięta w I połowie roku. 

Ścieki z pozostałych skanalizowanych miejscowości odprowadzane są za pomocą kolektora tłocznego 

do oczyszczalni ścieków w Komorowie, której właścicielem jest PGK Wolsztyn. W roku 2020 

odprowadzono do OŚ w Komorowie 253.308 m3 ścieków. 

Za prawidłową pracę systemu sieci kanalizacji sanitarnej odpowiadają urządzenia zamontowane na 

trasach rurociągów tj.: 

- przepompownie ścieków w ilości – 68 szt. 

- tłocznie ścieków w ilości – 5 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 5.985 m3, 

- OŚ w Chobienicach w ilości 504 m3, 

- OŚ w Tuchorzy w ilości 3.141 m3, 

- OŚ w Babimoście w ilości 252 m3. 

 

 

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%. 
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Struktura kosztów rodzajowych kształtuje się następująco: usługi obce – 23,19%, następnie 

wynagrodzenia – 26,17%, amortyzacja – 17,33%, zużycie materiałów i energii – 12,46%, podatki i 

opłaty – 13,99%, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 6,01%, pozostałe koszty – 0,85%. 

 

 

V. Polityka społeczna. 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedlcu wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było 18 

pracowników: z tego 17 pracowników na pełen etat 1 pracownik na 1/3 etatu. 

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem w formie świadczeń pieniężnych i w na-

turze 235 rodzin, w rodzinach tych żyło 675 osób. W 2020 roku OPS wydał 530 decyzji z zakresu 

pomocy społecznej oraz 5 decyzji odmownych. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin 

objętych po-

mocą 

 

339 

 

280 

 

272 

 

271 

 

235 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których do-

chód 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    2-15 

ustawy o pomocy społecznej. 

 

 Rok 2020 

 

rodzin kwota 

Zasiłek stały 
38 

222.790,00 

z tego dotacji : 221.698,00 
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Składka zdrowotna 38 19.967,00 

Zasiłek okresowy 
22 

36.302,00 

z tego dotacji : 25.240,00 

Schronienie 5 27.626,00 

Posiłek w szkole i w domu 
89 

43.055,00 

z tego dotacji 15.672,00 

Posiłek w szkole i w domu 

– Zasiłek celowy 
28 

24.840,00 

z tego dotacji : 24.840,00 

Inne zasiłki celowe 113 106.166,00 

w tym specjalny zasiłek celowy 86 74.710,00 

Odpłatność za pobyt w Domach 

Pomocy Społecznej: 

Łężeczki, Międzyrzecz, Wolsz-

tyn, Raszewy, Gostków, Trzebie-

chów, Piłka -Zamyślin 

 

22 osób 

 

492.841,00 

 

Ośrodek w 2020 r. zatrudniał 2 opiekunki na pełen etat oraz 6 osób na umowę zlecenia,   które świad-

czyły/świadczą usługi opiekuńcze dla 10 przewlekle chorych osób z miejscowości Tuchorza, Belęcin,  

Boruja, Chobienice, Żodyń, Reklin i Stara Tuchorza. 

OPS skierował również w 2020 roku 11 dzieci na zimowisko Domu Wczasów Dziecięcych we Wronia-

wach. OPS  pomógł w rekrutacji 10 dzieci na kolonię letnią w Białym Dunajcu. 

Najczęstszą przyczyną przyznawania pomocy w 2020 roku była niepełnosprawność  i długotrwała lub 

ciężka choroba. 

 

Lp. Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 

2018 2019 2020 

1 Ubóstwo 74 61 66 
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2 Sieroctwo 0 0 0 

3 Bezdomność 5 4 5 

4 Potrzeba ochrony macierzyństwa 87 79 48 

5 w tym: 

wielodzietność 

80 67 48 

6 Bezrobocie 40 26 31 

7 Niepełnosprawność 130 119 107 

8 Długotrwała lub ciężka choroba 107 103 90 

9 Bezradność w sprawach opiekuń-

czo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

53 46 61 

10 Przemoc w rodzinie 0 2 1 

11 Alkoholizm 2 8 3 

12 Narkomania 0 0 0 

13 Trudności w przystosowaniu do ży-

cia po zwolnieniu z zakładu karnego 

1 2 0 

14 Sytuacja kryzysowa 0 1 0 

15 Zdarzenie losowe 1 2 0 

16 Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 
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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.pl Ośrodek Po-

mocy Społecznej realizuje zadania ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W 2020 roku wydano je 194 oso-

bom ( 126 rodzicom i  dla   68 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 2020 roku  z usług asystenta rodziny 

korzystało 15 rodzin, w których wychowuje się 33 dzieci. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny w 2020 

roku (umowa o pracę) wyniósł: 73.918,13 zł (kwota dotacji otrzymanej od wojewody wyniosła  

1.699,32 zł a wkład własny  gminy wyniósł   72.218,81 zł). 

Z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej w 2020 roku wydatkowano kwotę:  49.203,33 zł. 

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 sportowo- rekreacyjne oraz aktywności 

ruchowej, co wpływa na poprawę sprawności fizycznej uczestników DDP. Ponadto realizowane są 

zajęcia o charakterze edukacyjnym, kulturalno-oświatowym 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 2020 roku na funkcjonowanie Domu wydatkowano kwotę:  237.495,94 zł ( w tym projekt: 

166.968,03 zł , dotacja w związku z realizacją zadania na 2020 rok zleconego w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Moduł II: „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego 

Domu Senior+” : 29.088,50 zł, wkład własny: 41.439,41zł ). 

 

 

http://www.rodzina.gov.pl/
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Zespół Interdyscyplinarny 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku 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. 

W 2020 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 12 formularzy „Niebieska 

Karta”, sporządzonych przez: 

- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 karty 

- Przedstawicieli Policji  - 9 kart 

W 2020 roku odbyło się 12 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Do wszystkich przypadków 

powołano grupy robocze, które spotykały się 66 razy. 

Współpraca z Bankiem Żywności 

Od października 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu współpracuje z Wielkopolskim 

Bankiem Żywności w Poznaniu przeprowadzając kolejne zbiórki żywności. Żywność trafia do 

najbardziej potrzebujących rodzin z terenu naszej gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu w 

2020 roku przy współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu realizował Program 

Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom 

pomocy żywnościowej w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020. Pomoc żywnościowa trafiła do 118 

osób znajdujących się  w trudnej sytuacji życiowej. Osobom potrzebującym wydaliśmy 3,816 ton 

żywności tj. 168 paczek żywnościowych. 

„Święta godne, a nie głodne” pod takim hasłem w listopadzie 2020 roku odbyła kolejna edycja 

Świątecznej Zbiórki  Żywności  podczas której Ośrodek Pomocy Społecznej  zebrał 120 kilogramów 

artykułów żywnościowych. W realizacji zbiórki wspierały nas lokalne sklepy. Paczki żywnościowe 

zostały dostarczone przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do 13 rodzin z terenu Gminy 

Siedlec. 

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 

tworzeniu 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. 
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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 2020 roku 

pomoc w postaci pracy socjalnej uzyskało 265 rodzin. 

OPS współpracował z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami, Policją, 

Powiatowym Urzędem Pracy w Wolsztynie, Sądem Rejonowym   w Wolsztynie, ZUS, KRUS. 

W grudniu 2020 roku pracownicy socjalni dostarczyli 60 świątecznych paczek do osób w trudnej 

sytuacji  życiowej wskazanych przez sołtysów. 

Dział świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 2020 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, 

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 2020 roku na świadczenia rodzinne wydatkowano ogółem 3.780.488,26 zł z czego: 

 

1. zasiłek rodzinny – 1.034.402,97 zł. 

2. dodatki do zasiłku rodzinnego – 589.221,35 zł 

                      w tym z tytułu: 

• urodzenie dziecka – 32.000 zł 

• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 166.654,30 zł 

• samotnego wychowywania dziecka – 45.514,38 zł 

• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 57.127,76 zł 

• na dojazdy do szkoły – 87.079,50 zł 

• na zamieszkanie w internacie – 6.518,14 zł 

• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 144.518,66 zł 

• rozpoczęcie roku szkolnego – 49.808,61 zł. 

 

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 94.000 zł 

 

4. zasiłek pielęgnacyjny – 1.094.801,94 zł 
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5. świadczenie pielęgnacyjne – 929.042 zł 

 

6. specjalny zasiłek opiekuńczy – 39.020 zł 

 

7. świadczenie rodzicielskie – 190.528,10zł. 

 

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwrócono kwotę 62.016,36 zł., z czego 

podlegające zwrotowi do  Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 29.690,47 zł. 

 

Od niektórych świadczeń rodzinnych opłacano także składki na ubezpieczenie społeczne          i 

zdrowotne. 

 

- składki społeczne od  świadczeń pielęgnacyjnych – 155.786,15 zł 

 

- składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 6.643,18 zł 

 

- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 14.516,15 zł 

 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 1.172 zł. 

 

W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 798 decyzji oraz 499 pism dotyczących postępowań o 

ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wezwań, zawiadomień  i zaświadczeń. 

 

Fundusz Alimentacyjny: 

 

Na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 250. 671 zł. 

 

Ponadto informujemy, że w wyniku prowadzonych działań skierowanych na dłużników 

alimentacyjnych odzyskano  kwotę 102.446.60 zł., z czego 22.558,61 zł zasiliło dochody własne gminy 

Siedlec. 

 

Wydano 37 decyzji przyznających prawo do świadczeń z FA oraz 263 pisma w sprawach postępowań 

wobec dłużników alimentacyjnych. 

 

500 + ( Świadczenie Wychowawcze ) 

 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydano 266 decyzje. Średnio co miesiąc wypłacane są 

świadczenia dla 2670 dzieci z terenu gminy Siedlec uprawnionych  do świadczenia wychowawczego. 

 

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 15.876.007,78 zł. 

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń do WUW zwrócono kwotę 2.500 zł. 
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W związku z prowadzonym postępowaniem o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 

wydano 104 pisma, zawiadomienia, zaświadczenia. 

 

Zasiłek dla opiekuna: 

 

Na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2020 r. wydatkowano kwotę 

30.440 zł. 

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano kwotę 620 zł. 

Za niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna opłaca się składki na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne. 

- ubezpieczenie społeczne – 1.876,82 zł. 

- ubezpieczenie zdrowotne – 164,70 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 

kwotę 6.759,28 zł. W 2020 r. nie wypłacano dodatków energetycznych. 

 

Wsparcie Kobiet w Ciąży i Rodzin „ Za Życiem „ 

 

W 2020 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 2020 roku - drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia  do  30 listopada drogą tradycyjną, 

czyli w formie papierowej. Co ważne, rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. 

Wysokość świadczenia to 300 zł na dziecko. 

 

W 2020 roku na to świadczenie złożono 1236 wniosków. Wypłacono kwotę 551.400 zł dla 1836 dzieci. 

Z czego za rok 2020 1832 św. na kwotę 549,600 zł oraz za 2019 r. 6 św. na kwotę 1.800 zł. W sprawach 

świadczenia dobry start wydano 19 pism. 

 

„ Czyste Powietrze” 

 

Od miesiąca października 2020 r. do działu świadczeń rodzinnych przekazano również zadania 

związane z wydawaniem zaświadczeń do programu „ Czyste powietrze”. Do dnia 31.12.2020 r. 

wydano 3 zaświadczenia. 
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VI.Oświata i wychowanie 

 

Roku szkolny 2019/2020 był rokiem gdzie placówki oświatowe w pełni funkcjonowały po 

wprowadzonej w roku szkolnym 2018/2019 reformie oświaty. Przeprowadzone zostały dla uczniów 

kończących klasę ósmą egzaminy 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 2020 r. poz. 568)  i obsługi organizacyj-

nej szkoły lub placówki; 

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej reali-

zacji 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. 

Ponadto zadania oświatowe Gminy Siedlec związane są z obowiązkiem 

− kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 

− realizacji zadań wspierających uczniów w nauce 

− zapewnienia warunków umożliwiających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, 

− zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki, 

− dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną placówek oświatowych, 

− zapewnienia dowozu uczniów do szkół 

− innych zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa 

Jak wynika z powyższego na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa ogrom zadań  

i obowiązków związanych z funkcjonowaniem edukacji na ich terenie. 



47 

 

Szczególnie istotną rolę w polskim systemie oświaty stanowią jednostki samorządu 

terytorialnego, będące organami prowadzącymi dla przedszkoli i szkół podstawowych, na które na 

mocy obowiązującego prawa nałożony został szeroki zakres zadań. Sposób ich realizacji przez 

poszczególne gminy ma istotne znaczenie dla jakości edukacji. 

Jednym z istotniejszych czynników warunkujących odpowiedni poziom jest wielkość nakładów. 

Należy jednak zaznaczyć iż ciągły niedobór „subwencji oświatowej” w kolejnych ustawach 

budżetowych nie sprzyja powstawaniu wspomnianej jakości oświaty, jednocześnie pociągając za 

sobą konieczność dopłacania przez samorząd do zadań oświatowych, niejednokrotnie kosztem 

rezygnacji z realizacji innych zadań publicznych. Taki stan rzeczy powoduje iż w dziedzinie 

finansowania edukacji stale narasta napięcie wokół algorytmu podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej, która wśród przedstawicieli samorządów wywołuje poczucie, że subwencja jest zbyt niska 

w stosunku do zakresu zadań oświatowych przez nich wykonywanych, zatem bardzo trudne jest 

osiągnięcie pożądanego efektu przy bardzo ograniczonych możliwościach finansowych. 

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, 

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 2019/2020 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 
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odpowiednie kwalifikacje oraz przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej 

dostępności. Gmina Siedlec prowadzi 2 samodzielne przedszkola: 

 

1. Zespół Publicznych Przedszkoli w Tuchorzy z oddziałami w Starej Tuchorzy 

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. 

4. Jeden oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Tuchorzy 

 

Ponadto w Gminie Siedlec funkcjonuje jedno przedszkole niepubliczne – Niepubliczne Przedszkole 

ABeCe – Strumyk Wiedzy do którego uczęszcza  29 dzieci. 

Poniższe tabele przedstawiają  ilość  oddziałów, liczbę dzieci w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych oraz ilość oddziałów, liczbę dzieci w szkołach: 

Lp. Nazwa placówki Liczba oddziałów Liczba dzieci 

1. 
Zespół Publicznych 

Przedszkoli w Tuchorzy 
6 102 

2. 
Oddział Przedszkolny SP 

Tuchorza 
2 40 

3. Przedszkole w Siedlcu 6 142 

4. 

Przedszkole w Kopanicy, 

Przedszkole w Jażyńcu- ZSPiP 

Kopanica 

6 138 

5. 
Przedszkole w Chobienicach 

– ZSPiP Chobienice 
3 59 

6. 
Przedszkole w Belęcinie –

ZSPiP Belęcin 
3 58 

RAZEM: 26 539 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 liczba oddziałów i uczniów w szkołach przedstawiała się następująco: 
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Lp. Nazwa placówki Liczba oddziałów Liczba dzieci 

1. 

Szkoła Podstawowa im. 

Powstańców Wielkopolskich 

w Siedlcu 

20 394 

2. 
Szkoła Podstawowa w 

Tuchorzy 
16 299 

3. 
Zespół Szkoły Podstawowej i 

Przedszkoli w Kopanicy 
11 187 

4. 
Zespół Szkoły Podstawowej                   

i Przedszkola w Chobienicach 
8 128 

5. 
Zespół Szkoły Podstawowej                  

i Przedszkola w Belęcinie 
8 134 

RAZEM: 63 1142 

 

Najważniejszym zadaniem Gminy jest zabezpieczenie na odpowiednim poziomie 

przedszkolom i szkołom prowadzonym przez Gminę środków finansowych na prowadzenie 

działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków. 

Bardzo istotnym czynnikiem w realizacji procesu nauczania jest dbałość o ciągłe wzbogacanie 

placówek w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne, nowoczesne technologie co niewątpliwie 

poprawia jakość kształcenia między innymi poprzez rozbudzanie zainteresowania nowościami 

technicznymi oraz umacnianie osobowości ucznia, co czyni go bardziej wartościowym w 

otaczającej rzeczywistości. Uwzględniając ten fakt, placówki na bieżąco wyposażane są w 

nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. W roku 2020 udało się pozyskać z projektów Zdalna 

szkoła i Zdalna szkoła plus łącznie 53 sztuki laptopów, które zostały przekazane do szkół. 

Niestety należy zauważyć, że ograniczone środki budżetowe nie pozwalają w pełni zaspokoić 

pojawiających się potrzeb. Czynnikiem który warunkuje natężenia prac remontowych w 

placówkach oświatowych w głównej mierze są finanse gminy. 

W roku 2019 rozpoczęły się przygotowania do modernizacji budynku Zespołu Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola w Kopanicy, która zakończyła się 21 października 2020 r. (protokół 

odbioru robót). Całkowity koszt 361.231,86 zł 

W lutym 2020 zakupiona została zmywarka-odkurzacz do podłogi na sali gimnastycznej za 

kwotę 14 846,27 zł dla Szkoły Podstawowej w Tuchorzy. W lipcu 2020r zakupiony został osuszacz 

budynku dla ZPP w Tuchorzy za kwotę 12.300,00 zł. W roku 2020 wydatkowano kwoty 

odpowiednio 39.866,00 zł za modernizację budynku szkolnego w Szkole Podstawowej  

w Tuchorzy oraz kwotę 29.520,00 zł za przebudowę instalacji CO w Szkole Podstawowej  

w Siedlcu. 
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Baza lokalowa 

 

Jednostk

a 

Sala 

gimnasty

czna 

Boisko 

szkolne/

plac 

zabaw 

Bibliot

eka 

Ilość 

sal 

lekcyjn

ych 

Pracowni

e 

specjalisty

czne 

(logopeda

, 

pedagog) 

Pokoje 

nauczyci

elskie 

Gabinet 

higienis

tki 

Sale 

komputer

owe 

SP w 

Siedlcu 
1 1 1 20 1 2 1 2 

SP w 

Tuchorzy 
1 

plac 

zabaw 2 
1 18 1 3 1 1 

ZSPiP w 

Kopnicy 
0 1 1 15 2 2 1 1 

ZSPiP w 

Chobieni

cach 

0 1/1 1 13 1 1 1 1 

ZSPiP w 

Belęcinie 
1 1 1 11 1 1 1 1 

ZPP w 

Tuchorzy 
0 2 0 6 1 1 0 0 

Przedszk

ole 

Siedlec 

0 1 0 6 1 1 0 0 

Opracowane na podstawie danych ze szkół 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020  został przeprowadzony kolejny, już po wprowadzeniu reformy oświaty 

w roku szkolnym 2018/2019 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. 

Poniższe tabele i wykresy  przedstawiają  wyniki w poszczególnych szkołach i gminach: 

Porównanie wyników w szkołach z terenu Gminy Siedlec z wynikami osiągniętymi przez uczniów w 

powiecie 
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Średnie wyniki procentowe pisemnego egzaminu ósmoklasisty 

Placówka j. polski matematyka język nowożytny 

 Szk. P Woj Szk. P Woj Szk. P Woj 

SP 

Siedlec 

50,04

% 

53,30

% 

55,70

% 

35,20

% 

41,77

% 

42,55

% 

Nie

m. 

37,87

% 

34,14

% 

40,15

% 

Ang. 90% 

49,03 51,5 

SP 

Tuchorza 

61,89

% 

42,35

% 
Ang. 

49,81

% 

ZSPiP 

Kopanica 

47,73

% 

38,93

% 
Ang. 

47,80

% 

ZSPiP 

Chobieni

ce 

60,53

% 

42,87

% 
Ang. 

52,20

% 

ZSPiP 

Belęcin 

55,64

% 

45,70

% 
Ang. 

33,52

% 
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Finansowanie Oświaty 

Wykonanie wydatków bieżących szkół i przedszkoli na rok 2019/2020 

 

Jednostka 

Płace i pochodne 
Wydatki 

remontowe 
Wydatki rzeczowe 

Ogółem 

 
IX-XII 2019 I-VIII 2020 

IX-XII 

2019 

I-VIII 

2020 

IX-XII 

2019 

I-VIII 

2020 

ZSPiP 

Belęcin 

669 

308,73 zł 

1 243 

649,93 zł 

124 

155,94 

zł 

3 608,57 

zł 

188 

319,68 

zł 

356 

748,21 zł 

2 585 

791,06 zł 

ZSPiP 

Chobienice 

694 

168,52 zł 

1 169 

549,32 zł 

28 

479,01 

zł 

6 327,74 

zł 

187 

325,02 

zł 

384 

203,40 zł 

2 470 

053,01 zł 

ZSPiP 

Kopanica 

987 

434,07 zł 

2 092 

440,24 zł 

32 

649,55 

zł 

32 956,40 

zł 

311 

643,03 

zł 

561 

154,35 zł 

4 018 

277,64 zł 

SP Siedlec 
1 175 

853,35 zł 

2 286 

485,86 zł 

18 

158,89 

zł 

3 570,65 

zł 

384 

045,23 

zł 

631 

372,19 zł 

4 499 

486,17 zł 

SP Tuchorza 
1 000 

984,56 zł 

1 983 

933,47 zł 

1 

257,00 

zł 

12 137,57 

zł 

314 

570,57zł 

598 

255,87 zł 

3 911 

139,04 zł 

Przedszkole 

Siedlec 

246 

427,04 zł 

474 

144,08 zł 

3 

279,00 

zł 

2 402,24 

zł 

120 

704,53 

zł 

222 

742,64 zł 

1 069 

699,53 zł 

ZPP  

Tuchorza 

318 

384,06 zł 

582 

738,00 zł 

5 

248,21 

zł 

20 409,00 

zł 

133 

282,32 

zł 

201 

858,64 zł 

1 261 

920,23 zł 

      
RAZEM: 

19 816 

366,68 zł 

 

Wydatki na oświatę, to ogromna część budżetu gminy. Źródła wydatków na oświatę to subwencja 

oświatowa, dotacje oraz środki własne gminy. 

Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest 

podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Tworzy to 

korzystną sytuację finansową dla terenów gęsto zaludnionych, natomiast w niekorzystnej sytuacji 

stawia jednostki samorządu terytorialnego gdzie występuje duży obszar z niską strukturą 

zaludnienia. 
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Szkoły o małej liczbie uczniów generują zdecydowanie wyższe koszty, stąd też uwzględniając 

nasze uwarunkowania chcąc jednocześnie zapewnić odpowiedni poziom kształcenia zmuszeni 

jesteśmy do ponoszenia zdecydowanie wyższych nakładów. 

W celu poprawy efektywności finansowania zadań oświatowych dokonywane są zmiany 

organizacyjne polegające między innymi na: weryfikowaniu stanu zatrudnienia oraz 

konsekwentnym weryfikowaniu arkuszy organizacyjnych. W/w działania wymuszane są względami 

ekonomicznymi niemniej jednak podejmowanie określonych decyzji na pierwszym miejscu stawia 

jako cel nadrzędny zapewnienie uzyskania wysokiej jakości kształcenia oraz zapewnienia 

właściwych warunków nauki, pracy. 

 

 

VII.  Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu. 

 

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. 

2020 rok był dla naszej instytucji kultury czasem wielu zmian. Początkowe zatrzymanie i stagnacja 

związane z okresem pandemii i wielu obostrzeń, dało sygnał i możliwość rozwoju w zupełnie nowych 

dziedzinach. Paradoksalnie, zatrzymanie wymusiło ruch i przymus kreacji w innych przestrzeniach 

artystycznych. 

Instytucja w okresie "zamknięcia" przeniosła zajęcia, warsztaty i wszelakie formy kontaktu do 

Internetu. To w sieci od marca 2020 roku prowadzimy szereg działań artystycznych. Od warsztatów, 

poprzez koncerty, spotkania, a kończąc na transmisjach na żywo. Powstały nowe pomysły                             

i rozwiązania. 

W grudniu 2020 r. oficjalnie została powołana telewizja internetowa "Czapla Tv" w swojej ofercie 

programowej ma szereg informacji od samorządowych do społeczno-kulturalnych. Instytucja pod 

szyldem telewizji realizuje różnorodne programy: reportaże, wywiady, spotkania, koncerty. 

W okresie pandemicznym wykształciły się stałe cykle programowe: 

▪ "O sztuce przy kawie" - to program z artystą plastykiem Wiesławem Matysikiem, który po-

szura w audycji tematy związane malarstwem, szkicem i  namawia do  samorozwoju w sztu-

kach plastycznych. 

▪ "Reportaże" - to cykl działań i spotkań z ciekawymi, kreatywnymi ludźmi. Opowiada o nich, o 

ich zainteresowaniach i pracy. Ukazuje również ciekawe miejsca. Reportaże realizowane są 

przez pracowników Ośrodka Kultury 
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▪ "Akademia Bobasa" - to cykl filmów przeznaczonych dla dzieci do 6 lat. W czasie kreatywnych 

zajęć Marta Springer ukazuje sposoby wspólnej zabawy rodziców z dziećmi. Poprzez wykony-

wanie wspólnych działań rozwojowych. 

▪ "DIY Zrób To Sam" - to program, w którym Marta Springer przedstawia ciekawe prace ręko-

dzielnicze i pokazuje krok po kroku, jak je zrealizować i stworzyć. 

▪ "Tu i tam podróże z kamerą" - to cykl filmów, ukazujących ciekawe miejsca, tereny i zjawiska 

przyrodnicze. 

▪ "Informacje samorządowe" - to wiadomości z urzędu Gminy w Siedlcu związane z inwesty-

cjami i szeregiem innych działań. 

▪ "Śniadanie polityczne" - to spotkania z ludźmi związanymi z polityką lokalną i działalnością 

publiczną. Spotkania prowadzi Pan Waldemar Ligma 

▪ "Przegląd prasy" - to comiesięczne zestawienia i podsumowania ciekawych i ważnych artyku-

łów ukazujących się w prasie lokalnej. Przegląd prowadzi Pan Waldemar Ligma 

▪ "Kulturki" - to magazyn społeczno-kulturalny, a w nim szereg informacji i działań artystycz-

nych z Gminy Siedlca, jak i z całej Polski. Magazyn prowadzony jest przez Marcina Szczecho-

wiaka i Grzegorza Śmiałka. 

Działania filmowe nie ograniczają się tylko do Gminy Siedlec. Telewizja Czapla Tv powoli staje się 

stałym elementem artystycznego rozwoju i Promocji Gminy, poza jej granicami. 

Gminny Ośrodek Kultury działa na wielu różnych płaszczyznach i portalach społecznościowych: 

Instagram, Facebook, YouTube i strona internetowa, która została zmodernizowana i ulepszona. 

Telewizja Internetowa Czapla Tv posiada własny Fanpage na Facebooku, jak i działa w na platformie 

YouTube. Dzięki codziennym działaniom w sieci, Instytucja poszerzyła znacznie grupę docelową, 

aktywizując dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 

8 września 2020 roku zostało oficjalnie otwarte Kino w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu, które 

mieści się na I piętrze instytucji. W Listopadzie Ośrodek Kultury podpisał umowę  

o współpracy z firmą Kino za Rogiem. Dzięki temu siedleckie Kino weszło do sieci kin i może korzystać 

z bogatej biblioteki filmowej. 

W opisywanym okresie instytucja zrealizowała ponad 180 działań i przedsięwzięć  

o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Większość tych działań odbyła 

się w sieci. (wernisaże, konkursy, koncerty,  wycieczki edukacyjne, pokazy artystyczne i warsztaty). 

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 widowiskowo-rozrywkowych, zgodnie z 

zarządzeniem Dyrektora GOK, w którym ustalono stosowne opłaty. W okresie od dnia 01.01.2020 do 

dnia 31.12.2020 r. podpisano 188 umów o wynajem, w tym w poszczególnych miejscowościach ilości 

podane w tabeli nr 1. 
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Najwięcej wynajmów odbyło się w sali wiejskiej w Chobienicach (26 umowy), Jażyńcu (21 umów). 

Najmniej wynajmów odbyło się w sali wiejskiej w m. Mariankowo, Godziszewo i Nowa Tuchorza (1 

wynajem). 

 

TABLELA nr 1 - Liczba umów najmów sal wiejskich 2020 

 

Lp. Świetlice Ilość umów najmów 

1 Chobienice 26 

2 Żodyń 17 

3 Kopanica 19 

4 Jażyniec 21 

5 Belęcin 9 

6 Mała Wieś 11 

7 Kiełpiny 5 

8 Grójec Wielki 10 

9 Reklin 9 

10 Zakrzewo 4 

11 Karna 6 

12 NIeborza 2 

13 Boruja 13 

14 Tuchorza 6 

15 Stara Tuchorza 3 

16 Jaromierz 8 

17 Wąchabno 5 

18 Kiełkowo 2 

19 Wojciechowo 5 

20 Wielka Wieś 1 

21 Grójec Mały 8 

22 Mariankowo 1 

23 Godziszewo 1 

24 Nowa 

Tuchorza 

1 
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WYSOKOŚĆ PRZYCHODÓW Z WYNAJMU SAL - zał. Tabela nr 2 

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 przychody z wynajmu sal wiejskich wynosiły 29 273 zł, w 

tym na poszczególnych salach wg danych zawartych w tabeli nr 2. 

Średni przychód w 2020 roku wyniósł 1 219,70 zł w przeliczeniu na jedną salę wiejską. Największe 

przychody z wynajmu sali wiejskiej zanotowane zostały w obiekcie w miejscowościach Jażyniec 

(3 950,00 zł), Żodyń (3 650,00 zł), Kopanica (2 900 zł). Najmniejsze przychody z wynajmu osiągnięto 

na salach wiejskich w Nowej Tuchorzy ( 100 zł ), Mariankowie (100 zł ) oraz w Godziszewie (200 zł) 

 

 

Przychody z wynajmu świetlic oraz wykorzysta-

nie środków w 2020 roku 

 

    

Lp. Świetlica 
Przychody              z najmu                          

w 2020 roku 

 

 

1 Belęcin 1 450,00 zł  

2 Boruja 1 500,00 zł  

3 Chobienice 2 700,00 zł  

4 Grójec Mały 800,00 zł  

5 Grójec Wielki 500,00 zł  

6 Godziszewo 200,00 zł  

7 Jaromierz 2 368,00 zł  

8 Jażyniec 3 950,00 zł  

9 Karna 1 590,00 zł  

10 Kiełkowo 250,00 zł  

11 Kiełpiny 470,00 zł  

12 Kopanica 2 900,00 zł  

13 Mała Wieś 2 200,00 zł  

14 Mariankowo 100,00 zł  

15 Nieborza 150,00 zł  

16 Reklin 815,00 zł  

17 Tuchorza 950,00 zł  

18 

Nowa Tucho-

rza 100,00 zł 
 

19 Stara Tuchorza 300,00 zł  
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20 Wąchabno 800,00 zł  

21 Wielka Wieś 400,00 zł  

22 Wojciechowo 580,00 zł  

23 Zakrzewo 550,00 zł  

24 Żodyń 3 650,00 zł  

  29 273,00 zł  

 

 

 

 

KOSZTY EKSPLOATACYJNE UTRZYMANIA – zał. Tabela nr 3 

Koszty eksploatacyjne utrzymania świetlic wiejskich z dotacji organizatora w okresie od 01.01.2020 

do 31.12.2020 wyniosły łącznie 149 703,89 zł. Na koszty eksploatacyjne składają się koszty zużycia 

energii elektrycznej, gazu i wody, usługi komunalne oraz pozostałem usługi obce. 

Średnie koszty utrzymania w przeliczeniu na jedną świetlicę wiejską wynoszą 6 237,66 zł. Najwyższe 

koszty odnotowano w Kiełpinach (13 604,93 zł), Grójcu Wielkim (13 459,80 zł), Starej Tuchorzy 

(9 015,24 zł ) i w Tuchorzy (8 481,49 zł). Najmniejsze koszty utrzymania odnotowano na salach 

wiejskich w Wojciechowie (1559,81 zł), Mariankowie (1 820,46 zł), W Borui (1 899,07 zł)                               

i w Godziszewie (1 960,56 zł). Ponadto odnotowano wspólne koszty utrzymania sal wiejskich                  

w wysokości 6 226,70 zł (w przeliczeniu na jedna salę wiejską wynosi średnio (259,45 zł). Do 

wspólnych kosztów zaliczane są ubezpieczenia oraz przeglądy sprzętu, a także dostosowanie sal do 

wymogów określonych przez obowiązujące przepisy prawa. (koszty PPOSZ, gaśnice, koce gaśnicze, 

oznakowanie przeciwpożarowe 

 

 

Koszty eksploatacyjne utrzymania świetlic wiejskich z dotacji organizatora  w okresie od 

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

      

Lp. 
Nazwa świe-

tlicy 

Energia elek-

tryczna 
Gaz i woda 

Usługi komu-

nalne 

Pozostałe 

usługi obce i 

zakupy 

1. Belęcin 1 586,19 zł 5 402,81 zł 558,60 zł 663,82 zł 

2. Boruja 1 101,66 zł 3 779,76 zł 823,20 zł 1 075,87 zł 

3. Chobienice 2 151,45 zł 2 172,49 zł 1 122,71 zł 1 298,50 zł 

4. Grójec Mały 803,33 zł 2 927,82 zł 680,90 zł 827,41 zł 

5. Grójec Wielki 0,00 zł 1 691,70 zł 1 041,16 zł 10 726,94 zł 

6. Godziszewo 977,72 zł -199,80 zł 437,64 zł 745,00 zł 

7. Jaromierz 966,43 zł 3 472,34 zł 2 739,59 zł 1 020,52 zł 

8. Jażyniec 0,00 zł 1 725,59 zł 780,20 zł 885,22 zł 
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9. Karna 761,25 zł 4 240,14 zł 1 069,12 zł 528,52 zł 

10. Kiełkowo 1 126,11 zł 2 489,96 zł 437,64 zł 548,75 zł 

11. Kiełpiny 1 438,89 zł 10 142,00 zł 1 516,43 zł 507,61 zł 

12. Kopanica 1 224,28 zł 3 988,68 zł 1 948,91 zł 538,36 zł 

13. Mała Wieś 255,89 zł 2 598,42 zł 1 239,62 zł 465,02 zł 

14. Mariankowo 390,89 zł 483,09 zł 437,64 zł 508,84 zł 

15. Nieborza 831,95 zł 289,43 zł 421,29 zł 3 267,70 zł 

16. Reklin 931,94 zł 1 315,41 zł 473,52 zł 641,68 zł 

17. Tuchorza 2 105,49 zł 5 338,76 zł 508,72 zł 528,52 zł 

18. Nowa Tuchorza 1 189,59 zł 570,32 zł 437,64 zł 692,11 zł 

19. Stara Tuchorza 2 106,88 zł 5 007,88 zł 1 236,66 zł 663,82 zł 

20. Wąchabno 769,43 zł 1 539,40 zł 382,56 zł 875,38 zł 

21. Wielka Wieś 1 058,19 zł 5 154,72 zł 437,64 zł 432,58 zł 

22. Wojciechowo 799,24 zł -294,21 zł 720,60 zł 334,18 zł 

23. Zakrzewo 568,53 zł 2 939,57 zł 309,12 zł 1 332,58 zł 

24. Żodyń 289,97 zł 2 790,37 zł 984,43 zł 620,77 zł 

25. 
Koszty wspólne – koszty dojazdu w celu wykonania przeglądów 

piecy gazowych 
6 226,70 

OGÓŁEM 23 435,30 zł 69 566,65 zł 20 745,54 zł 35 956,40 zł 
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VIII.    Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu. 

 

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 (większość on-line). 

Czynimy starania aby nasze biblioteki stały się miejscem przyjaznym lokalnej społeczności, służącym 

edukacji i samorealizacji, wspieramy rozwój lokalnej społeczności, udostępniając nasze zbiory, 

podejmując zadania z zakresu edukacji i kultury oraz zapewniając warunki do samorealizacji                      

i kreatywności. 

Ściśle współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, przedszkolami i szkołami z gminy Siedlec,           

a także z bibliotekami z sąsiednich gmin. 

W 2020 r. organizowaliśmy akcje głośnego czytania dla przedszkolaków mające na celu wzbudzenie 

zainteresowania książką jak również kształtowanie wyobraźni i wrażliwości dzieci, popularyzacja 

literatury dziecięcej. 

Od 08.05 – 15.05 włączyliśmy  się w akcję „Tydzień Bibliotek”, gdzie każdego dnia organizowane były  

imprezy jak np. konkursy plastyczne rozwijające zdolności manualne dzieci, warsztaty balonowe, 

czytanie bajek dla najmłodszych, teatrzyk obrazkowy Kamishibai, wystawy nowości wydawniczych 

czy wspólne  muzykowanie (piosenka o książce). Większość zajęć odbywała się on-line. 

Biblioteki też chętnie włączyły się w Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy ogólnopolską 

akcję  Narodowego Czytania. Zorganizowały quizy, wystawy, pogadanki z okazji Międzynarodowego 

Dnia Książki, Światowego Dnia Kropki czy Dnia Pluszowego Misia. 

Wymogi naszych czytelników ciągle wzrastają, w związku z tym bibliotekarki naszych bibliotek brały 

udział w szkoleniach mających na celu podniesienie umiejętności zawodowych. 

W 2020 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 

5 908,00 zł (książka drukowana) i 2 500 00 zł (zakup dostępu do książki elektronicznej). 

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 r. wynosił ogółem 28 666 wol. z czego: 

Lit. dla dzieci i młodzieży – 11 903 wol. 

Lit.dla dorosłych       -  10 862 wol. 

Lit. niebeletrystyczna       -    5 901 wol. 

Ubytkowano - 4 524 wol. 

Czytelnicy – stan na 31.12.2020 r.- wynosił 565 osób 

Wypożyczenia – stan na 31.12.2020 r. – wynosił 2 533 wol. i 112 czasopism. 
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IX. Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo gminy Siedlec. 
 

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. 

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. samochody pożarnicze – 1 ciężki, 7 średnich i 6 lekkich; 

2. przyczepy pożarnicze – 2 ciężkie, 6 lekkich. 

3. Łódź hybrydowa, 2 łodzie z silnikami, 

4. zestawy do ratownictwa wodnego z pontonami, 

5. Parawany do osłony miejsc wypadków, 

6. detektory prądu, 

7. mierniki wielogazowe, 

8. defibrylatory, 

9. rozpieracze cylindryczne, 

10. motopompy pożarnicze stacjonarne i pływające, 

11. zestawy hydrauliczne (nożyco-rozpieracze), 

12. agregaty prądotwórcze, 

13. aparaty powietrzne, 

14. piły do drewna, 
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15. piły do betonu i stali, 

16. turbowentylatory, 

17. umundurowanie specjalne i wyjściowe, 

18. środki łączności, 

19. radiowe systemy załączania syren alarmowych, 

20. 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 01.01.2020-31.12.2020 r. na terenie gminy Siedlec miało miejsce 173 zdarzeń,  

w których brały udział zespoły straży pożarnej, z tego 47 pożarów, 114 miejscowych zagrożeń oraz 

11 fałszywe alarmy. 

W działaniach tych udział brały następujące jednostki OSP: 

 

Lp Jednostka Razem Pożar 
Miejscowe 

zagrożenie 

Alarm 

fałszywy 

1. OSP Siedlec [KSRG] 54 11 39 4 

2. OSP Kopanica [KSRG] 39 12 27 0 

3. OSP Tuchorza [KSRG] 24 6 15 3 

4. OSP Chobienice [KSRG] 33 10 20 3 

5. OSP Boruja 16 3 13 0 

6. OSP Stara Tuchorza 6 4 1 1 

7. OSP Wąchabno 1 1 0 0 

RAZEM 173 47 114 11 

 

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

 

Gmina Osoby OGÓŁEM Osoby JRG 
Osoby OSP 

w KSRG 

Osoby OSP  spoza 

KSRG 

Przemęt 1532 397 966 169 

Siedlec 1227 357 752 118 

Wolsztyn 2579 1619 740 220 

RAZEM 5338 2373 2458 507 
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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 Rodzaj szkolenia Ilość osób 

15.02-30.08.2020 r. 

Szkolenie podstawowe 

strażaków 

ratowników OSP 

10 osób, w tym: 

3 osoby z jednostki OSP Chobienice 

2 osoby z jednostki OSP Kopanica 

1 osoba z jednostki OSP Siedlec 

1 osoba z jednostki OSP Stara Tuchorza 

3 osoby z jednostki OSP Tuchorza 

04-20.09.2020 r. 

Szkolenie podstawowe  

z zakresu kwalifikowanej 

pierwszej pomocy 

dla ratowników OSP 

10 osób, w tym: 

2 osoby z jednostki OSP Chobienice 

2 osoby z jednostki OSP Kopanica 

3 osoby z jednostki OSP Siedlec 

3 osoby z jednostki OSP Tuchorza 

 

Komenda Powiatowa PSP w Wolsztynie w 2020 roku dokonała inspekcji gotowości 

operacyjnej jednostek OSP wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawiały się następująco: 

Termin Jednostka OSP 
Czas 

alarmowania 
Otrzymane punkty Ocena 

17.08.2020 
OSP Chobienice 3 min. 30 sec 69 pkt 3 

OSP Kopanica 2 min.50 sec. 93 pkt 5 

18.08.2020 OSP Siedlec 5 min. 30 sec. 98 pkt 5 

OSP Tuchorza 2 min. 50 sec. 91 pkt 4 

Ponadto w jednostkach tupu S spoza KSR-G nie przeprowadzono żadnych  inspekcji 

gotowości operacyjnej i przeglądów stanu technicznego pojazdów i sprzętu technicznego z powodu 

rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

W roku 2020 do jednostek OSP trafiła kolejna partia sprzętu ratowniczo-gaśniczego  

i ochronnego oraz wyremontowano remizę dzięki współfinansowaniu z dotacji ze środków 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 20 670,00 zł, z Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego w kwocie 31 390,00 zł, dotacji ze środków własnych gminy w kwocie 

14 890,00 zł. Ogółem dało to kwotę 66 950,00 zł. Do tego należy jeszcze doliczyć środki wydane 

przez OSP. 
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Najważniejszym celem zrealizowanym z zakresu doposażania jednostek OSP w 2020 roku było 

zakupienie: 

• zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Chobienice, 

• przewodów do narzędzi hydraulicznych – OSP Boruja, 

• ubrań specjalnych – OSP Boruja 1 kpl., OSP Chobienice 4 kpl.,OSP Kopanica 2 kpl.,OSP Stara 

Tuchorza – 1 kpl., OSP Tuchorza – 2 kpl., 

• hełmów strażackich- 10 szt. OSP Siedlec, 

• radiotelefonu – OSP Kopanica, 

• aparatów powietrznych z maskami – OSP Kopanica – 1 szt., OSP Stara Tuchorza 2 szt., 

• drabiny nasadkowej - - OSP Stara Tuchorza, 

• zwijadła do węży – OSP Stara Tuchorza, 

 

Ponadto zakupiono: 

• akumulator do stacji DSP  - OSP Tuchorza, 

• akumulator do samochodu pożarniczego - OSP Siedlec, OSP Chobienice, 

• wyposażenie toreb PSP – R1 – jednostki typu „S”, 

• lampę zespoloną do samochodu DAF2100 – OSP Tuchorza, 

• kombinezony i maski ochronne, 

• niezbędne ilości paliwa, olei, 

• części zamienne do samochodów oraz sprzętu silnikowego, 

• obuwie gumowe – 3 pary – OSP Boruja, 

• kamizelkę ratowniczą – OSP Siedlec, 

• odtłuszczacz SINTAN i SORBENT, 

• beton do wykonania podjazdu do remizy-OSP Tuchorza 

• wykonano również naprawę zbiornika na wodę w samochodzie Star M69 – OSP Boruja. 

 

 

Budżet Gminy Siedlec na 2020 rok w rozdziale „Ochotnicze Straże Pożarne” zamykał się kwotą 403 

100,00 zł. 

Wykonanie budżetu na 2020 rok  –  284 978,51 zł (70,70%) 
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X. System gospodarowania odpadami na obszarze Gminy Siedlec – uczestnika Związku 

Międzygminnego „Obra” za rok 2020 

 

Gospodarka odpadami. 

Uchwałą nr XII/85/07 Rady Gminy  Siedlec z dnia 20 listopada 2007 roku Gmina Siedlec 

przystąpiła do Związku Międzygminnego „Obra” mającego na celu wspólną gospodarkę odpadami 

komunalnymi na terenie trzech gmin należących do Związku: Wolsztyn, Przemęt i Siedlec. ZM „Obra” 

realizuje obowiązki w zakresie systemu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych                                      

i wysegregowanych w stosunku do wszystkich właścicieli nieruchomości tj. nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych. 

System zbiórki odpadów wysegregowanych jest systemem mieszanym, opartym o zbieranie 

wybranych frakcji surowców wtórnych w workach, a pozostałych w 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 punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w gminie 

Siedlec w m. Siedlec, ul. Lipowa, przy oczyszczalni ścieków. Za bieżącą działalność PSZOK-u 

odpowiedzialny jest operator, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, zaś 

zagospodarowanie zebranych w nim odpadów wysegregowanych leży po stronie ZM „Obra”. W roku 

2020 występowały w kontekście finansowym, problemy związane z zagospodarowaniem wszystkich 

frakcji odpadów zbieranych selektywnie z wyjątkiem stłuczki szklanej. Dotyczyły one 

wynegocjowania jak najniższej ceny, którą należało ponieść za przyjęcie surowców do dalszego 

zagospodarowania lub innej formy przetworzenia. 

W roku 2020 selektywnie zebrane odpady zagospodarowywane były w następujący sposób: 

1. stłuczka szklana – umowa z firmą Krynicki Recykling S.A..; 

2. przeterminowane leki – Firma Michałowski z Bydgoszczy; 

3. baterie – „REMONDIS Elektrorecykling Sp. z o.o.” 

4. zużyty sprzęt RTV i AGD – Elektrorecykling w Nowym Tomyślu; 

5. tworzywa sztuczne, makulatura, wielkogabaryty i pozostałe – PHU Przemysław Olejnik Wą-

biewo; 

6. opony – „AG Recykling” Wroniawy; 

7. odzież – Polski Czerwony Krzyż; 

8. gruz – proces odzysku R–5. 

W wyniku współpracy z PCK, w roku 2020 udało się wyodrębnić z puli odpadów zmieszanych  ok. 

80,11 Mg odzieży z całego Związku Międzygminnego „Obra”, w tym z Gminy Siedlec – 15,1 Mg. Rok 

2020 charakteryzował się porównywalną z rokiem 2019 ilością wytworzonych odpadów 
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komunalnych jak i wysegregowanych. Zestawienie ilościowe dostarczonych odpadów komunalnych  

zmieszanych do stacji przeładunkowej w Powodowie w okresie 1.01.2020 - 31.12.2020 i wysłanych 

do instalacji komunalnych przedstawia się następująco: 

 

Miesiąc Siedlec 

Styczeń 220,04 

Luty 206,88 

Marzec 261,16 

Kwiecień 258,54 

Maj 212,36 

Czerwiec 205,58 

Lipiec 207,42 

Sierpień 169,34 

Wrzesień 180,58 

Październik 202,46 

Listopad 213,14 

Grudzień 270,8 

RAZEM 2608,3 

 

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. Wyzwaniem 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 sztucz-

nych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; 

2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż nie-

bezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wy-

sokości 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. 
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Dla gminy Siedlec do i za rok 2020 osiąganie tych poziomów przedstawia się następująco: 

1. ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do skła-

dowania: 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wymagane 50% 50% 50% 45% 45% 40% 40% 35% 

Osiągnięte 79,1% 1,78% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

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% 154,19%* 100% 

*poziom odzysku dla całego Związku Międzygminnego „Obra” 

 

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% 48,74% 60,7% 

 

W wyniku prowadzonych w 2020 roku kontroli sprawdzających oraz odczytów z rejestracji 

opróżniania pojemników, ujawniono kolejnych właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź złożone deklaracje nie były 

zgodne ze stanem rzeczywistym. Dotyczy to: posiadaczy domków letniskowych, podmiotów 

prowadzących działalność oraz rozbieżności w ilości osób faktycznie przebywających na 

nieruchomości. Ponadto ustawicznie prowadzone jest sprawdzenie podmiotów gospodarczych, 

które znajdują się w ewidencji gmin – uczestników z tymi, które złożyły deklaracje. Dzięki kontrolom 

odnotowano wzrost ilości właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wnoszących opłatę a na 

których prowadzona jest działalność gospodarcza lub nieruchomość zabudowana jest domkiem 

letniskowym (względnie wykorzystywana jest do celów rekreacyjnych). 
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XI. Realizacja uchwał Rady Gminy Siedlec. 

W  2020 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 2020 rok przyjęty został uchwałą Nr 

XVI/80/2019 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 grudnia 2019 roku w której to Rada Gminy Siedlec w 

ciągu 2019 roku  dokonała  7 - krotnej zmiany  . 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siedlec na lata 2020 – 2026 przyjęta została uchwałą Nr 

VI/79/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 grudnia 2019 roku, w której to  Rada Gminy Siedlec w ciągu 

2020 r.  dokonała 2-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 23 uchwałach. Uchwały zostały 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego . 

Podjęte w 2020 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. Kolejną 

jest współdziałanie z Lokalną Grupą Działania Regionu Kozła, gdzie od dnia  8 maja 2019 roku do 3 

grudnia 2020 wójt pełnił funkcję Starosty Regionu Kozła. Od wielu lat odbywa się współpraca 

międzynarodowa z Niemcami oraz Mołdawią. Już 8 lat trwa kooperacja  z samorządowcami oraz 

przedsiębiorcami z Mołdawii, którzy zapoznają się u nas z systemem administracyjnym oraz 

możliwościami pozyskania funduszy z Unii Europejskiej. Z kolei partnerzy z Niemiec uczestniczą w 

konkursie języka niemieckiego oraz chętnie odwiedzają polskich przedsiębiorców. 10 stycznia 2020 

r. wójt uczestniczył w spotkaniu noworocznym  w zaprzyjaźnionym powiecie Dahme – Spreewald. 

Rok 2020 był rokiem jubileuszowym, w którym obchodzono 20-lecie współpracy pomiędzy 

powiatami: Dahme Spreewald i wolsztyńskim. Wójt spotkał się również z Konsulem Generalnym Rosji 

w Poznaniu Ivanem Kosogonov, który przybywał w Siedlcu z gościnną wizytą dnia 04 czerwca 2020 r. 

Pozostałe, planowane działania  w zakresie współpracy zagranicznej nie odbyły się z uwagi na stan 

pandemii COVID-19. 
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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: 

 

24 luty 2020 r.   - firma OPEN z Poznania, 

01 kwietnia 2020 r.  - firma OPEN z Poznania, 

15 czerwca 2020 r.  - firma OPEN z Poznania, 

3-4 września 2020 r.  - firma LARGO z Poznania, 

19 września 2020 r.  - firma OPEN z Poznania, 

22 września 2020 r.  - firma DIAGNOSTYK z Zielonej Góry, 

06 października 2020 r. - firma OPEN z Poznania, 

21 października 2020 r. - firma LARGO z Poznania 

 

Wójt wielokrotnie spotykał się z Wojewodą Wielkopolskim, Marszałkiem Województwa 

Wielkopolskiego oraz ich przedstawicielami. Wziął udział w Wielkopolskim Kongresie 

Samorządowym. Uczestniczył w spotkaniu z rolnikami i z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w dniu 

09 stycznia 2020 r. na którym omówiono problem ASF-u. Wójt odbył również szereg spotkań z 

parlamentarzystami. 

 

 

 

 


