
 
 

Raport o stanie 

Gminy Secemin  

za rok 2021  
 

 

 

Maj 2022 



 

Raport o stanie Gminy Secemin za rok 2021                                                                                                              2 

 

Spis treści 

 

Wprowadzenie  3 

1. Charakterystyka gminy 4 

2. Demografia i przedsięwzięcia prorodzinne 7 

3. Działalność organów gminy 10 

4. Sytuacja finansowa gminy 16 

5. Realizacja inwestycji gminnych i innych zadań remontowych w sołectwach 18 

6. Ochrona środowiska naturalnego  33 

7. Oświata i wychowanie (sieć szkół i przedszkoli w gminie) 36 

8. Kultura, sport i rekreacja 39 

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 44 

10. Pomoc społeczna 48 

11. Ochrona zdrowia 51 

12. Rolnictwo 52 

13. Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych 53 

Spis map i tabel 56 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raport o stanie Gminy Secemin za rok 2021                                                                                                              3 

 

 

Wprowadzenie 

„Raport o stanie Gminy Secemin za rok 2021” opracowano w związku z nowelizacją 

Ustawy o samorządzie gminnym oraz zgodnie z Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Gminy  

w Seceminie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych wymogów 

raportu o stanie gminy. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Secemin w roku 

poprzednim oraz zawiera informacje dotyczące stanu wykonania polityk, programów i strategii 

realizowanych przez Gminę Secemin i jej jednostki organizacyjne, a także sposobu wykonania 

uchwał podjętych przez Radę Gminy Secemin. 

Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej 

sytuacji Gminy Secemin oraz przedstawienie danych o wszystkich ważnych aspektach 

funkcjonowania gminy. Raport ukazuje również trendy i kierunki rozwojowe gminy oraz jest 

podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego jej rozwoju. 

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy: 

1) ochrona środowiska naturalnego, 

2) inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach,  

3) demografia i przedsięwzięcia prorodzinne, 

4) oświata i wychowanie, 

5) kultura, sport i rekreacja, 

6) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

7) pomoc społeczna, 

8) ochrona zdrowia, 

9) rolnictwo, 

10) działalność organów gminy, 

11) funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

Dla opracowania raportu szczególnie pomocna okazała się wiedza pracowników 

Urzędu Gminy Secemin i jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, 

będących w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych. 
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1.  Charakterystyka gminy 

 

Gmina Secemin położona jest w zachodniej części województwa świętokrzyskiego  

(stanowi najdalej wysuniętą na zachód gminę w województwie), w powiecie włoszczowskim. 

Gmina Secemin leży na obszarze Niecki Włoszczowskiej, stanowiącej fizyczno-geograficzny 

mezoregion Wyżyny Małopolskiej. Jest to gmina mało zróżnicowana pod względem 

geograficznym, jak  i gospodarczym. Obszar gminy w przeważającej części ukształtowany 

został jako bagnisty i lesisty płaskowyż, przez który przebiega dział wodny między dopływami 

Pilicy i Nidy. Bezpośrednio na zachód rozciąga się kotlina rzeczna Pilicy (prawobrzeżnym jej 

dopływem jest największy ciek wodny gminy - Zwlecza). Cechami charakterystycznymi gminy 

są: niewielkie zróżnicowanie pod względem ukształtowania terenu, stosunkowo duży udział 

powierzchni lasów i terenów zmeliorowanych oraz generalnie niskiej jakości gleby.  

Gmina graniczy z dwiema świętokrzyskimi gminami: Włoszczową i Radkowem oraz  

z gminami Koniecpol i Szczekociny, zlokalizowanymi na obszarze województwa śląskiego. 

Zajmuje ona powierzchnię 163 km², co stanowi 18% powierzchni powiatu. 

 
Mapa 1.  Gmina Secemin na tle Województwa Świętokrzyskiego 

 

 
 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Mapa 2. Gmina Secemin na tle  powiatu włoszczowskiego 

 
Źródło: https://www.google.pl 

 

Rolę ośrodka administracyjnego i kulturalnego gminy pełni Secemin, który jest 

największym sołectwem, zamieszkiwanym przez prawie 1300 mieszkańców.     

W skład Gminy Secemin wchodzi 21 sołectw: Bichniów, Brzozowa, Celiny, Czaryż, 

Dąbie, Kluczyce, Krzepice, Krzepin, Kuczków, Marchocice, Międzylesie, Psary - Kolonia, 

Psary, Secemin, Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Wola Czaryska, Wola Kuczkowska, 

Zwlecza, Żelisławice i  Żelisławiczki.     

 
Mapa 3.  Gmina Secemin w podziale na sołectwa 

 
 

Źródło: Urząd Gminy Secemin, http://www.secemin.pl 
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Gmina Secemin ma charakter rolniczy. Użytki rolne, mimo niskiej klasy bonitacyjnej 

gleb, zajmują znaczną część powierzchni gminy. Stąd też duży odsetek ludzi tu mieszkających 

nadal pracuje w rolnictwie. Największy odsetek mieszkańców gminy utrzymuje się dzięki 

zatrudnieniu w firmach produkcyjno-usługowych na terenie naszej gminy bądź sąsiadującej 

gminy Włoszczowa. Znaczna grupa mieszkańców pracuje także w jednostkach użyteczności 

publicznej: Urzędzie Gminy, GOPS-ie czy w placówkach oświatowych i zdrowotnych. 
  

Statystyki na koniec każdego roku kalendarzowego wskazują, iż odnotowuje się 

zarówno określoną liczbę firm nowych rejestrowanych, jak również wyrejestrowywanych. 

Liczba ta wpływa na sytuację na rynku pracy dla mieszkańców Gminy Secemin. Powstające 

podmioty gospodarcze dają bowiem zatrudnienie nie tylko ich właścicielom, ale również są 

szansą mieszkańców gminy na podjęcie pracy zawodowej. 
  

W Ewidencji Działalności Gospodarczej na koniec 2021 r. w rejestrze było 193 firmy. 

 

Tabela 1. Liczba podmiotów zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej  

na przestrzeni 1990 – 2021 na terenie Gminy Secemin 
 

Rok 

Liczba 

zarejestrowanych 

przedsiębiorstw 

Liczba 

wyrejestrowanych 

przedsiębiorstw 

Liczba przedsiębiorstw 

figurujących w ewidencji  

na koniec roku 

1990 41 14 57 

1995 32 19 103 

2000 26 17 141 

2005 13 18 123 

2010 20 16 140 

2016 33 10 133 

2017 14 18 129 

2018 20 8 141 

2019 20 10 167 

2020 21 4 184 

2021 18 9 193 

 

Charakterystyka prowadzonych działalności na koniec 2021 roku - wg rodzaju oraz 

sekcji PKD - przedstawia się następująco: 
  

 Sekcja F (budownictwo)  –  53, 

 Sekcja G (handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych)  – 50,  

 Sekcja C (przetwórstwo przemysłowe)  –  34, 

 Sekcja H (transport i gospodarka magazynowa)  –  14, 

 Sekcja M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna)  –  8, 

 Pozostałe  –  34.  
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2.  Demografia i przedsięwzięcia prorodzinne 

Gmina Secemin obejmuje 35 miejscowości. Według danych Urzędu Gminy na dzień               

31 grudnia 2021 roku Gminę zamieszkiwało 4 750 osób (2371 kobiet i 2379 mężczyzn)  

- to jest o 62 osoby mniej niż w 2020 roku. Ludność gminy stanowiła 0,4 % ludności 

województwa świętokrzyskiego i 10,5 % ludności powiatu włoszczowskiego. Pod względem 

zaludnienia gmina należy do średnio zaludnionych obszarów ze wskaźnikiem 29,1 osoby / km2.  

Znaczącym problemem, obserwowanym na terenie gminy od kilkunastu lat, jest ujemny 

przyrost naturalny czyli większa liczba zgonów niż urodzeń żywych. Ten wskaźnik –  

w połączeniu ze znaczną migracją mieszkańców gminy, zwłaszcza młodych – ma wpływ  

na zmniejszającą się liczbę ludności w gminie. Poniższa tabela oraz wykresy obrazują 

strukturę ludności gminy Secemin w latach 2016-2021. 

 

Tabela 2.  Struktura ludności na terenie Gminy Secemin w latach 2016-2021 

Struktura ludności 

Stan na 31 grudnia  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Stan ludności 

ogółem, w tym: 
4 911 4 864 4 843 4 893 4 812 4 750 

Kobiety 2 466 2 444 2 425 2 454 2 412 2 371 

Mężczyźni 2 445 2 420 2 418 2 439 2 400 2 379 

Urodzenia żywe 
ogółem 

49 48 59 55 43 39 

Zgony ogółem 72 87 86 75 87 94 

Przyrost naturalny - 23 - 39 - 27 - 20 - 44 - 55 

Zameldowania  94 104 131 131 144 143 

Wymeldowania  156 198 203 179 232 201 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Rejestru Mieszkańców Gminy Secemin 

 

Należy zauważyć, że tendencje demograficzne występujące w naszej gminie  

nie są zjawiskiem wyjątkowym, gdyż nie różnią się zbytnio od sytuacji panującej w naszym 

kraju i Europie. Spadek liczby urodzeń, starzenie się społeczeństw, mała liczba osób  

w wieku przedprodukcyjnym dotyczy zdecydowanej większości gmin w Polsce. Zjawisko  

to jest dodatkowo potęgowane wysoką skalą emigracji Polaków za granicę (szczególnie 

dotyczy to emigracji czasowej ludzi młodych).  

Największą miejscowością w gminie, o liczbie mieszkańców powyżej 1000 jest 

Secemin. Liczba ludności z przedziału od 300 do 500 osób dotyczy sołectw: Brzozowa,  

Żelisławice i Żelisławiczki. W każdym z pozostałych sołectw mieszka mniej niż 300 osób.  
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Tabela 3.  Liczba ludności w poszczególnych sołectwach Gminy Secemin                                    

stan na 31 grudnia 2021 roku 
 

Lp. Sołectwo Liczba ludności  

1. Bichniów 233 

2. Brzozowa 332 

3. Celiny  56 

4. Czaryż 181 

5. Dąbie  87 

6. Kluczyce 107 

7. Krzepice  62 

8. Krzepin  53 

9. Kuczków 185 

10. Marchocice 204 

11. Międzylesie  75 

12. Psary - Kolonia 154 

13. Psary  175 

14. Secemin        1 264 

15. Wałkonowy Dolne 181 

16. Wałkonowy Górne 118 

17. Wola Czaryska 214 

18. Wola Kuczkowska 193 

19. Zwlecza  77 

20. Żelisławice 441 

21. Żelisławiczki 358 

RAZEM  4 750 

 
Źródło: Opracowanie własne  na podstawie danych z Rejestru Mieszkańców Gminy Secemin 
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Największą część społeczeństwa gminy – 57,47 % stanowi ludność w wieku 

produkcyjnym tj. w wieku zdolności do pracy. Wiek emerytalny osiągnęło 24,69 % 

mieszkańców gminy. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym(do 18 roku życia) w ubiegłym 

roku wyniosła 17,83 % ogółu mieszkańców naszej gminy i nieznacznie wzrosła w stosunku  

do roku 2020.  

 
Wykres 1.  Ludność Gminy Secemin  według aktywności zawodowej 

  

  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Rejestru Mieszkańców Gminy Secemin 

 

 

 

Statystyka Urzędu Stanu Cywilnego 

 

1. Sporządzone akty urodzenia – 1 (transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia). 
 

2. Sporządzone akty małżeństwa – 25, w tym: konkordatowe – 17, cywilne – 8. 
 

3. Sporządzone akty zgonu – 37 (zgon miał miejsce na terenie gminy Secemin). 
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3.  Działalność organów gminy 

Najważniejszym celem działania Gminy Secemin jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb 

jej mieszkańców i tworzenie warunków dla ich pełnego uczestnictwa w życiu wspólnoty. 

Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,  

nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina realizuje zadania własne  

oraz zadania zlecone przez administrację rządową. 

 

Władze gminy 

Władzę wykonawczą w Gminie Secemin sprawuje od 2014 roku Wójt Gminy Tadeusz 

Piekarski. Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wydłużyła kadencję organów gminy,  

w związku z tym od 2018 roku, organy wybrane w wyborach samorządowych, sprawują 

władzę przez okres 5 lat. Do zadań Wójta należy w szczególności: przygotowywanie  

projektów uchwał Rady Gminy i określanie sposobu ich wykonywania, gospodarowanie 

mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz 

reprezentacja jej na zewnątrz.  

Wójt Gminy pełni swoją funkcję przy pomocy Urzędu Gminy Secemin. Strukturę 

organizacyjną Urzędu tworzą obecnie: Referat Organizacyjny, Referat Spraw Obywatelskich, 

Referat Finansów oraz Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. 

   

W skład kierownictwa urzędu w 2021 roku weszli:   

 Edyta Wójcik  -  Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego 

 Dominik Stawiarz  -  Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego, 

 Justyna Łochowska-Kucharek  -  Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 

 Joanna Barcińska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Z-ca Kierownika Urzędu 

Stanu Cywilnego. 

 
Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie Secemin jest Rada Gminy Secemin, 

której obecny skład przedstawia się następująco: 

1. Wasik Bogdan  -  Przewodniczący  

2. Lis Henryk  -  Wiceprzewodniczący 

3. Baran Łukasz 

4. Bartyzel Janusz 

5. Gosek Monika 

6. Grzesik Dariusz 

7. Krzyżanowski Mariusz 

8. Lis Ewa 

9. Nowak Edmund  

10. Pawlik - Kozieł Katarzyna 

11. Pośpiech Bogdan  

12. Pudło Tadeusz 

13. Rajca Andrzej 

14. Stępniak Jerzy  

15. Zalas Grzegorz 



 

Raport o stanie Gminy Secemin za rok 2021                                                                                                              11 

 

W 2021 roku Rada Gminy Secemin obradowała na 7 sesjach, podejmując  

64 uchwały. Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu 

budżetu gminy, gospodarowania mieniem komunalnym, pomocy społecznej oraz spraw 

związanych z oświatą. Podjęte przez Radę uchwały Wójt Gminy Secemin - zgodnie  

z przepisami ustawy o samorządzie gminnym - przekazał w nieprzekraczalnym terminie  

7 dni do organów nadzoru - Wojewody Świętokrzyskiego, a w zakresie spraw finansowych  

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Zostały one również opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. Wykaz uchwał podjętych w 2021 roku zawiera tabela poniżej. 

 

Tabela 5. Rejestr uchwał Rady Gminy Secemin podjętych w 2021 roku 

Lp. Nr Uchwały Data podjęcia Uchwała w sprawie 

1. Nr XXIII/186/21 24.02.2021 r. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie 

2. Nr XXIII/187/21 24.02.2021 r. 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

na lata 2021-2026 

3 Nr XXIII/188/21 24.02.2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026 

4. Nr XXIII/189/21 24.02.2021 r. zmian budżetu Gminy Secemin na 2021 rok 

5. Nr XXIII/190/21 24.02.2021 r.. 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin  

na 2021 rok” 

6. Nr XXIII/191/21 24.02.2021 r. 

przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Secemin  

w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

7. Nr XXIII/192/21 24.02.2021 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

8. Nr XXIII/193/21 24.02.2021 r. 
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Secemin  

na 2021 rok 

9. Nr XXIV/194/21 14.04.2021 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu 

10. Nr XXIV/195/21 14.04.2021 r.. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu 

11. Nr XXIV/196/21 14.04.2021 r. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026 

12. Nr XXIV/197/21 14.04.2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2021 rok 

13. Nr XXIV/198/21 14.04.2021 r. rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland z dnia 9 lutego 2021 roku 
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14. Nr XXIV/199/21 14.04.2021 r.. 
uznania żądań zawartych w petycji za niezasadne i negatywne 

rozpatrzenie petycji z dnia 23 lutego 2021 roku 

15. Nr XXIV/200/21 14.04.2021 r. 

przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Secemin w celu 

przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

16. Nr XXIV/201/21 14.04.2021 r. 
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym na okres 10 lat 

17. Nr XXIV/202/21 14.04.2021 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  

w celu opracowania i realizacji „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia  

do roku 2030” 

18. Nr XXIV/203/21 14.04.2021 r. 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

projektu  „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Moskorzew, 

Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”  

w tym konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy  

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

19. Nr XXIV/204/21 14.04.2021 r. 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Kielcach skargi Prokuratora Okręgowego w Kielcach  

wraz z odpowiedzią na skargę 

20. Nr XXV/205/21 16.06.2021 r. udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Secemin 

21. Nr XXV/206/21 16.06.2021 r. 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Secemin za 2020 rok 

22. Nr XXV/207/21 16.06.2021 r. 
udzielenia Wójtowi Gminy Secemin absolutorium z tytułu  

wykonania budżetu gminy za 2020 rok. 

23. Nr XXV/208/21 16.06.2021 r. 
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Secemin na lata 2021-2025 

24. Nr XXV/209/21 16.06.2021 r. 
w sprawie "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020  

dla Gminy Secemin" 

25. Nr XXV/210/21 16.06.2021 r. 
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o dochodach 

26. Nr XXV/211/21 16.06.2021 r. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026 

27. Nr XXV/212/21 16.06.2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2021 rok 

28. Nr XXV/213/21 16.06.2021 r. 
przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

na terenie Gminy Secemin 

29. Nr XXV/214/21 16.06.2021 r. 

poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, 

wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości  

wynagrodzenia za inkaso 

30. Nr XXV/215/21 16.06.2021 r. 

poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenie 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 



 

Raport o stanie Gminy Secemin za rok 2021                                                                                                              13 

 

31. Nr XXV/216/21 16.06.2021 r. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego 

32. Nr XXV/217/21 16.06.2021 r. 

zmiany uchwały Nr XX/167/20 Rady Gminy Secemin  

z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii na rok 2021 

33. Nr XXV/218/21 16.06.2021 r. 

określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad 

korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym  

jest gmina Secemin 

34. Nr XXV/219/21 16.06.2021 r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Secemin 

35. Nr XXV/220/21 16.06.2021 r. 

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Secemin działek 

zabudowanych przepompowniami ścieków na terenie  

miejscowości Secemin oraz Marchocice 

36. Nr XXV/221/21 16.06.2021 r. 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 

 własność Gminy Secemin 

37. Nr XXV/222/21 16.06.2021 r. 

upoważnienia oraz zobowiązania Wójta do wystąpienia  

do właściwego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  

z wnioskiem o nieodpłatne nabycie przez Gminę Secemin 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa  

– Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Kielcach 

38. Nr XXVI/223/21 31.08.2021 r. zmian budżetu gminy Secemin na 2021 rok 

39. Nr XXVI/224/21 31.08.2021 r. 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Secemin  

na rok szkolny 2021/2022 

40. Nr XXVI/225/21 31.08.2021 r. 

zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVI/245/18 Rady Gminy Secemin 

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia 

41. Nr XXVII/226/21 29.09.2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026 

42. 
Nr XXVII/227/21 

 
29.09.2021 r. zmian budżetu Gminy Secemin na 2021 rok 

43. Nr XXVII/228/21 29.09.2021 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Secemin 

44. Nr XXVII/229/21 29.09.2021 r. 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian  

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

45. Nr XVIII/230/21 24.11.2021 r. udzielenia po mocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu 
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46. Nr XVIII/231/21 24.11.2021 r. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego 

47. Nr XVIII/232/21 24.11.2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026 

48. Nr XVIII/233/21 24.11.2021 r. zmian budżetu gminy Secemin na 2021 rok 

49. Nr XVIII/234/21 24.11.2021 r. 
obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia 

podatku rolnego na 2022 rok na terenie gminy Secemin 

50. Nr XVIII/235/21 24.11.2021 r. uchwalenia Statutu Gminy Secemin 

51. Nr XVIII/236/21 24.11.2021 r. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Secemin 

52. Nr XVIII/237/21 24.11.2021 r. 

przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Secemin  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2022 roku 

53. Nr XVIII/238/21 24.11.2021 r. 

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

54. 
Nr XVIII/239/21 24.11.2021 r. ustalenia diet radnych Rady Gminy Secemin 

55. Nr XVIII/240/21 24.11.2021 r. 
ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw położonych  

na terenie gminy Secemin w związku z pełnioną funkcją 

56. Nr XXIX/241/21 24.11.2021 r. 

zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy Secemin  

Nr XXV/218/21 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie Określenia 

przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania  

oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Secemin 

57. Nr XXIX/242/21 29.12.2021 r. uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2022 rok 

58. Nr XXIX/243/21 29.12.2021 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2028 

59. Nr XXIX/244/21 29.12.2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026 

60. Nr XXIX/245/21 29.12.2021 r. zmian budżetu gminy Secemin na 2021 rok 

61. Nr XXIX/246/21 29.12.2021 r. 

wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwolnienia  

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym 

62. Nr XXIX/247/21 29.12.2021 r. 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2022 
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63. Nr XXIX/248/21 29.12.2021 r. 

ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Secemin realizowanego 

przez Włoszczowski zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 

64. Nr XXIX/249/21 29.12.2021 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu 

 

W 2021 roku komisje stałe Rady Gminy Secemin odbyły łącznie 37 posiedzeń, z czego: 

 Komisja Finansów i Infrastruktury  - 7 posiedzeń, 

 Komisja Oświaty, Promocji Gminy, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Zdrowia  

- 5 posiedzeń, 

 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - 6 posiedzeń, 

 Komisja Rewizyjna  -  5 posiedzeń, 

 Komisja Rozwoju, Bezpieczeństwa i Spraw Komunalnych  -  6 posiedzeń, 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  -  8 posiedzeń. 

 

Jednostki pomocnicze 

W lutym 2019 roku we wszystkich 21 sołectwach naszej gminy odbyły się zebrania 

wiejskie, podczas których wybrano sołtysów i rady sołeckie na kadencję  2019 - 2024.  

W 2021 roku nie było żadnych zmian w ich składach. 
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4.  Sytuacja finansowa gminy 

 
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego przez wydatkowanie środków 

publicznych realizuje różne cele społeczne i gospodarcze. Wykonując zadania publiczne 

zaspokaja potrzeby społeczności lokalnej. W celu realizacji tego zadania gmina prowadzi 

działalność finansową, polegającą na pobieraniu dochodów i realizowaniu wydatków. 

Działalność ta, prowadzona samodzielnie w oparciu o własny budżet ma wieloaspektowy 

charakter.  

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Secemin Nr XXII/172/20  

z dnia 30.12.2020r. wynosił po stronie planu dochodów – 23 456 083,60 zł oraz po stronie 

wydatków – 23 209 878,60 zł. 

Dokonywane w ciągu roku korekty doprowadziły do zwiększenia dochodów                            

o kwotę 2 216 069,22 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 2 960 965,34 zł i na dzień 

31.12.2021 r. plan dochodów wynosił 26 161 223,12 zł, natomiast plan wydatków wynosił  

– 26 659 914,24 zł. 
 

Tabela 5.  Zestawienie dochodów i wydatków Gminy Secemin w 2021 roku 

Wyszczególnienie 
Plan budżetu 
po zmianach 

Wykonanie 
% 

wykonania 
planu 

% 
udział 

w budżecie 

 

DOCHODY ogółem 

w tym: 

-  bieżące 

-  majątkowe  

 

WYDATKI ogółem 

w tym: 

-  bieżące 

-  majątkowe 

 

26 161 223,12 

 

23 940 686,45 

2 220 536,67 

 

26 659 914,24 

 

22 649 865,06 

4 010 049,18 

 

26 169 885,12 

 

24 061 699,23 

2 108 185,89 

 

22 360 715,58 

 

20 893 425,69 

1 467 289,89 

 

100,0 

 

100,5 

94,9 

 

83,9 

 

92,2 

36,6 

 

100,0 

 

91,9 

8,1 

 

100,0 

 

93,4 

6,6 

 

Tabela 6.  Poziom zadłużenia gminy w okresie 2016 - 2021 

Poziom 

zadłużenia  

wg stanu na 

dzień 31 XII 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

2 671 325,80 4 950 954,00 4 150 965,00 3 900 000,00 3 100 000,00 

 

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 3 100 000,00 zł i jest sumą 

pozostałych do spłaty kwot kredytów długoterminowych zaciągniętych przez gminę w latach 

poprzednich w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu.  
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Tabela 7.  Zaległości podatkowe na  dzień 31.12.2021 r. 

Rodzaj podatku 
OSOBY FIZYCZNE OSOBY PRAWNE 

Kwota Odsetki Kwota Odsetki 

Podatek od 
nieruchomości 

208 162,03 46 483,00 8 434,74 2 303,00 

Podatek rolny 33 447,56 2 562,00 0,00 0,00 

Podatek leśny 7 988,45 548,00 1,68 1,68 

Razem: 249 598,04 49 593,00 8 436,42 2 304,68 

 
Zaległości są wynikiem braku zapłaty należnych podatków z lat wcześniejszych.  

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zalegających. W 2021 roku 

wysłano 51 upomnień od zaległości podatkowych na kwotę 51 114,63 zł oraz 42 tytuły 

wykonawcze na kwotę – 39 798,38 zł. 

 

Tabela 8.  Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Stan na dzień 31 grudnia 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Zaległości z tytułu opłaty  
za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi 

25 588,37 19 540,99 29 138,31 63 473,51 54 833,45 

Umorzenia zaległości  626,00 429,00 0,00 87,00 0,0 

Udzielone ulgi w spłacie 
zaległości 

brak brak brak brak brak 

Rozłożenie zaległości 
podatkowych na raty 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

    Wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

za rok 2021 w stosunku do roku 2020 uległa zmniejszeniu z powodu skutecznie 

prowadzonej windykacji należności. 
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5. Realizacja inwestycji gminnych i innych zadań remontowych w sołectwach 
 

Od lat infrastruktura techniczna i komunalna na terenie Gminy Secemin stale się 

rozbudowuje. Podejmowane są liczne inwestycje, mające na celu poprawę jakości życia  

i stworzenie przyjaznych warunków dla mieszkańców i osób tu przyjeżdzających. 

Tabela 9.  Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w wydatkach budżetu gminy 

Rok Wydatki ogółem 
Wydatki 

inwestycyjne 

Udział inwestycji 

w wydatkach budżetowych 

2015 14 758 223,22 1 827 170,72 12,4 % 

2016 16 659 337,58 1 582 545,89 9,5 % 

2017 18 350 195,12 1 948 214,52 10,6 % 

2018 23 629 094,07 7 726 488,28 32,7 % 

2019 22 647 867,23 3 482 032,46 15,37 % 

2020 22 830 279,19 3 068 877,39 13,44 % 

2021 22 360 715,58 1 467 289,89 6,56 % 

  

Inwestycje drogowe 
 

Gmina Secemin w miesiącu kwietniu 2021 roku - w ramach bieżącego utrzymania dróg 

zleciła firmie „DROMOST Sp. Jawna” z siedzibą w Lipiu pod Radomskiem realizację napraw 

nawierzchni dróg  gminnych poprzez wykonanie remontów cząstkowych. Naprawa dróg  

o nawierzchni mineralno–asfaltowej realizowana była przy użyciu remontera typu Patcher. 

Istniejące ubytki w jezdni zostały uzupełnione za pomocą masy składającej się z emulsji 

asfaltowej i grysów. Metoda ta, poza uzupełnieniem ubytków konserwuje nawierzchnie jezdni, 

a także charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne. 

Główne prace remontowe zostały skoncentrowane na odcinku drogi gminnej Secemin – 

Kluczyce. Wartość wykonanych prac wyniosła ok. 8 000 zł brutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naprawa remonterem drogi gminnej na odcinku 

Secemin - Kluczyce 
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Ponadto Gmina dokonała cząstkowych napraw dróg dojazdowych do pól uprawnych. 

Prace polegały na uzupełnieniu zagłębień, kolein i niwelowaniu nierówności. Do realizacji tego 

zadania używano kamienia wapiennego pochodzącego z rozbiórki starych budynków, a także 

kruszywa zakupionego przez Gminę w ramach zadań funduszu sołeckiego w ilości 1705 ton  

i wartości 93 900 złotych.  Do przewozu w/w materiałów wykorzystywano samochód ciężarowy 

zakupiony przez Gminę wiosną ubiegłego roku. 

 

Inwestycje energetyczne i ochrona środowiska  
 

W 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, Gmina Secemin kontynuowała 

instalowanie oświetlenia fotowoltaicznego. Montaż tego rodzaju lamp wynikał w dużej mierze  

z braku możliwości instalowania w wielu miejscach oświetlenia ulicznego zasilanego energią  

z sieci energetycznej. 

W miesiącu maju zamontowano 7 sztuk lamp oświetleniowych w miejscowości 

Nadolnik w pasie drogi gminnej na długości ok. 500 metrów. Inwestycja o łącznej wartości  

29 400 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.  

 

 
 

Maszty oświetleniowe w miejscowości Nadolnik 

 

Kolejny etap dobudowy latarni solarnych został zrealizowany w miejscowości Bichniów. 

W ramach tego zadania zamontowano 4 latarnie. Dobudowa latarni oświetleniowych w tej 

miejscowości była kontynuacją zadania rozpoczętego w 2020 roku, co pozwoliło na 

oświetlenie ciągu drogi powiatowej Nr 0233T na łącznej długości około 300 m. Ponadto, jedną 

latarnię zamontowano na skrzyżowaniu dróg gminnych obok kaplicy. Koszt realizacji zadania 

wyniósł 16 800 zł i został pokryty dzięki wygenerowanym oszczędnościom finansowym  

z remontu dachu na lokalnej świetlicy wiejskiej. Były to również środki finansowe Gminy. 
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Te nowoczesne, ekologiczne lampy solarne zamontowane są na masztach (słupach 

ocynkowanych) o wysokości całkowitej 5,6 m i posiadają moc 30 Wat. Dają strumień światła  

o wartości 5 550 Lumen. Energię elektryczną produkują panele fotowoltaiczne o mocy  

320 Wat i przekazują ją do akumulatorów żelowych o pojemności 120 Ah, a te z kolei zasilają 

lampę solarną w godzinach nocnych. Lampy dostarczyła i zamontowała firma Led Solar 

System z Lublińca. Niewątpliwie inwestycje te wpłyną na poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców miejscowości Nadolnik oraz Bichniów. 

 

 

Inwestycje oświatowo - sportowe 

 

 
W miesiącach: wrzesień - październik 2021 roku zrealizowano zadanie pn.: „Zakup  

i dostawa 9 szt. tablic interaktywnych wraz z uchwytami i oprogramowaniem oraz zakup  

i dostawa 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem”, które było częścią projektu  

pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach 

oświatowych Gminy Secemin” współfinansowanego z funduszy unijnych. W dniu 22 września 

2021 r. podpisano umowę z firmą MAD-Computer z Koniecpola, która została wyłoniona  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

W miesiącu październiku sprzęt został dostarczony i zamontowany w placówkach 

oświatowych Gminy Secemin. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Zawady w Seceminie otrzymała 8 szt. zestawów tablic 

interaktywnych oraz 15 szt. laptopów z oprogramowaniem biurowym, natomiast do Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach przekazano 1 zestaw tablicy interaktywnej  

i 5 laptopów. Zakupiony sprzęt kosztował 140 097,00 zł, z czego 96 696,30 zł sfinansowane 

zostało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, a kwota 43 400,70 zł stanowiła wkład własny Gminy Secemin. 

 
 
Nowe ogrodzenie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach 
 

W miesiącach sierpień – wrzesień 2021 roku zostało wybudowane nowe ogrodzenie 

terenu szkolnego w Żelisławicach. Stare, zdeformowane przęsła i siatka zostały zastąpione 

nowoczesnymi panelami siatkowymi. Montaż tego nowego ogrodzenia został poprzedzony 

pracami przygotowawczymi takimi jak:  

 demontażem przęseł starego ogrodzenia, 

 wykopaniem i wywozem starych fundamentów,  

 wyrywaniem i wywozem karpiny z drzew od strony północnej i wschodniej boiska 

szkolnego,  

 niwelacją terenu pod nowe ogrodzenie, z wykonaniem rowu zabezpieczającego boisko 

wielofunkcyjne przed napływem wód opadowych. 

Elementy nowego ogrodzenia dostarczyła i zamontowała firma „Ekopłotek” Mateusz 

Wierzchowski z Niegowej, wyłoniona w trybie zapytania ofertowego. Całkowita długość 

wykonanego ogrodzenia wyniosła 243 mb, z czego 190 mb zrealizowano w ramach zadania 



 

Raport o stanie Gminy Secemin za rok 2021                                                                                                              21 

 

pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Żelisławicach” 

współfinansowanego z EFRR Działanie 7.4 RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. Wartość tego odcinka to 22 704 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej 

wyniosło 15 670,52 zł, a 7 033,48 zł stanowił wkład własny Gminy. Pozostały 53-metrowy 

odcinek ogrodzenia o wartości 7 074,00 zł został sfinansowany z budżetu Gminy w ramach 

funduszu sołeckiego. Wykonanie nowego ogrodzenia przyczyniło się do poprawy wyglądu  

i estetyki terenu . Po termomodernizacji i budowie boiska wielofunkcyjnego jest to kolejny krok 

poprawy standardów obiektu oświatowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach. 
 

 
 

Nowe ogrodzenie przy ZSP Żelisławice 

 

Systemu monitoringu wizyjnego obejmującego obszar boiska w Żelisławicach 

W dniu 22 grudnia 2021 r. podpisano umowę z firmą MAD-Computer z Koniecpola  

na: „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obejmującego obszar boiska zrealizowanego 

w ramach zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Żelisławicach”. Było ono 

częścią projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej  

w placówkach oświatowych Gminy Secemin” współfinansowanego z funduszy unijnych.  

Było to już ostatnie zadanie realizowane w ramach powyższego projektu. Wartość zadania 

wyniosła 22 100,00 zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowiło 15 253,63 zł,  

a pozostałe 6 846,37 zł to wkład własny Gminy Secemin.  

Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej  

w placówkach oświatowych Gminy Secemin” realizowany był w okresie od 01.07.2019 r.  

do 31.12.2021 r. Łączna wartość wszystkich inwestycji zrealizowanych w ramach powyższego 

projektu wyniosła 724 085,83 zł. Kwota w wysokości 499 771,00 zł stanowiła dofinansowanie  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, natomiast wkład własny Gminy Secemin wyniósł  

224 314,83 zł. 

 

 



 

Raport o stanie Gminy Secemin za rok 2021                                                                                                              22 

 

Miasteczko ruchu drogowego w Seceminie 

 

W ostatnich dniach czerwca 2021 roku zostało oddane do użytku miasteczko ruchu 

drogowego, zlokalizowane na terenie Publicznego Przedszkola. Miasteczko ruchu drogowego 

to wydzielony plac posiadający jezdnie i skrzyżowanie okrężne dla ruchu rowerowego, 

wyposażony w znaki drogowe poziome i pionowe oraz sygnalizację świetlną. Przeznaczony  

on jest do nauki zasad ruchu drogowego, bezpiecznego szkolenia małoletnich kandydatów  

na posiadaczy karty rowerowej, praktycznego przygotowania do prawidłowego zachowania  

na drodze oraz zrozumienia zależności między znakami drogowymi. Inwestycja została 

zrealizowana przez Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski” w ramach projektu 

współpracy pt. „Strefy aktywności”, realizowanego jako poddziałanie „Przygotowanie  

i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. 
 

Wartość zadania wyniosła 45 000 złotych, a zakres prac obejmował: 

 wykonanie podbudowy z kostki brukowej bezfazowej na pow. 192 m2, 

 wytyczenie i malowanie miasteczka ruchu drogowego o wymiarach 11 x 15 metrów, 

 ustawienie 8 szt. mobilnych znaków drogowych oraz jednego sygnalizatora świetlnego 

3/2 komorowego. 
 

W celu prawidłowej realizacji zadania Gmina Secemin bezpłatnie użyczyła teren  

pod wykonanie miasteczka oraz wykonała mapę do celów projektowych. 
 

  
 

Miasteczko rowerowe przy Publicznym Przedszkolu w Seceminie 

 
 

Infrastruktura rekreacyjna 

 

Montaż urządzeń zabawowych 

 

10 czerwca 2021 roku dokonano dostawy i montażu urządzeń zabawowych dla dzieci 

oraz elementów siłowni plenerowej w czterech miejscowościach naszej Gminy. Doposażenie 

istniejących stref aktywności znacznie wzmocniło atrakcyjność istniejących terenów 

rekreacyjnych. Doposażone zostały place zabaw w następujących miejscowościach: 

 Kluczyce - karuzela tarczowa czteroramienna, orbitrek, 

 Psary - tunel - słonik,  

 Bichniów - karuzela trójramienna z siedziskami, 

 Marchocice - zestaw zabawowy Timon ze zjeżdżalnią, wieżą z daszkiem oraz drabinką 

na podest. 
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Łączny koszt montażu wskazanych urządzeń to 20 015,79 zł. Został on sfinansowany  

ze środków Gminy Secemin w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości, 

dzięki decyzji mieszkańców, którzy podczas zebrań sołeckich zdecydowali o takim 

przeznaczeniu środków.  

Ponadto w sierpniu ubiegłego roku na placu przy świetlicy wiejskiej w Kuczkowie 

zamontowano dwa nowoczesne urządzenia siłowni plenerowej: wioślarza oraz biegacza. 

Koszt zakupu tych urządzeń wyniósł 6 000,00 złotych. Zakup również został sfinansowany  

ze środków Gminy Secemin w ramach funduszu sołeckiego. Zamontowane urządzenia - dzięki 

swej ogólnej dostępności i możliwości bezpłatnego używania - przyczynią się do rozwoju 

aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz integracji 

międzypokoleniowej wśród naszych mieszkańców. 
 

 

  

Urządzenia siłowni zewnętrznej w Kuczkowie  Zestaw zabawowy w Marchocicach 

 

 

Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Dąbie i Krzepin  
 

W dniu 30 lipca 2021 r. komisja w składzie: Tadeusz Piekarski – Wójt Gminy Secemin, 

Justyna Łochowska-Kucharek – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, 

Edyta Włodarska – Podinspektor ds. Zamówień Publicznych i Gospodarki Nieruchomościami 

oraz Dariusz Chojnacki – właściciel firmy DAR-BUD z Koniecpola dokonała odbioru remontu 

budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbie. Remont świetlicy wiejskiej składał się  

z trzech etapów. Pierwszy rozpoczął się 30 września 2020 roku i obejmował wykonanie prac 

wewnątrz budynku, tj. wykonanie sufitów podwieszanych oraz wstępne przygotowanie ścian. 

Wartość wykonanych robót to 6 314,46 zł. Etap ten sfinansowany został ze środków 

pochodzących z funduszu sołeckiego. Rozpoczęcie kolejnego etapu przypadło na grudzień 

2020 r. i obejmowało roboty budowlane wewnątrz budynku, tj. montażu płyt K-G, malowanie 

ścian wewnętrznych i wykonanie prac glazurniczych w pomieszczeniu sanitarnym. Wartość 

umowy wyniosła 16 685,54 zł. Środki na sfinansowanie zamówienia pochodziły z funduszu 

sołeckiego oraz budżetu Gminy Secemin. Po wykonaniu wyżej wymienionych prac 
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wykończeniowych została podjęta decyzja o przystąpieniu do realizacji trzeciego etatu 

przedsięwzięcia mającego na celu termomodernizację przedmiotowego budynku, która 

rozpoczęła się 9 czerwca 2021 r. Wartość wykonanych prac izolacyjnych budynku wyniosła  

13 500 zł. Prace te w całości zostały pokryte ze środków pochodzących z budżetu Gminy 

Secemin. Wyremontowana świetlica służyć będzie lokalnej społeczności. Łączna wartość 

robót budowlanych wykonanych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbie wyniosła 

36 500 zł.  

Podobna inwestycja była realizowana w świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzepin. Na 

przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku zostało wykonane ocieplenie budynku wraz  

z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej. Wartość termomodernizacji budynku świetlicy 

wiejskiej w Krzepinie wyniosła blisko 27 000 zł. Ze względu na fakt, iż budynek jest 

wykorzystywany przez mieszkańców sołectwa - w kolejnych latach Gmina Secemin 

zaplanowała wykonanie prac wykończeniowych w jego wnętrzu.  

 

Zakup altan dla sołectw Żelisławiczki i Wałkonowy Górne  
 

Wrzesień ubiegłego roku był bardzo aktywnym czasem dla sołectwa Żelisławiczki.  

W tym czasie na terenie nowoutworzonej strefy rekreacyjnej w Żelisławiczkach odbył się 

montaż altany ogrodowej, której zakup sfinansowano ze środków pochodzących z funduszu 

sołeckiego oraz budżetu Gminy Secemin. Mieszkańcy pod okiem Pani Sołtys aktywnie 

uczestniczyli w pracach związanych z uporządkowaniem terenu i przygotowaniem go pod 

budowę altany. Wartość zakupu opiewała na kwotę 12 000 zł, z czego 7 000 zł to dodatkowe 

środki pochodzące z budżetu Gminy Secemin. 
 

 
Altanka w miejscowości Żelisławiczki 

 

W dniu 8 października 2021 roku Gmina Secemin podpisała umowę z firmą Miedziński 

Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. na wykonanie i montaż drewnianej, zabudowanej altany  

o pow. 35m2 w miejscowości Wałkonowy Górne. Na terenie sołectwa została wyznaczona  

tzw. strefa rekreacyjna dla mieszkańców na gruntach należących do Gminy Secemin.  
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W ubiegłych latach mieszkańcy przeznaczyli środki funduszu sołeckiego na zakup materiałów 

budowlanych, z których własnymi siłami wykonali montaż ogrodzenia i uporządkowali 

wyznaczony teren. Obszar, na którym zlokalizowana została altana, służyć będzie miejscowej 

społeczności jako teren, na którym będą mogli organizować m.in. zebrania wiejskie, 

dotychczas odbywające się w autobusie szkolnym, bądź w prywatnym mieszkaniu sołtysa.  

Po dokonaniu przez wykonawcę montażu, który miał miejsce w grudniu ubiegłego roku, altana 

stała się wizytówką sołectwa. Wartość inwestycji opiewała na kwotę 74 300 zł brutto. Zakup  

w całości został sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Gminy Secemin. 

Wykonanie inwestycji przyczyni się do poprawy integracji i wzajemnej współpracy między 

mieszkańcami sołectwa, którzy w kolejnych latach planują zakupić w ramach środków 

funduszu sołeckiego sprzęt potrzebny do pielęgnacji i utrzymania czystości na terenie 

sołectwa, jak również niezbędne wyposażenie wybudowanej altany. 

 

 

Altanka w miejscowości Wałkonowy Górne 

 

Inwestycje z zakresu gospodarki wodnej 
 

W 2021 roku Gmina Secemin zrealizowała dwie inwestycje z zakresu gospodarki 

wodnej. W ramach przedsięwzięć przebudowano sieć wodociągową o długości 67 mb  

oraz wyremontowano (wymieniono) odcinek sieci wodociągowej o długości 620 mb.  

Łączna wartość inwestycji wyniosła 108 500,10 zł i w całości została pokryta z budżetu Gminy. 

Pierwszą inwestycję (przebudowa 67 mb sieci wodociągowej) zrealizowano w lipcu 2021 roku 

w miejscowości Międzylesie. Wodociąg ten wykonano metodą przewiertu sterowanego, dzięki 

czemu zminimalizowano ingerencję w nawierzchniowe elementy pasa drogowego.  

Wykonawcą była firma P.H.U. TRANS-KOP S.C. Dariusz Harast, Grzegorz Kluska, z siedzibą 

we Włoszczowie. Kwota za wykonanie tego zadania wraz z dokumentacją projektową 

wyniosła 19 945,50 zł. W dniu 27 lipca 2021 oku dokonano odbioru technicznego inwestycji  

w obecności wójta, pracowników Urzędu Gminy oraz przedstawiciela wykonawcy.  

W październiku 2021 roku w naszej Gminie zrealizowano kolejną inwestycję z zakresu 

gospodarki wodnej.  
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Polegała ona na remoncie (wymianie) odcinka wodociągu o długości 620 metrów  

w miejscowości Ropocice. Wykonanie tego zadania powierzono również firmie   

P.H.U. TRANS-KOP S.C. Łączna wartość robót wyniosła 88 554,60 zł. Remont sieci 

wodociągowej był niecierpiącą zwłoki inwestycją ze względu na częste awarie na powyższym 

odcinku. Zrealizowane przedsięwzięcie z pewnością przyczyni się do zmniejszenia ilości 

awarii, a tym samym przerw w dostawach wody dla mieszkańców Ropocic. 

 

 

 

 

Przebudowa sieci wodociągowej w Ropocicach 
 

 

Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bichniów 

 

W dniu 8 kwietnia 2021 r. podpisano umowę z firmą STAN-BUD z Bałkowa na remont 

dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bichniów. Na przedmiot zamówienia 

składały się między innymi zmiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, 

wymiana orynnowania oraz wykonanie ocieplenia pod podbitką. Odbiór inwestycji odbył się  

w dniu 15 czerwca 2021 r. Wartość zadania opiewała na kwotę blisko 76 000 złotych brutto. 

Środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotowej inwestycji w całości pochodziły  

z budżetu Gminy Secemin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy dach na budynku  

remizo-świetlicy w Bichniowie 
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Zakup samochodu komunalnego z osprzętem do zimowego utrzymania dróg  
 

15 czerwca 2021 roku delegacja Gminy w składzie: Tadeusz Piekarski – Wójt Gminy, 

Bogdan Wasik - Przewodniczący Rady Gminy, Edyta Wójcik – Skarbnik Gminy, Grzegorz 

Zalas – Radny Rady Gminy oraz Leszek Nowak – pracownik gospodarczy Referatu  

Inwestycji dokonali komisyjnego odbioru samochodu marki Mercedes - Benz, przeznaczonego 

do przewozów komunalnych oraz zimowego utrzymania dróg w gminie. Pojazd zakupiono  

w firmie IKB Machinery. Od jesieni 2020 roku gmina poszukiwała pojazdu, który służyłby  

do transportu różnego rodzaju materiałów np. kruszywa na drogi polne, a w okresie zimowym 

do odśnieżania dróg gminnych. Wójt gminy wspólnie z pracownikiem Leszkiem Nowakiem 

dokonali oględzin wielu oferowanych przez różne podmioty pojazdów w takich 

miejscowościach jak Brzesko, Limanowa, Mszana Dolna, Myślenice, Żywiec, Zdanek i w wielu 

innych, lecz stan techniczny, parametry lub cena dyskwalifikowała te oferty. Pojazd jaki 

zaoferowała firma IKB Machinery odpowiadał stawianym wymogom pod względem 

funkcjonalności, parametrów technicznych, stanu technicznego oraz mieścił się w zakresie 

możliwości finansowych Gminy. Samochód marki Mercedes - Benz model Atego posiada silnik 

o mocy 180 KM, napęd 4X4 (na dwie osie) z blokadą mostów napędowych i reduktorem, 

skrzynię ładunkową o długości 4,25 m. z 3 stronnym wywrotem. W okresie zimowym  

do samochodu montowany jest pług śnieżny o szerokości 3 m sterowany za pomocą 

siłowników hydraulicznych (wysokość położenia oraz kąt natarcia). Skrzynia ładunkowa 

przystosowana jest do montażu piaskarki o pojemności 4 m3 (ok. 6 ton) mieszanki  

piaskowo - solnej. Podajnik mieszanki (taśma), jak również tarcza rozsiewająca napędzane  

są silnikami hydraulicznymi. Wszystkie podzespoły sterowane są z kabiny kierowcy - 

operatora. Pojazd posiada pełne oświetlenie drogowe, robocze i ostrzegawcze. Do demontażu 

piaskarki na okres letni służy specjalna konstrukcja nośna. Całkowity koszt pojazdu wyniósł 

179 000. złotych i w całości pokryty został z budżetu Gminy. W tej kwocie - 72 tys. złotych 

pochodziło z funduszów sołeckich, za przekazanie których na powyższy cel Wójt Gminy 

serdecznie dziękuje poszczególnym sołectwom. 
 

 

 
Gminny samochód komunalny 
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Remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Seceminie 

Blisko 320 tysięcy złotych kosztował remont pomieszczeń w budynkach tzw. „starego” 

i „nowego” Ośrodka Zdrowia w Seceminie. Remont przychodni gminnej przy ulicy Struga 

(powstałej na przełomie lat 80. i 90. ub. wieku) rozpoczął się w marcu, a zakończył w lipcu 

2021 r. Obiekt ten wymagał gruntownej modernizacji, gdyż nie spełniał między innymi 

wymogów sanitarnych ani przeciwpożarowych. W ramach prac przebudowano pomieszczenia, 

dzięki temu powstał dodatkowy gabinet lekarski oraz wygospodarowano pomieszczenie 

socjalne dla personelu. Wymieniono infrastrukturę kanalizacyjną, sanitarną, instalację 

elektryczną, telekomunikacyjną, powstały także nowe toalety dostosowane dla potrzeb  

osób niepełnosprawnych. Wymieniono stolarkę drzwiową (również z myślą o osobach 

niepełnosprawnych). Obecnie obiekt jest przestronny i nowoczesny, jak na współczesny 

ośrodek zdrowia przystało. Remontując przychodnię, Gmina sprawiła jej wyjątkowy prezent 

akurat na 30-lecie powstania, które obchodziła 23 lutego 2022 roku. 

Wyposażenie gabinetów lekarskich i zabiegowych sfinansowała w części przychodnia 

lekarska Paw-Med, która dzierżawi od Gminy te pomieszczenia. W ośrodku zdrowia pracuje 

obecnie pięciu lekarzy o specjalizacji internistycznej, pediatrycznej i ortopedycznej oraz cztery 

pielęgniarki. Warto nadmienić, że w czasie programu szczepień społeczeństwa przeciw 

COVID-19 przychodnia ta zaszczepiła rekordową liczbę blisko 7 tysięcy pacjentów 

pochodzących z Gminy i z różnych stron Polski. 

 
 

Budynek Przychodni Zdrowia w Seceminie 

 
Po zakończeniu tych prac przystąpiono do przebudowy tak zwanej „starej” części, 

mieszczącej się przy ulicy Ogrodowej (wybudowanej w latach 60. ubiegłego wieku).  

Remont trwał do grudnia zeszłego roku. Wykonawcą obu zadań była włoszczowska firma 

budowlana „FUBIT”.  



 

Raport o stanie Gminy Secemin za rok 2021                                                                                                              29 

 

Przebudowa „nowej” części ośrodka kosztowała Gminę Secemin prawie 219 tysięcy 

złotych, natomiast „starej” – około 98 tysięcy, z czego 47 700 złotych Gmina pozyskała  

ze środków Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego  

w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – realizowanego przez 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Od marca 2022 roku w budynku tym mieści się 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

 
 

Nowa siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie  

 

Inwestycje powiatowe na terenie Gminy Secemin 

 
W 2021 roku na terenie Gminy Secemin Powiat Włoszczowski przebudował wiadukt 

kolejowy w miejscowości Bichniów, który znajduje się w ciągu drogi powiatowej Nr 0233T. 

Inwestycja powstała w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania wykonawca 

opracował dokumentację projektową, dokonał wszelkich uzgodnień, pozyskał wymagane 

decyzje administracyjne oraz wykonał roboty budowlane. Polegały one na przebudowie 

istniejącego obiektu mostowego, wymianie wyposażenia, wykonaniu nowej nawierzchni na 

dojazdach do obiektu oraz poboczy z kruszywa. Wykonawcą inwestycji była firma „INTOP 

Warszawa” Sp. z o.o. Prace budowlane trwały w okresie czerwiec - sierpień 2021 r. 

Koszt całkowity zadania wyniósł 2 765 778,00 zł, w tym pozyskane dofinansowanie  

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kształtowało się na poziomie 2 196 878,00 zł, wkład 

własny Powiatu Włoszczowskiego wyniósł 327 400 złotych, a dotacja z budżetu Gminy 

Secemin wyniosła 241 500,00 zł. 
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Wyremontowany wiadukt kolejowy w kierunku Bichniowa 

 

FUNDUSZ SOŁECKI 

 

We wszystkich sołectwach Gminy Secemin od 2014 roku realizowane są 

przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego. Aby takie zadania mogły być wykonane, 

muszą spełniać trzy warunki: 

 służyć poprawie życia mieszkańców, 

 należeć do zadań własnych gminy, 

 być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 
 

Tabela 10.  Rozliczenie Funduszu Sołeckiego - 2021 rok 

Lp. SOŁECTWO ZADANIE 
KWOTA  

/w zł/ 

1. BICHNIÓW 

Zakup znaków drogowych i kierunkowskazów 1 000,00 

Zakup kamienia na wjazd do garażu OSP  995,99 

Doposażenie placu zabaw 2 999,99 

Usługa równania dróg polnych 1 500,00 

Zakup lamp solarnych 12 283,41 

 2. BRZOZOWA 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 10 947,86 

Zakup kruszywa na drogi gminne wraz z rozrównaniem 6 000,00 

Dofinansowanie do zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg 6 000,00 

 
 

3. 
 
 

CELINY 

Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne wraz z rozrównaniem 6 000,00 

Zakup znaków drogowych  1 191,96 

Dofinansowanie do zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg 4 000,00 

4. CZARYŻ 

Altana ogrodowa 5 000,00 

Wiata na opał (wykonana z płyt betonowych) 1 924,95 

Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól  3 918,08 

Dofinansowanie do zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg 6 000,00 
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5. DĄBIE 

Zakup kruszywa na drogi gminne wraz z rozrównaniem 4 500,00 

Dofinansowanie do zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg 4 000,00 

Remont świetlicy wiejskiej 4 210,25 

6. KLUCZYCE 

Wyposażenie placu zabaw 6 999,99 

Zakup kamienia na drogi gminne i jego rozrównanie 2 000,00 

Paliwo, akcesoria i przegląd kosiarki 395,09 

Opał do świetlicy wiejskiej 900,00 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 1 759,99 

7. KRZEPICE 

Zakup kamienia na utwardzenie dróg gminnych wraz z rozrównaniem 6 500,00 

Dofinansowanie do zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg 3 778,72 

Zakup tablic ogłoszeniowych 1 000,00 

8. KRZEPIN 
Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól wraz z usługą równania 3000,00 

Remont w świetlicy wiejskiej 7 888,30 

9. KUCZKÓW 

Dofinansowanie do zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg 2 000,00 

Zakup kruszca na drogi dojazdowe do pól i łąk wraz z rozrównaniem 5 004,84 

Oczyszczenie rowu położonego na łąkach w miejscowości Kuczków 4 000,00 

Zakup sprzętu na siłownie zewnętrzną 6 000,00 

10. MARCHOCICE 

Zakup materiałów i urządzeń do ogrzewania świetlicy w Marchocicach 604,00 

Organizacja turnieju sportowego (zakup nagród i poczęstunku) 2 985,82 

Doposażenie placu zabaw w Marchocicach 7 015,82 

Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól i łąk z rozrównaniem 3 000,00 

Dofinansowanie do zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg 4 000,00 

11. MIĘDZYLESIE 

Dofinansowanie do zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg 4 000,00 

Czyszczenie rowów 2 000,00 

Zakup kruszywa na drogi gminne wraz z rozrównaniem 3 000,00 

Zakup lampy solarnej 2 886,04 

12. PSARY-KOLONIA 

Doposażenie placu zabaw 2 999,99 

Usługa wytyczenia granic działki gminnej przez geodetę 3 000,00 

Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego 7 000,00 

Dofinansowanie do zakupu samochodu  do zimowego utrzymania dróg 2 660,07 

 

PSARY 

Dofinansowanie do zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg 4 000,00 

 Usługa wytyczenia granic działki gminnej przez geodetę 3 000,00 

13. Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego 6 000,00 

 Remont chodnika przy drodze gminnej 2 902,80 
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14. 

 
SECEMIN 

Dofinansowanie do zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg 15 000,00 

Opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego 18 000,00 

Zakup kwiatów 1 999,09 

Zakup kamienia na drogi gminne wraz z rozrównaniem 8 379,70 

15. 
WAŁKONOWY 

DOLNE 

Usługa geodezyjnego wyznaczenia przebiegu działki drogowej 2 500,00 

Zakup kruszywa drogowego 6 000,00 

Dofinansowanie do zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg 4 000,00 

Remont sieci wodociągowej w miejscowości Ropocice 3 614,43 

16. 
WAŁKONOWY 

GÓRNE 

Dofinansowanie do zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg 4 000,00 

Zakup kruszywa drogowego 4 500,00 

Dofinansowanie doposażenia świetlicy wiejskiej 5 424,88 

 
17. 

WOLA  

CZARYSKA 

Dofinansowanie do zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg 5 000,00 

Zakup znaków drogowych na drogi gminne 1 000,00 

Zakup tablic ogłoszeniowych 1 000,00 

Zakup kruszywa na drogi gminne wraz z wyrównaniem 6 500,00 

Zagospodarowanie terenu placu zabaw 2 000,00 

Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej 3 023,13 

18. 
 

WOLA 

KUCZKOWSKA 

Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól z wyrównaniem 8 365,12 

Zakup lamp solarnych 8 400,00 

Zakup paliwa i osprzętu do kosy spalinowej 499,02 

19. ZWLECZA 

Zakup ławeczek 6 000,00 

Dofinansowanie do zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg 4 000,00 

Zakup kamienia (kruszywa) drobnego z rozgarnięciem 1 500,00 

Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz paliwa do kosy spalinowej 75,00 

Organizacja turnieju sportowego dla dzieci sołectwa – art. spożywcze 489,60 

 
20. 

ŻELISŁAWICE  

Zakup kruszywa drogowego 10 000,00 

Zakup i montaż ogrodzenia na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Żelisławicach oraz zakup farby na pomalowanie pozostałej jego części 

     7 074,00 

Zakup materiałów na uporządkowanie parkingu obok ZSP Żelisławice      7 413,70 

21. ŻELISŁAWICZKI 

Uporządkowanie terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Żelisławicach 

7 104,00 

Zakup kruszywa drogowego wraz z rozgarnięciem 2 000,00 

Czyszczenie rowów 4 000,00 

Zakup sprzętów na wyposażenie placu zabaw 5 000,00 

Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa 336,01 

RAZEM 358 951,64  
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6.  Ochrona środowiska naturalnego  

 

Gospodarka odpadami 
 

Gmina Secemin w roku ubiegłym kontynuowała realizację systemu gospodarki  

odpadami, wprowadzonego w lipcu 2013 roku. W 2021 roku miesięczna stawka opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 18,00 zł/osobę - w przypadku,  

gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny bez kompostowania, 

natomiast 16,50 zł/osobę w przypadku, gdy odpady komunalne były zbierane i odbierane  

w sposób selektywny z kompostowaniem. 

Systemem gospodarowania odpadami w roku ubiegłym objęto 1479 nieruchomości 

oraz 3 955 osób tam zamieszkałych. Właściciele nieruchomości osobiście deklarowali liczbę 

osób zamieszkujących daną nieruchomość i sposób gospodarowania odpadami. Pobierana 

opłata przeznaczona była na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.: kosztów odbioru, transportu i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) oraz  

obsługi administracyjnej systemu. 
 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. odbiór odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich zagospodarowanie realizowany był 

przez PAVER Sp. z o. o. z Włoszczowy, które zostało wybrane w trybie przetargu 

nieograniczonego. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) działa  

od 1 sierpnia 2016 roku i zlokalizowany jest we Włoszczowie, na ul. Przedborskiej.  

Do tego punktu mieszkańcy Gminy Secemin mogą bezpłatnie przekazywać następujące 

rodzaje odpadów: 
 

 papier i tektura, 

 tworzywa sztuczne, 

 metale, 

 szkło, 

 opakowania wielomateriałowe, 

 odpady zielone, 

 odpady komunalne ulegające 

biodegradacji, 

 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 odpady wielkogabarytowe, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 przeterminowane leki,  

 zużyte opony (dla pojazdów o dopuszczalnej 

masie całkowitej 3,5 tony), 

 odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące  

z prowadzenia drobnych prac niewymagających 

pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru 

prowadzenia robót. 
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Zagospodarowanie przestrzenne 

W ramach prowadzonej procedury zmiany nr 1 „Studium kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Secemin” w 2021 roku przeprowadzono konsultacje społeczne  

na których przedstawiono rekomendację projektu Studium. Ponadto, zgodnie z wymaganiami 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zwołano posiedzenie Gminnej 

Komisji Urbanistyczno -  Architektonicznej w siedzibie Urzędu Gminy Secemin. Dokument 

został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję w zakresie formalno  - prawnym. 

 

Azbest   
 
 

W 2021 roku demontażem i odbiorem wyrobów zawierających azbest z terenu naszej 

Gminy zajmowała się firma HUBER Hubert Wieczorek z siedzibą: ul. Powiśle 29,  

24-100 Góra Puławska. 

W ramach „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Secemin” zrealizowano  

53 wnioski, w wyniku których odebrano 158,700 Mg wyrobów zawierających azbest. Zadanie 

realizowane dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków: Starostwa Powiatowego we 

Włoszczowie w wysokości 8 175,55 zł oraz środków własnych Gminy Secemin w wysokości 

46 328,34 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł w 2021 r. 54 503,93 zł. 

 

 

Mienie komunalne 
 
 

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, jest 

własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz 

mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.  

Gmina Secemin na dzień 31 grudnia 2021 r. dysponowała zasobem nieruchomości  

o powierzchni 396,9333 ha. 

Łączna powierzchnia nieruchomości, w stosunku, do których Gmina Secemin posiada 

prawo własności wynosi: 347,8401 ha, z czego 46,8695 ha to grunty oddane w dzierżawę, 

najem bądź użyczenie oraz 2,2237 ha to grunty oddane w trwały zarząd pod działalność 

oświatową i wychowawczą.  

Gmina Secemin dodatkowo posiada nieruchomości w samoistnym posiadaniu  

o łącznej powierzchni 0,30 ha.  

Gmina Secemin posiada jeszcze w zarządzie nieruchomości uznane decyzjami 

Starosty Włoszczowskiego za mienie gromadzkie, które w najbliższym czasie zostaną 

nieodpłatnie przejęte na własność przez Gminę w procesie komunalizacji mienia.  
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Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Secemin dysponuje następującymi rodzajami gruntów: 
 

Tabela 11.  Rodzaje gruntów stanowiących zasób Gminy Secemin 

Rodzaje gruntów 
Powierzchnia 

ha % 

Grunty orne 46,5648 11,73 

Łąki 32,5989 8,21 

Pastwiska 26,8204 6,76 

Lasy 94,6519 23,85 

Drogi 175,0031 44,09 

Pozostałe 21,2942 5,36 

Powierzchnia ogółem 396,9333 100,00 

 
 

W 2021 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz  

z wykonywania posiadania, Gmina Secemin uzyskała dochód w wysokości 56 793,97 zł 

brutto, w tym: 

a) Czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 5 619,06 zł 

b) Czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych – 25 162,80 zł 

c) Czynsze dzierżawne gruntów – 25 212,11 zł 

d) Czynsze najmu świetlic wiejskich – 800,00 zł. 
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7.  Oświata i wychowanie (sieć szkół i przedszkoli w gminie) 

 

W obszarze oświaty na terenie Gminy Secemin funkcjonują trzy placówki oświatowe 

zaprezentowane w poniższej tabeli. 

 

Tabela 12.  Wykaz szkół i przedszkoli  na terenie Gminy Secemin  

– według stanu na dzień 30.09.2021 r.  
 

Lp. Jednostka oświatowa Adres 
Liczba 

uczniów 

Liczba 

nauczycieli 

Liczba 

etatów 

1. 

Szkoła Podstawowa 

im. Jana Zawady  

w Seceminie 

Secemin, ul. Struga 1B 

29-145 Secemin 

tel. (034) 35-56-079 

http://www.spsecemin.edu.pl 

e-mail: secemin@neostrada.pl 

273 33 30,02 

2. 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

w Żelisławicach 

Żelisławice 13  

29-145 Secemin 

el. (034) 35-56-123 

http://spzelislawice.laohost.net/ 

e-mail: zelisławice@wp.pl 

63 13 9,44 

3. 

Publiczne 

Przedszkole  

w Seceminie 

Secemin, ul. Koniecpolska 2A 

29-145 Secemin 

tel. (034) 35-56-067 

www.przedszkolesecemin.pl 

e-mail: ppsecemin@vp.pl 

143 10 8,68 

 
Prowadzenie szkół i przedszkoli - zgodnie z art. 7 pkt 1 Ustawy o samorządzie 

gminnym - jest jednym z podstawowych zadań gminy. Placówki te finansowane  

są z subwencji oświatowej i dotacji oraz dochodów własnych gminy. Wydatki na oświatę 

stanowią najistotniejszą pozycję wydatków Gminy Secemin. Wydatki te dotyczą bieżącego 

utrzymania placówek, wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi, przeprowadzania 

bieżących remontów oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych i rozliczeń za uczniów  

w placówkach wychowania przedszkolnego. 

 

Tabela 13.  Wydatki bieżące na oświatę w latach 2017 – 2021 

Nazwa 2017 2018 2019 2020 2021 

Subwencja oświatowa, 

dotacje wpłaty  

od rodziców (zł) 

3 695 983,63 3 774 842,99 4 181 897,22 4 138 740,72 4 532 635,95 

Środki własne 

Gminy Secemin (zł) 
1 162 686,69 1 531 277,94 1 718 512,17 2 048 818,75 2 180 663,19 

Razem 4 858 670,32 5 306 120,93 5 900 409,39 6 187 559,47 6 672 687,67 

 

http://www.spsecemin.edu.pl/
http://www.spzelislawice.laohost.net/
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Jednostki oświatowe z terenu naszej gminy corocznie realizują wiele wydarzeń              

o charakterze kulturalno-rekreacyjnym oraz sportowym – nie tylko dla społeczności 

uczniowskiej, ale również dla wszystkich mieszkańców gminy. Podobnie sytuacja miała się  

w 2020 roku. Poniżej zestawienie takich wydarzeń.  

 
Szkoła Podstawowa w Seceminie 

 

Wydarzenia kulturalne: 

 Organizacja Sztabu oraz imprezy towarzyszącej podczas 29. Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy – zebrano 6 643,70 zł, 

 Działalność stowarzyszenia „Aktywna Szkoła” – realizacja projektu „Soboty z tenisem”, 

 Dzień Języków Obcych, 

 Akcja „Dyktando na Święto Niepodległości” - etap szkolny, 

 konkurs dla klas I-III: ,,Żyj zdrowo i bezpiecznie”  

 konkurs dla klas V-VIII: „Uzależnienia - złodzieje młodości” 

 Udział uczniów w akcjach charytatywnych: „Góra grosza”, akcja zbierania zakrętek, 

 Aktywnie działający Szkolny Klub Wolontariatu – Szkolny Kiermasz Świąteczny, cel: 

pomoc charytatywna m.in. dla dzieci  z OREW w Psarach,  

 Udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”, 

 Konkurs dla kl. I-III: „Mistrz szybkiego czytania”, 

 Akcja ekologiczna „Sprzątanie świata” 

 Konkurs wiedzy o Polsce, kl. I-II, 

  „Bezpieczna droga do szkoły” – spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantem, 

 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, 

 Jasełka Bożonarodzeniowe. 
 

 

Osiągnięcia sportowe: 

 Anita Kijas – mistrzyni województwa świętokrzyskiego w tenisie stołowym, kat. „Młodzik”, 

udział w indywidualnych mistrzostwach Polski w tenisie stołowym 

 W szkole funkcjonowała szkółka siatkarska chłopców rocznik 2006 i młodsi, finansowana 

ze środków Urzędu Gminy. 

 Szkoła uczestniczyła w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki „SKS w szkole”, w 

ramach którego odbywały się zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej i tenisa stołowego dla 

dziewcząt i chłopców 

 V miejsce w Finale Wojewódzkim Festiwalu Mini Piłki Siatkowej Chłopców Szkół 

Podstawowych 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach 

 
Wydarzenia kulturalne: 

 Akcja „Świętokrzyskie nie hejtuje”, 

 Cała Polska czyta dzieciom – Godzina głośnego czytania, 

 Sprzątanie Świata, 
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 Śniadanie daje moc, 

 Międzynarodowy Dzień Kropki w Przedszkolu, 

 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, 

 Występ uczniów  na festynie rodzinnym w Żelisławicach, 

 Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz z okazji Święta Niepodległości, 

 Próbna ewakuacja połączona z prezentacją zawodu strażaka, 

 Światowy Dzień Pluszowego Misia. 

 

Publiczne Przedszkole w Seceminie  

 

Organizacja wydarzeń:  

 Walentynkowy Bal karnawałowy, 

 Światowy Dzień Kota, 

 Dzień Ziemi, 

 Dzień Kobiet, 

 Powitanie wiosny, 

 Dzień Bibliotekarza, 

 Dzień Rodzica, 

 Dzień Dziecka, 

 Spotkanie z policyjnym Koziołkiem Spoko, 

 Międzynarodowy Dzień Kropki, 

 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, 

 Światowy Dzień Mycia Rąk, 

 Udział w akcji MEN „Szkoła do Hymnu”, 

 Światowy Dzień Owoców i Warzyw, 

 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, 

 Święto Pluszowego Misia, 

 Udział w Europejskim Tygodniu Kodowania „Code Week 2021” 

 Udział w  Projekcie Edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, 

 I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka, 

 Andrzejki, 

 Dzień Postaci z bajek, 

 Spotkanie z Mikołajem, 

 Udział w akcji MEN „Razem na święta”, 

 Wigilia grupowa. 

 

W kolejnym już trudnym dla wszystkich roku szkolnym, Gmina Secemin zaopatrzyła wszystkie 

placówki oświatowe w niezbędnie środki dezynfekcyjne, maseczki ochronne i rękawice,  

a także laptopy do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli. 
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8.  Kultura, sport i rekreacja 

 

Rok 2021 był kolejnym który upłynął w cieniu pandemii choroby zakaźnej COVID-19. 

Panująca sytuacja epidemiczna w znacznym stopniu wpłynęła na funkcjonowanie wielu 

obszarów naszej gminnej społeczności, w tym również na działalność kulturalno-rekreacyjną. 

Niemniej jednak udało się zrealizować znaczną ilość zaplanowanych wydarzeń z tej dziedziny. 

Oto najważniejsze z nich: 

 

 

Jubileusz „Złotych Godów” w Gminie Secemin 
 

W dniu 10 sierpnia 2021 roku 16 par zamieszkujących obecnie teren Gminy Secemin 

świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego. W trakcie uroczystości Jubilaci zostali udekorowani 

przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medalem Za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie”. Wójt Gminy Secemin pod adresem dostojnych Jubilatów skierował słowa 

uznania za godne i długie pożycie małżeńskie. Podziękował również za dobrze wypełnione 

słowa danej sobie przed laty przysięgi i za piękny przykład dla młodego pokolenia. Całość 

uroczystości dopełniła specjalnie przygotowana na tę okazję prezentacja multimedialna, której 

celem było wspólne spojrzenie na minione lata. Do jej przygotowania wykorzystano między 

innymi młodzieńcze fotografie małżonków. Wszyscy Jubilaci zostali obdarowani kwiatami, 

listami gratulacyjnymi oraz okolicznościowymi upominkami. Było też wspólne zdjęcie oraz 

kameralne spotkanie przy kawie i torcie, połączone z nieodzownym i miłym toastem za 

zdrowie oraz dalsze szczęśliwe życie Jubilatów. Wspomnieniom z dawnych lat nie było końca.  
 

 

Ubiegłoroczni Jubilaci „Złotych Godów” 
 

 

Trzy pikniki promujące szczepienia  

W sierpniu na terenie naszej gminy odbyły się trzy pikniki, których głównym celem 

była promocja wśród społeczności lokalnej szczepień przeciwko wirusowi COVID-19. 
 

Pierwszy z nich odbył się w środę 18 sierpnia 2021 roku na placu przy budynku byłego 

przedszkola w Seceminie. Organizatorami pikniku były: Gmina Secemin oraz Klub Seniorów  

i Zespół Ludowy „Złoty Kłos”. Dla wszystkich przybyłych przewidziano poczęstunek 

przygotowany przez organizatorów. Miejscowy zespół ludowy zaprezentował także swoje 

umiejętności wokalne. W pikniku wzięło udział ponad 75 osób.  
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Drugi piknik odbył się w miejscowości Brzozowa w niedzielę 22 sierpnia na placu przy remizie 

OSP. Jego współorganizatorem było Stowarzyszenie Kobiet Sołectwa Brzozowa. Dla 

przybyłych uczestników również przewidziano poczęstunek przygotowany przez Panie  

ze Stowarzyszenia. W pikniku wzięło udział ok. 50 osób. Podczas tych  pikników  rozdawane 

były ulotki promujące szczepienia, była również możliwość zapisania się na szczepienie. 

Trzeci bardzo udany festyn rodzinny odbył się w niedzielę 29 sierpnia w Żelisławicach. Został 

on  zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Przepióreczka” z Żelisławiczek w ramach 

Narodowego Programu Szczepień „ Szczepimy się z KGW”. Na wszystkich przybyłych na plac 

szkolny czekała zarówno piękna pogoda, jak i  moc atrakcji - bez względu na wiek 

uczestników. Panie z KGW przygotowały do degustacji wiele smakołyków. Na specjalnie 

przygotowanym stoisku prezentowały też rękodzieła wykonane przez członkinie koła. Panie  

z KGW zaprezentowały również swoje umiejętności wokalne i zaśpiewały dla przybyłej 

publiczności, m.in. piosenki zachęcające do szczepienia się przeciw koronawirusowi. Dzieci 

mogły szaleć na darmowej strefie zabawowej czy wziąć udział w szeregu konkursów 

zręcznościowych z nagrodami. W przygotowanym punkcie szczepień była możliwość 

zaszczepienia się przeciw koronawirusowi jednodawkową szczepionką firmy 

Johnson&Johnson. Każda z zaszczepionych osób otrzymała od organizatorów pamiątkowy 

kubek z logo KGW Żelisławiczki. Ponadto – na stoisku Urzędu Gminy Secemin – pracownicy  

z Gminnego Biura Spisowego dokonywali spisu chętnych mieszkańców w związku  

z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Miejscowa ochotnicza 

straż pożarna prezentowała sprzęt ratowniczy będący na wyposażeniu  nowoczesnego wozu 

pożarniczego, który w tym roku trafił do żelisławickiej jednostki. Dzieci mogły wsiąść  

do samochodu, dokładnie go obejrzeć i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Podobnie sytuacja 

miała się z radiowozem włoszczowskiej policji, która również przybyła na festyn.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczestnicy pikników promujących szczepienia 
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Targi Runa Leśnego z reprezentantami Gminy Secemin 

10 października 2021 roku odbyła się cykliczna impreza plenerowa pn. 

„Włoszczowskie Targi Runa Leśnego”, która od lat cieszą się dużą popularnością. 

Organizatorami tej imprezy było Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Nadleśnictwo 

Włoszczowa oraz Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie, pełniące 

jednocześnie rolę gospodarza. Dla podniesienia atrakcyjności organizatorzy ogłosili dla 

wystawców dwa konkursy, tj. konkurs na: 

1. „Najładniejsze Stoisko” 

2. „Potrawę z Grzybów” 

Uczestnikami imprezy były organizacje społeczne z powiatu włoszczowskiego. Były to KGW, 

Stowarzyszenia oraz Zespoły Ludowe, które wystawiły łącznie 22 stoiska. Gminę Secemin 

reprezentowały trzy organizacje: Stowarzyszenie Rozwoju Marchocic, KGW „Przepióreczka”  

z Żelisławiczek oraz Zespół Ludowy „Złoty Kłos” z Secemina. Targom Runa Leśnego 

towarzyszyły występy zespołów artystycznych. Do oceny i rozstrzygnięcia konkursów, 

organizatorzy powołali dwie odrębne komisje. Pierwsza z nich oceniając stoisko, brała pod 

uwagę pomysłowość, wykorzystanie składników pochodzących z lasu oraz estetykę.  

W tej kategorii II miejsce zdobył Zespół Ludowy  „Złoty Kłos” z Secemina. Druga komisja 

oceniała prezentowane potrawy, gdzie tematem wiodącym były grzyby. W tej kategorii sukces 

odniosło Stowarzyszenie Rozwoju Marchocic, którego danie główne pod nazwą  „Kłótnia 

borowika z dzikiem” zajęło I  miejsce. Potrawa ta była autorstwa Pani Eweliny Białej  

z Marchocic. Z kolei KGW "Przepióreczka" z Żelisławiczek uczestniczące również w tej 

imprezie otrzymało wyróżnienie za prezentację swojego stoiska. 

 Zgodnie z ideą promującą dary lasu wszystkie stowarzyszenia i organizacje, a także 

zespoły ludowe przystroiły swoje stoiska dekoracjami z mchu, szyszek, paproci i kolorowych 

liści. Nie zabrakło leśnych skrzatów i jeżyków, sarenek,  lisów i innych zwierząt leśnych,  

z którymi chętnie fotografowały się dzieci. Najwięksi smakosze mogli też znaleźć coś dla 

siebie na każdym ze  stoisk. Królowały  oczywiście grzyby i owoce leśne, których nie brakuje 

w naszych lasach. Całości dopełniały uśmiechnięte panie ubrane w specjalne stroje  

w jesiennych wiankach z mchu, jarzębiny i kolorowych liści. 
 

 

  
 

Laureaci konkursu na „Potrawę z Grzybów” - Stowarzyszenie Rozwoju Marchocic 
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Jubileusz 10 –lecia Działalności Zespołu Ludowego „Cyraneczka” z Psar 

23 października 2021 roku w Domu Strażaka w Psarach odbył się piękny Jubileusz  

z okazji 10-lecia działalności Zespołu Ludowego „Cyraneczka”. Zaproszeni goście mieli okazję 

zapoznać się z twórczością oraz osiągnięciami zespołu, który od początku swej działalności 

reprezentuje naszą Gminę na różnorodnych uroczystości kulturalnych, patriotycznych  oraz 

religijnych.  Z okazji  Jubileuszu delegacja gminna wręczyła Zespołowi „Cyraneczka”  

list gratulacyjny oraz prezent w postaci personalizowanego namiotu, który będzie 

wykorzystywany do promowania twórczości na arenie lokalnej i krajowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół Ludowy 

„Cyraneczka” z Psar  
 

Wydarzenia patriotyczne  

 

77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego  

 

W niedzielę 1 sierpnia 2021 roku na cmentarzu parafialnym w Seceminie miała 

miejsce krótka uroczystość nawiązująca do obchodzonej  77. rocznicy wybuchu Powstania   

Warszawskiego. Przy grobie spoczywającego 

na secemińskim cmentarzu Pana Edmunda 

Welke - uczestnika Powstania Warszawskiego, 

spotkali się: pani Danuta Welke - jego żona,  

Wójt Gminy  Tadeusz Piekarski, Bogdan Wasik 

– Przewodniczący Rady Gminy i Sekretarz 

Gminy Dominik Stawiarz. Celem spotkania było 

upamiętnienie rocznicy zrywu mieszkańców 

Warszawy przeciw hitlerowskiemu okupantowi  

i złożenie symbolicznego hołdu wszystkim 

bohaterom Powstania Warszawskiego. Na 

grobie złożono wiązankę kwiatów i zapalono 

znicze. Ponadto jak co roku - dodatkowym 

wyrazem uczczenia rocznicy wybuchu powstania 

był głos syren alarmowych na terenie całej 

gminy, który rozległ się dokładnie o godz. 17.00 

- godzinie wybuchu Powstania Warszawskiego.  
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Obchody pacyfikacji w Bichniowie 

W niedzielę 21 listopada 2021 roku odbyła się w Bichniowie uroczystość związana  

z 78 rocznicą pacyfikacji dokonanej przez hitlerowców 28 listopada 1943 roku. Ofiarami tej 

zbrodni zostało 42 mieszkańców tej miejscowości. Z uwagi na panującą sytuacją epidemiczną 

– rocznica tego wydarzenia obchodzona była skromnie. Wzięli w niej udział mieszkańcy 

Bichniowa, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bichniowie, delegacje Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Bichniów oraz Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Secemin. Gminę Secemin 

reprezentowali: Wójt Gminy - Tadeusz Piekarski oraz Przewodniczący Rady Gminy - Bogdan 

Wasik. Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji pomordowanych mieszkańców 

Bichniowa, którą odprawił proboszcz Parafii w Seceminie  - ks. Piotr Szpyrka. Po zakończeniu 

mszy wszyscy jej uczestnicy udali się pod pomnik pomordowanych, gdzie raz jeszcze 

pomodlono się w ich intencji. Następnie delegacje władz gminy oraz stowarzyszeń  

z Bichniowa i Secemina  złożyły wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze. Wójt Gminy 

podziękował za przybycie wszystkim uczestnikom tej uroczystości. Przekazał także serdeczne 

pozdrowienia od Pana Bogdana Rusinka z Poznania – uczestnika tego wydarzenia oraz złożył 

pod pomnikiem przesłany przez niego znicz.  

 

 

SPORT 
 

Sport jest niewątpliwie jedną z bardzo ważnych dziedzin ludzkiego życia,  

a jednocześnie nośnikiem wielu wartości. Jego uprawianie wpływa pozytywnie na nasze 

zdrowie oraz życie. Stowarzyszenia sportowe z terenu naszej Gminy podejmują trud 

krzewienia kultury fizycznej oraz zachęcają dzieci oraz  młodzież do działania. Realizowane 

wydarzenia sportowe są wynikiem otwartego konkursu ofert, w ramach którego dwa 

stowarzyszenia - Klub Sportowy „Zieleń Żelisławice” oraz Stowarzyszenie Sympatyków Piłki 

Siatkowej „Zryw Secemin” - otrzymały w 2021 roku dotacje z budżetu Gminy Secemin.  
 

Klub Sportowy „Zieleń Żelisławice” otrzymał dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł  

na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży 

oraz udział w rozgrywkach i zawodach w piłce nożnej. W ramach tego zadania realizowane 

były następujące przedsięwzięcia:  
 

 szkolenie dzieci i młodzieży, 

 szkolenie zawodników poprzez organizowanie treningów i zawodów na szczeblu 

lokalnym i regionalnym w piłkę nożną, 

 zakup sprzętu sportowego i innych artykułów koniecznych do prawidłowego 

funkcjonowania klubu, utrzymanie obiektu sportowego, 

 koszty i opłaty związane z rejestracją, ubezpieczeniem i badaniem lekarskim 

zawodników biorących udział w rozrywkach, prowadzenie księgowości, 

 koszty delegacji sędziowskich, 

 koszty dowozu zawodników na rozgrywki sportowe, 

 wyżywienie/catering. 
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Kwotę 7 500,00 zł przekazano Stowarzyszeniu Sympatyków Piłki Siatkowej „Zryw 

Secemin” na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez 

organizację rozgrywek i zawodów sportowych w piłce siatkowej dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Secemin”. Swoje zadania realizowało przede wszystkim poprzez organizowanie 

turniejów sportowych piłki siatkowej, zakup sprzętu sportowego, zakup nagród rzeczowych  

czy koszty ubezpieczenia zawodników oraz wyżywienia na rozgrywkach sportowych. 

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze wydarzenia sportowe organizowane na terenie gminy  

w 2021 roku: 

Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Secemin 

1 sierpnia  rozegrany został Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Secemin. 

Do rywalizacji przystąpiło 10 par. Mimo zmiennych warunków atmosferycznych, wszystkie 

pary biorące udział w turnieju zaprezentowały się z bardzo dobrej strony. Długie wymiany 

siatkarskie, rozstrzygnięcia po tie breaku, były elementem charakterystycznym dla tych 

rozgrywek. Wręczenia nagród dla zwycięzców dokonał Wójt Gminy Secemin pan Tadeusz 

Piekarski, który miał okazję obserwować zmagania najlepszych turniejowych par. Turniej 

zorganizowano dzięki środkom pochodzącym z Funduszu antyalkoholowego Gminy Secemin. 

Dziękujemy kibicom i młodym wolontariuszom, za zbiórkę pieniędzy na szczytny cel, jaki 

przyświecał tegorocznym zmaganiom.  

Turniej o Puchar Zarządu Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Siatkowej „ZRYW Secemin” 

 

24 lipca odbył się gminny turniej o Puchar Zarządu Stowarzyszenia Sympatyków Piłki 

Siatkowej „ZRYW Secemin”. Podium turnieju kształtuje się następująco: 

 1 miejsce para Adrian Kucharek/Sławomir Pietraszek 

 2 miejsce para Tomasz Banyś/ Damian Orziński 

 3 miejsce para Adam Marek/ Kacper Szwajkowski 

  

  
Uczestnicy rozgrywek siatkarskich na terenie Gminy Secemin 
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9.  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 

Głównymi działaniami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Secemin  

w 2021 roku były akcje ratowniczo-gaśnicze aktywny udział w walce z epidemią COVID-19. 

Strażacy z Secemina pomagali bowiem m.in. w dowożeniu seniorów na szczepienia, którzy 

mieli problemy z dotarciem do punktów szczepień.  

Dla dwóch jednostek rok 2021 był niezwykle wyjątkowy z powodu zakupu średnich 

samochodów ratowniczo-gaśniczych. Pierwsza z nich to OSP Żelisławice, która stała się 

posiadaczem fabrycznie nowego samochodu Marki MAN TGM 13.290 z napędem 4×4 BB, 

silnikiem Euro 6 o mocy 213 KW (290 KM). Pojazd ten został zakupiony za kwotę 800 730 zł, 

sfinansowanej przez: 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

w wysokości 340 000 zł, 
 

 Gminę Secemin w wysokości 300 000 zł, 
 

 Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w wysokości 80 000,00 zł, 
 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  

w wysokości 40 000 zł, 
 

 Urząd Marszałkowski w Kielcach w wysokości 20 000 zł, 
 

 OSP Żelisławice w wysokości 18 230 zł (z czego kwota 14 000 zł pochodziła  

ze sprzedaży podwozia Star 266), 
 

 Nadleśnictwo Koniecpol w wysokości 2 500 zł. 
 

 
 

Samochód ratowniczo-gaśniczy MAN dla OSP Żelisławice 
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Drugą jednostką dla której zakupiono używany średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki 

Mercedes-Benz to OSP Psary. Koszt zakupu wyniósł 50 000 zł, z czego 37 000 zł pochodziło 

z budżetu Gminy Secemin, a 13 000 zł z funduszu sołeckiego Psar i Psar-Kolonii. 

 

 
 

Samochód ratowniczo-gaśniczy MERCEDES dla OSP Psary 

 
 

Celem obu zakupów było podwyższenie gotowości bojowej jednostek w systemie 

zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Secemin.  

W 2021 roku zakupiono również dla strażaków ochotników wyposażenie i sprzęt                              

o wartości 4 686,86 zł m.in.: rękawice ochronne, specjalne buty strażackie, ubranie 

koszarowe, siekieromłot, latarki, tłumicę gumową oraz redukcję hydrantową. 

W 2021 roku Gmina Secemin udzieliła również dotacji celowej dla: 

 OSP Secemin na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaka w wysokości 

2 300,00 zł oraz na rozbudowę części garażowej strażnicy w wysokości 20 000,00 zł, 
 

 OSP Czaryż na zakup sprzętu w wysokości 400,00 zł, 
 

 OSP Psary na zakup sprzętu i wyposażenia w wysokości 569,00 zł, 
 

 OSP Żelisławice na remont garażu w wysokości 3 000,00 zł. 

 

Pozostałe środki finansowe jednostki OSP z terenu Gminy pozyskały z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz z Krajowego System Ratowniczo-Gaśniczego. 
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Tabela 14. Wydatki poniesione na zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP w 2021 roku 

Lp. Zakres rzeczowy 
 

Kwota (w zł) 
 

1. 
Zakup sprzętu ppoż., paliwa, umundurowania, części  
do samochodów, materiałów do remontu strażnic 

25 463,89 zł 

2. Wynagrodzenie konserwatorów sprzętu ppoż. 15 873,46 zł 

3. 
Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych  
i szkoleniach 

19 261,32 zł 

4. 
Badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne 
samochodów i pozostałe usługi 

26 687,86 zł 

5. Ubezpieczenia strażaków i samochodów 13 663,50 zł 

6. Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu OSP Psary) 50 000,00 zł 

7. 
Dotacje celowe dla jednostek OSP, w tym na zakup 
samochodu dla OSP Żelisławice 

346 269,00 zł 

Razem 497 219,03 zł 

 

Podobnie jak w roku 2020, również i w roku ubiegłym strażacy Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Secemin aktywnie włączyli się w pomoc mieszkańcom w związku 

z trwającą pandemii choroby zakaźnej COVID-19. Tym razem pomoc polegała  

na dowozie do punktów szczepień przeciwko koronawirusowi osób niepełnosprawnych, osób 

powyżej 70 roku życia oraz mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności 

w samodzielnym dotarciu na szczepienie. Strażacy z OSP Secemin wykonali 58 transportów 

takich osób do dwóch punktów szczepień na terenie gminy Secemin. Podczas transportu 

zachowane były odpowiednie warunki sanitarne. Ponadto zorganizowany został telefoniczny 

punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2 (infolinia).  
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10.  Pomoc społeczna 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie wsparciem z zakresu pomocy 

społecznej objął 205 rodzin, tj. 497 osób. Pomoc udzielana była w formie pieniężnej,  

tj. w postaci: zasiłków celowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zasiłków 

okresowych oraz zasiłków stałych. Pomoc w formie niepieniężnej była przyznawana przede 

wszystkim dla dzieci w postaci bezpłatnego posiłku w szkole. Podobnie, jak za lata poprzednie 

Ośrodek ponosił częściową opłatę za pobyt w schronisku dla dwóch osób bezdomnych. 

Regulował również w części odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy 

społecznej, która była uzupełnieniem odpłatności ponoszonej przez te osoby. W odniesieniu 

do osób starszych wsparcie skierowane było w formie usług opiekuńczych, jak i usług 

opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Poza tym Ośrodek 

dokonywał refundacji świadczeń dla osoby bezdomnej przebywającej poza terenem naszej 

Gminy, a posiadającej ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Secemin. 

Ogólna kwota wydatkowana w 2021 r. na udzielone świadczenia bez względu na ich formę  

i rodzaj wyniosła 511 107,51 zł. 

PROGRAM RZĄDOWY WSPIERAJ SENIORA 

Program „Wspieraj Seniora” był odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej  

w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem 

epidemii na obszarze całego kraju. Program miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie 

realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii 

zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na 

dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących 

artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej czy leki. 

Z terenu naszej Gminy taką formą pomocy zostały objęte łącznie 44 osoby w tym 27 osób 

powyżej 70 roku życia oraz 17 osób poniżej 70 roku życia, dla których była świadczona 

wskazana pomoc. 

 

ASYSTENT RODZINY 

Ośrodek realizuje zadania wynikające z Ustawy o Wspieraniu rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, co umożliwiło objęcie wsparciem rodzin borykających  się z wieloma problemami 

m.in. bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, bezrobociem, niepełnosprawnością, uzależnieniami, ubóstwem. Każda z rodzin 

ma inne problemy, dlatego też, dla każdej z osobna napisany jest indywidualny plan pomocy. 

W efekcie wspólne aktywne działania rodziny, asystenta i pracownika socjalnego, przy 

wsparciu wielu instytucji i organizacji, mają zapobiec rozpadowi rodziny i umieszczenia dzieci 

w pieczy zastępczej. Wsparciem z terenu naszej Gminy zostało objętych 9 rodzin (34 osoby, 

w tym 20 dzieci). 
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ŚWIADCZENIA RODZINNE 

W 2021 roku wsparciem w ramach świadczeń rodzinnych zostało objętych 275 rodzin, z tego 

138 rodzin korzystało tylko z pomocy w formie zasiłku rodzinnego na dzieci. Ogólna kwota 

jaka została wydatkowana w 2021 r. na powyższe świadczenia wyniosła 2 202 571,00 zł. 

Kwota ta była wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim z uwagi na wzrost liczby 

wypłaconych świadczeń i tym samym wzrost wydatków na te świadczenia w odniesieniu  

do świadczeń opiekuńczych (tj. zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego ) oraz 

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Ponadto za osoby pobierające 

świadczenia opiekuńcze zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie  

219 588,00 zł i ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 083,00 zł. W ogólnych wydatkach  

na w/w składki zanotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego, wynikało to ze wzrostu 

liczby osób objętych ubezpieczeniami, a w szczególności osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne.  
 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE  

W ramach rządowego programu „Rodzina 500+” w gminie Secemin w 2021 roku wsparciem 

objęliśmy 463 rodziny uprawnionych do świadczenia. Świadczenie wychowawcze przysługuje 

rodzinom z dziećmi w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez 

względu na dochód osiągany przez rodzinę. Prawo do świadczenia wychowawczego jest 

ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku 

kalendarzowego. W związku z powyższym wszystkich świadczeń wypłaconych w 2021 roku 

zostało 8996 na kwotę 4 463 863,89 zł.  
 

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW 

GOPS w ramach swojej działalności wypłaca również świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów. Wsparcie finansowe skierowane było 

dla rodzin, w których dzieci pomimo zasądzonych wyrokiem sądu alimentów od drugiego 

rodzica są ich pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji tych świadczeń. W 2021 roku 

liczba rodzin objętych tą formą wsparcia wyniosła 9, a osób uprawnionych, którym wypłacano 

świadczenia było 13. Środki finansowe wydatkowane na ten cel wyniosły 72 192,00 zł.  

 

REALIZACJA KARTY DUŻEJ RODZINY 

Podobnie jak w latach ubiegłych także w roku ubiegłym Ośrodek kontynuował realizację 

programu skierowanego dla rodzin wielodzietnych (posiadających troje lub więcej dzieci)  

w postaci wydawania Karty Dużej Rodziny. Program oferuje szereg zniżek i dodatkowych 

uprawnień w instytucjach publicznych i w firmach prywatnych. W 2021 roku wpłynęło  

19 wniosków o przyznanie KDR w tym 5 wniosków dla nowych rodzin oraz 8 wniosków  

od rodzin składających się wyłącznie z rodziców, wydano 44 kart tradycyjnych oraz 44 karty 

elektroniczne. 
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STYPENDIUM SZKOLNE 

Ośrodek prowadzi realizację stypendiów i zasiłków szkolnych. Pomoc materialną może 

otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, wynikającej z niskich dochodów 

na osobę w rodzinie.  Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz 

występowania w rodzinie następujących okoliczności: bezrobocia, niepełnosprawności, 

ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna 

lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wnioski o stypendium szkolne złożyły 34 rodziny, z czego 

 28 rodziny /55 dzieci/ otrzymało pomoc materialną o charakterze socjalnym na kwotę 

41.912,00 zł.  

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

Program „Czyste Powietrze” - to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę 

źródeł ciepła. Skierowany dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący 

dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane  z termomodernizacją. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu w 2021 roku wydawał zaświadczenia                    

o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego dla osób fizycznych, które składały wnioski o przyznanie 

dofinansowania z NFOŚiGW lub WFOŚiGW. W 2021 r. wnioski  o wydanie zaświadczenia 

złożyło 47 rodzin. 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 

Ośrodek przy realizacji poszczególnych zadań współpracował z wieloma podmiotami, 

instytucjami i organizacjami pozarządowymi. W ramach podjętej współpracy m.in. z Parafią 

Rzymskokatolicką w Seceminie udzielono wsparcia w formie produktów żywnościowych  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Z pomocy 

żywnościowej skorzystało 500 osób z terenu naszej Gminy. 
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11.  Ochrona zdrowia 

 

W 2021 roku na terenie Gminy Secemin funkcjonowały dwie niepubliczne 

przychodnie lekarskie: 
 

 NZOZ Przychodnia Lekarska „EURO-MED” z siedzibą w Seceminie, ul. Koniecpolska 7A, 

 PAW-MED Sp. z o. o. z siedzibą w Seceminie, ul. Ogrodowa 1. 

 

 Zapewniają one opiekę lekarską i położniczą oraz dostęp do badań laboratoryjnych i USG.  

W przychodniach tych pracują m.in. lekarze następujących specjalności: lekarz medycyny 

rodzinnej, pediatra, internista i chirurg-ortopeda.  

 

Obie przychodnie zdrowia przez cały ubiegły rok realizowały akcję szczepień przeciw 

koronawirusowi. Szczepienia były realizowane szczepionkami dostępnymi w Narodowym 

Programie Szczepień przeciw COVID-19 ,zgodnie ze wskazaniami i schematem postępowania 

realizowanym w Polsce. W wyniku pracy służ medycznych zaszczepionych zostało  

w tutejszych placówkach ponad 12 tysięcy osób: 
 

 NZOZ Przychodnia Lekarska „EURO-MED”  -  5 120 szczepień, 

 NZOZ Przychodnia Lekarska „PAW-MED.”  -  6 900 szczepień.    
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12. Rolnictwo 

 
Ogólna powierzchnia gruntów ornych w Gminie Secemin wynosi 5 837,62 ha,  

co stanowi ponad 36 % ogólnej powierzchni Gminy, która charakteryzowana jest jako rolnicza. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące rodzajów użytkowania gruntów. 

 
Tabela 15.  Rodzaje gruntów w Gminie Secemin - wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 

Rodzaje gruntów 
Powierzchnia 

ha % 

Grunty orne 5 837,62 36,19 

Sady 52,30 0,32 

Łąki 2 210,65 13,71 

Pastwiska 539,09 3,34 

Lasy 3 376,32 20,93 

Pozostałe 4 112,68 25,51 

Powierzchnia ogółem 16 128,66 100,00 

 

Grunty orne posiadają gleby III, IV, V i VI klasy bonitacyjnej. Gleby klasy I w ogóle  

nie występują. Na gruntach tych dominują tutaj uprawy żyta, pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, 

owsa, kukurydzy i ziemniaków. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. 

 

Na początku października 2021 roku Główny Urząd Statystyczny podał  wstępne 

wyniki Powszechnego Spisu Rolnego, który odbył się na terenie całego kraju w 2020 roku. 

W czasie jego trwanie zbierane były podstawowe informacje dotyczące użytkowania 

gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich, środków produkcji  

oraz struktury dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa 

indywidualnego. 

Z zebranych danych wiadomo, że w województwie świętokrzyskim jest blisko 

dwadzieścia procent (tj. ok. 17 tysięcy) mniej gospodarstw rolnych niż dziesięć lat temu.  

Są za to większe, bardziej wyspecjalizowane i lepiej wyposażone w nowoczesny sprzęt 

rolniczy. Częściej niż co drugi świętokrzyski rolnik stawia na produkcję roślinną, co jest 

spowodowane zmianą naszych zachowań konsumenckich i żywnościowych. Uprawa zbóż 

utrzymała się na tym samym poziomie co dziesięć lat temu, ale zmniejszyła się uprawa 

ziemniaków i buraków cukrowych. Wzrosła za to rzepaku i rzepiku, co ma to związek  

m.in. z rozwojem rynku biopaliw. Z danych Powszechnego Spisu Rolnego wynika,  

że świętokrzyscy rolnicy dużo rzadziej niż przed dekadą hodują zwierzęta (widoczny jest 

dość radykalny spadek pogłowia trzody chlewnej i bydła, zwłaszcza mlecznego).  
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13.  Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych 

Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie 

 

Gminna Biblioteka Publiczna (GBP) w Seceminie jest samorządową instytucją 

kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Organizatora – Gminę 

Secemin. Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Seceminie przy ulicy 

Ogrodowej 1, w której znajdują się: czytelnia internetowa, wypożyczalnia dla dorosłych i dla 

dzieci oraz sala konferencyjna. Kierunki rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie 

wyznaczają następujące cele strategiczne:  
 

1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb czytelników: 

a) działalność kulturalna skierowana dla szerokiej grupy odbiorców poprzez takie 

cykliczne akcje jak: „Narodowe Czytanie”, „Noc Bibliotek”,  

b) zgłaszanie tytułów książek przez czytelników  przy zakupie nowości dla biblioteki. 

c) zakup książek zgodny z trendami oraz nowościami na rynku wydawniczym 
 

2.  Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności. 

W 2021 roku zakupiono 615 woluminy, a ponadto placówka otrzymała 12 pozycji jako dar 

z Biblioteki Powiatowej we Włoszczowie. Struktura zakupów zbiorów została dostosowana 

do oczekiwań i życzeń czytelników. 
 

3.  Informatyzacja procesów bibliotecznych: 

a) praca na zintegrowanym systemie bibliotecznym MAK+, 

b) bieżące tworzenie katalogu komputerowego dla nowo zakupionych zbiorów , 

c) ubytkowanie księgozbioru. Podczas selekcji wycofano 373 książek, były to publikacje 

zniszczone i zdezaktualizowane. 

d) w okresie od 7 czerwca do 7 lipca 2021 roku przeprowadzono Skontrum Księgozbioru 

(kontrolę zbiorów bibliotecznych). Komisja inwentaryzacyjna stwierdziła 68 braków 

względnych.  
 

4.  Działalność informacyjno-edukacyjna: 

a) zaspokojenie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej, 

b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej, prowadzenie działalności 

informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych i innych. 
 

5. Działalność kulturalna poprzez popularyzację książki i czytelnictwa, organizację spotkań 

autorskich, konkursów, lekcji bibliotecznych, wystaw, prelekcji czy akcji czytelniczych.  
 

a) ze względu na sytuację pandemiczną w kraju oraz ograniczenie działalności biblioteki 

tylko do wypożyczeń - nie udało nam się zrealizować wielu działań zaplanowanych 

na rok 2021. 
  

b) ferie zimowe w trybie on-line. Dzięki pomocy finansowej od Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Seceminie zostały zakupione pakiety 

startowe z przyborami plastycznymi dla dzieci, które zapisały się na pierwszy tydzień 

ferii  z biblioteką. Każdego dnia zostały udostępnione na stronie internetowej biblioteki 

oraz Facebook zadania wraz z instrukcją do samodzielnego wykonania przez 
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uczestników ferii. Po zakończeniu ferii prace plastyczne zostały dostarczone do 

biblioteki a każde   z dzieci otrzymało pamiątkową książkę oraz imienne podziękowanie 

za udział w zabawie. 
 

c) czas pandemii miał wpływ na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki działającego 

przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Seceminie. Zaplanowanych było 10 spotkań,                   

z czego udało nam się zrealizować jedynie 4 spotkania.  
 

d) kontynuacja projektu „Mała Książka - Wielki Człowiek” organizowanego przez Instytut 

Książki. W ramach projektu wydawane są wyprawki czytelnicze dla dzieci nowo 

zapisanych do biblioteki, jak i stałych użytkowników. W 2021 roku zostało wydanych 

13 wyprawek i 3 dyplomy. 

W ramach akcji odbyły się lekcje biblioteczne z przedszkolakami z Publicznego 

Przedszkola w Seceminie połączone  z promocją czytelnictwa wśród dzieci w ramach 

akcji „Mała książka - wielki człowiek”. Od września odbyło się 5 spotkań. 
 

e) współpraca z Szkołą Podstawową w Seceminie, Dyskusyjnym Klubem Książki oraz 

Czytelnikami podczas organizacji Narodowego Czytania. 
 

f) projekcja filmu „Mężczyzna imieniem Ove” w ramach realizacji projektu „Dyskusyjny 

Klub Filmowy szansą na aktywizację osób 55+”. Projekt realizowany był przez LGD 

„Region Włoszczowski” wspólnie z samorządami gminnymi z obszaru LSR. 
 

g) konkurs plastyczny - Noc Bibliotek 2021 pod hasłem „Czytanie wzmacnia” dla dzieci              

z terenu Gminy Secemin. Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz nagrodę za udział. 
 

h) W dniach 29.11.2021 - 10.12.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie była 

miejscem w którym została udostępniona biograficzna wystawa o Stefanie Wyszyńskim 

przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN. Wystawa nawiązywała do 

obchodów w Roku 2021, który został ustanowiony Rokiem Prymasa Tysiąclecia 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 
 

i) współpraca z Publicznym Przedszkolem w Seceminie: 

 Dzień Pluszowego Misia w dniu 25 listopada - bibliotekarze odwiedzili wszystkie 

grupy przedszkolaków. Podczas spotkań zostały poprowadzone zabawy oraz 

pogadanki nawiązane tematycznie do obchodzonego święta. 

 „Bajka z Pudełka” – spotkanie przedszkolaków z literaturą dziecięcą. Przygotowane 

„Pudełko” zawierało książkę z baśnią pt.: „Kopciuszek” oraz przygotowane 

opracowanie wraz z tematycznie nawiązanymi do bajki zabawami dla dzieci. Zajęcia 

poprowadzone zostały przez nauczycieli przedszkola. 

 XVIII Tydzień Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Dzięki 

współpracy z nauczycielami, przedszkolaki poznały, w jaki sposób funkcjonuje 

biblioteka oraz jak wygląda praca bibliotekarza poprzez przygotowane zadania oraz 

zabawy. 
 

j) W dniach 14,16 oraz 17 grudnia odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe, na których                           

dzieci oraz młodzież przygotowały stroiki, a także kartki świąteczne wykonane metodą 

scrapbookingu pod okiem Pani Wioletty Wróbel. 

Łącznie we wszystkich imprezach bibliotecznych wzięły udział 603 osoby.  

 



 

Raport o stanie Gminy Secemin za rok 2021                                                                                                              55 

 

6. Promocja biblioteki i czytelnictwa - promocja biblioteki i jej działalności w środowisku 

lokalnym, w Internecie, w mediach i w prasie lokalnej.  

Wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w bibliotece, oraz informacje o bieżącej 

działalności Instytucji zostały udostępnione na stronie internetowej biblioteki pod 

adresem: www.bibliotekasecemin.pl , mediach społecznościowych (Instagram, Facebook) 

oraz prasie lokalnej. 

 

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej realizowany i wykonany w 2021 roku przedstawiał się 

następująco: 
 

Ogółem: 169.250,00 zł, w tym:  

-  Dotacja Gminy Secemin – 160 000,00 zł, 

-  Dotacje i opłaty z innych podmiotów publicznych –  9 250,00 zł, na które składają się: 

  6.500,00 zł - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”. 
 

 2 750,00 zł  -  wynajem sali na potrzeby nauki języka angielskiego. 

  

Ponadto GBP otrzymała od Biblioteki Powiatowej we Włoszczowie dary w postaci książek  

za łączną kwotę 311,65 zł oraz od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii kwotę 500,00 zł - za, które zostały zakupione 34 książki  

o tematyce profilaktycznej. 
 

W okresie tym dochody zrealizowano w kwocie – 159 889,38 zł. Niewykorzystaną dotację, 

w kwocie 110,62 złotych zwrócono na konto Organizatora – Gminy Secemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raport o stanie Gminy Secemin za rok 2021                                                                                                              56 

 

Spis map i tabel 

Mapy: 

1. Gmina Secemin na tle Województwa Świętokrzyskiego. 

2. Gmina Secemin na tle powiatu włoszczowskiego. 

3. Gmina Secemin w podziale na sołectwa. 

 

Wykresy: 

1. Ludność Gminy Secemin  według aktywności zawodowej 

 

Tabele: 

1. Liczba podmiotów zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej  

na przestrzeni 1990-2021 na terenie Gminy Secemin 

2. Struktura ludności na terenie Gminy Secemin w latach 2014-2021 

3. Liczba ludności w poszczególnych sołectwach 

4. Rejestr uchwał Rady Gminy Secemin podjętych w 2021 roku 

5. Zestawienie dochodów i wydatków Gminy Secemin w 2021 roku 

6. Poziom zadłużenia gminy w okresie 2014-2021 

7. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 r. 

8. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

9. Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w wydatkach budżetu gminy 

10. Rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2021 rok 

11. Rodzaje gruntów, będących w posiadaniu Gminy Secemin. 

12. Wykaz szkół i przedszkoli na terenie Gminy Secemin - według stanu na dzień 30.09.2021 r. 

13. Wydatki bieżące na oświatę w latach 2016-2021 

14. Wydatki poniesione na zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP w 2021 roku 

15. Rodzaje gruntów w Gminie - wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 


