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I. WSTĘP
Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – tj. z dnia 22 lutego 2019 r. ( Dz
U z 2019 poz. 506) burmistrz co roku do 31 maja przedstawia radzie miejskiej raport o
stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim w
szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy.
II. DANE DEMOGRAFICZNE I STATYSTYCZNE
Powierzchnia Gminy Krzepice: 79 km2
Gęstość zaludnienia 115,7 osób/km2
Liczba miejscowości: 12
Liczba jednostek pomocniczych gminy: 10 w tym 3 osiedla i 7 sołectw.
Liczba mieszkańców Gminy Krzepice wg. stanu na 31 grudnia 2018 r. z podziałem na
poszczególne miejscowości miejscowościach
Gmina Krzepice ogółem
w tym:
KRZEPICE
DANKOWICE DRUGIE
DANKOWICE-PIASKI
DANKOWICE PIERWSZE
DANKOWICE TRZECIE
LUTROWSKIE
PODŁĘŻE KRÓLEWSKIE
STANKI
STAROKRZEPICE
SZARKI
ZAJĄCZKI DRUGIE
ZAJĄCZKI PIERWSZE

9141
4422
215
193
310
179
268
185
72
1257
255
966
819

Liczba mieszkańców Gminy Krzepice wg. stanu na 32 grudnia 2018 r. z podziałem na grupy
wiekowe i płeć
Wiek 0-25 lat

2327
1111
1216
4567
2206
2361
2247
1305
942

W tym b) KOBIETY
b) MĘŻCZYŹNI
Wiek 26-60 lat
W tym b) KOBIETY
b) MĘŻCZYŹNI
Wiek 61-102 lata
W tym b) KOBIETY
b) MĘŻCZYŹNI
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Liczba mieszkańców Gminy Krzepice w latach 2016-2018 wg stanu na 31 grudnia

Płeć/Rok

2016

2017

2018

KOBIETY

4682

4651

4622

MĘŻCZYŹNI

4572

4558

4519

Razem

9254

9209

9141

Statystyka urodzeń dla Gminy Krzepice w latach 2016-2018
2016

2017

2018

KOBIETY

47

34

47

MĘŻCZYŹNI

49

50

35

Razem

96

84

82

Statystyka zgonów dla Gminy Krzepice w latach 2016-2018
2016

2017

2018

KOBIETY

45

45

56

MĘŻCZYŹNI

48

50

59

Razem

93

95

115

III. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
Strategia Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025
Dokument przyjęty Uchwałą Nr 16.172.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 marca
2016 roku. Strategia Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 stanowi istotny dokument
planowania rozwoju lokalnego, określające kierunki rozwoju Gminy Krzepice. Celem
Strategii jest określenie najważniejszych kierunków rozwojowych, wskazanie wizji, celów
strategicznych i operacyjnych. Stanowi również niezbędny dokument w kontekście
perspektywy finansowej 2014-2020 UE, ponieważ do wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków unijnych są wymogi w zakresie przedłożenia zgodności projektu z dokumentami
strategicznymi Gminy.
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W dokumencie zostały określone 4 obszary priorytetowe i cele strategiczne oraz cele
operacyjne:
Obszar priorytetowy I. Przestrzeń
Cel strategiczny: Krzepice to gmina z rozwiniętą infrastrukturą techniczną i wysoką jakością
środowiska naturalnego - z zachowaniem walorów krajobrazowych i kulturowych
Cele operacyjne:
I.1 Poprawa stanu środowiska naturalnego, m.in. poprzez rozwój infrastruktury
I.2 Rewitalizacja i zapewnienie ładu przestrzennego z zachowaniem walorów kulturowych
I.3 Rozwój i poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz transportu publicznego
I.4 Poprawa dostępu do internetu oraz usług elektronicznych
Obszar priorytetowy II. Jakość życia mieszkańców
Cel strategiczny: Krzepice to gmina o wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez
zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych
Cele operacyjne:
II.1 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego gminy
II.2 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców
II.3 Zapewnienie atrakcyjnej oferty kulturalnej oraz możliwości spędzania wolnego czasu
Obszar priorytetowy III. Lokalna gospodarka
Cel strategiczny: Krzepice to gmina o wysokim poziomie rozwoju przedsiębiorczości i
atrakcyjnymi miejscami pracy oraz ekologicznym rolnictwem
Cele operacyjne:
III.1. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i wspieranie ich rozwoju
III.2. Otwarty i atrakcyjny lokalny rynek pracy przyczyniający się do zmniejszenia bezrobocia
III.3 Rozwój bazy turystycznej
III.4 Wykorzystanie lokalnego potencjału i rozwój ekologicznego rolnictwa
Obszar priorytetowy IV. Wizerunek gminy
Cel strategiczny: Krzepice to gmina otwarta na współpracę z podmiotami zewnętrznymi oraz
rozpoznawalna w kraju i zagranicą
Cele operacyjne:
IV.1 Wzrost współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym: samorządami oraz realizacja
wspólnych przedsięwzięć
IV.2 Atrakcyjny wizerunek gminy oraz wzrost rozpoznawalności w kraju i zagranicą.
W 2018 r. zrealizowano następujące inwestycje:
1. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach
Okres realizacji 2017-2018
Wartość zadania 6.978.837,00 zł
Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020: 3.941.000,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW 1.800.000,00 zł
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla
miejscowości: Dankowice-Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska,
Podłęże Królewskie. W 2018 r. zrealizowano pierwszy etap.
Okres realizacji 2018-2019
Wartość zadania 5.515.119,94 zł
Wartość dofinansowania PROW 1.996.503,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW 1.340.000,00 zł
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3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzepice
Wartość całkowita: 1.080.186 zł
Kwota dofinansowania RPO WSL 2014-2020: 879.883,49 zł
4. Termomodernizacja budynku OSP Dankowice
Wartość całkowita: 126.885,40 zł
5. Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków
stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Krzepice – etap III
Dotacja WFOŚiGW 41 928,56 zł
Projekty wpisują się w cel operacyjny I.1 Poprawa stanu środowiska naturalnego, m.in.
poprzez rozwój infrastruktury
6. Budowa parkingu w miejscowości Starokrzepice
Wartość całkowita: 49.963,73 zł
7. Remont mieszkania komunalnego w Starokrzepicach
Wartość całkowita: 6.995,01 zł
Projekty wpisują się w cel operacyjny I.2 Rewitalizacja i zapewnienie ładu przestrzennego z
zachowaniem walorów kulturowych
8. Przebudowa drogi ul. Częstochowska w Krzepicach
Wartość zadania 1.540.993,65 zł
Wartość dofinansowania PROW 926.733,00 zł
9. Remont dróg gminnych ul. Parcele i ul . Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
Kwota ogółem: 879 308,60 zł
Rządowy Program Na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie
Lokalnej Infrastruktury Drogowej: 700 646,00 zł
10. Budowa chodnika w miejscowości Zajączki Drugie ul. Parcele
Kwota ogółem: 75 000,00 zł
Urząd Marszałkowski: 60 000,00 zł
11. Budowa chodnika ul. Kuźniczka w Krzepicach
Wartość całkowita: 23.489,27 zł
12. Budowa oświetlenia ulicznego łącznik pomiędzy ul. Dolną i Krakowską.
Wartość całkowita: 9.594,00 zł
13. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna w Starokrzepicach
Wartość całkowita: 8.300,00 zł
14. Wykonanie programu Funkcjonalno-Użytkowego ul. Rolniczej w Krzepicach – 8.000,00
zł
Projekty wpisują się w cel operacyjny I.3 Rozwój i poprawa stanu infrastruktury drogowej
oraz transportu publicznego
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15. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krzepicach
Wartość zadania 325.695,23 zł
Wartość dofinansowania PROW 201 847,00 zł
16. Realizacja Zielonej Pracowni EKOADAŚ w Krzepicach (Szkoła Podstawowa nr 1)
Koszt całkowity: 40 259,39 zł
Wartość dofinansowania WFOŚiGW: 30 000,00 zł
17. Realizacja pracowni biologiczno- chemiczno-geograficzno- fizycznej pod nazwą „Raj
przyrodnika” w Zajączkach Pierwszych
Koszt całkowity: 37 777,30 zł
Wartość dofinansowania WFOŚiGW: 29 969,80 zł
18. Przebudowa kuchni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krzepicach
Planowana wartość całkowita: 424050,00 zł w 2018 r. zrealizowano za kwotę 49618,39 zł
Projekty wpisują się w cel operacyjny II.1 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego gminy
19. Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Stanki
Wartość całkowita: 8.800,00 zł
20. Budowa placu zabaw przy OSP Zajączki Pierwsze
Wartość całkowita: 19.992,90 zł
21. Doposażenie placu zabaw w Starokrzepicach
Wartość całkowita: 24.721,61 zł
22. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie
Wartość całkowita: 14.672,90 zł
23. Siłownia plenerowa, strefa relaksu i plac zabaw w m. Zajączki Drugie
Wartość całkowita: 25.690,00 zł
24. Siłownia plenerowa i strefa relaksu Dankowice Drugie
Wartość całkowita: 18.194,00 zł
25. Siłowni plenerowa i strefa relaksu Dankowice Piaski
Wartość całkowita: 17.499,50 zł
26. Budowa oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Dankowice Drugie
Wartość całkowita: 11.998,50 zł
27. Doposażenie boiska przy Szkole Podstawowej w Zajączkach Pierwszych
Wartość całkowita: 5.226,74 zł
28. Plac zabaw ul. Kuków w Krzepicach
Wartość całkowita: 21.659,53 zł
Projekty wpisują się w cel operacyjny II.3 Zapewnienie atrakcyjnej oferty kulturalnej oraz
możliwości spędzania wolnego czasu

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2023
Dokument przyjęty Uchwałą Nr 31.285.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16
listopada 2017 roku.
Nadrzędnym celem rewitalizacji założonym do osiągnięcia w niniejszym programie do końca
2023 r. jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji, w którym zbadano

7

wysoką kumulację negatywnych zjawisk społecznych, a także współwystępujących z nimi
negatywnych zjawisk ze sfer przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej, technicznej lub
gospodarczej. Na podstawie zbadanych problemów określono 2 cele strategiczne
i odpowiadające im kierunki działań rewitalizacyjnych, których osiągnięciu będzie służyć
efektywna realizacja projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Cel 1: Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji
1.1 Aktywizacja zawodowa mieszkańców
1.2 Aktywizacja społeczna na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
1.3 Integracja lokalnej społeczności
Cel 2. Zmiany w strukturze przestrzenno – funkcjonalnej wsparciem ożywienia społeczno –
gospodarczego obszaru rewitalizacji
Kierunki działań:
2.1 Adaptacja i modernizacja obiektów i przestrzeni na rzecz aktywizacji i integracji
społecznej
2.2 Stworzenie przestrzeni na rzecz aktywizacji gospodarczej
Zadania zrealizowane w 2018 r. ukierunkowane na osiągnięcie celów rewitalizacji w ramach
projektów wpisanych do LPR:
1. Termomodernizacja budynku OSP Dankowice w ramach projektu Rozwój infrastruktury
społecznej poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku OSP w Dankowicach.
2. Zadania realizowane przez GOK w Krzepicach skierowane dla seniorów: zajęcia nauki
języków obcych, sekcja rękodzieła artystycznego w ramach projektu Senioralni Krzepice.
3. Siłownia plenerowa i strefa relaksu Dankowice Drugie oraz Budowa oświetlenia
kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Dankowice Drugie w ramach projektów Rozwój
infrastruktury społecznej w obszarze rewitalizacji – budowa placu zabaw w Dankowicach
oraz Rozwój infrastruktury społecznej w obszarze rewitalizacji – budowa siłowni zewnętrznej
w Dankowicach.
4. Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Krzepicach.
5. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krzepicach.
6. Dni Jakubowe w Krzepicach – realizator GOK w Krzepicach.
7. Został złożony wniosek do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Katowicach o udzielenie dotacji celowej na wykonanie ekspertyz i projektu budowlanego
w ramach projektu Zabezpieczenie ruin Synagogi w Krzepicach.
8. Remont elewacji XIV wiecznego kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach –
Parafia Krzepice zrealizowała II etap remontu elewacji kościoła ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków”.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice
Długoterminowa strategia gminy Krzepice uwzględnia zapisy określone w pakiecie
klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
− redukcję emisji gazów cieplarnianych,
− zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
− redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej,
a także poprawę jakości powietrza zgodnie z Programem ochrony powietrza dla stref
województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy
substancji w powietrzu.
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W dokumencie sformułowano listę 13 działań, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia
zamierzonych celów w Planie.
1. Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
3. Montaż OZE na/w budynkach użyteczności publicznej
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego
5. Stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów efektywności
energetycznej i ograniczania emisji GHG „zielone zamówienia publiczne”
6. Kampanie społeczne w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców gminy
7. Rozwój rozproszonych źródeł energii – małe instalacje
8. Rozwój rozproszonych źródeł energii – mikro instalacje
9. Rozwój rozproszonych źródeł energii - kolektory słoneczne
10. Wymiana kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe
11. Termomodernizacja budynków mieszkalnych
12. Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego
13. Szkolenia i kampanie społeczne w ramach edukacji ekologicznej dla użytkowników
pojazdów
W 2018 r. w ramach działania 2 zrealizowano następujące inwestycje:
1. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach – w ramach projektu
wykonano termomodernizację budynku SUW i budynku administracyjnego
2. Termomodernizacja budynku OSP Dankowice
W ramach działania 4 zrealizowano projekt:
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzepice
4. W ramach działania 8 i 9 został złożony wniosek w ramach RPO WSL 2014-2020
o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Krzepice” polegający na
zaprojektowaniu , dostawie i montażu zestawów instalacji OZE: instalacji fotowoltaicznych
i kolektorów słonecznych na potrzeby 200 budynków mieszkalnych na terenie gminy
Krzepice. Planowana realizacja 2019 – 2020.
Wartość całkowita: 4.530.196,35 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania RPO WSL 2014-2020: 3.448.318,25 zł
Projekt nie uzyskał dofinansowania.
Program Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
Współpraca Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 została
oparta na Uchwale Nr 31.286.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 listopada 2017
roku
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zmienionej
Uchwałą Nr.33.323.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 lutego 2018 roku.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie miała charakter finansowy i pozafinansowy.

9

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Krzepice z organizacjami
pozarządowymi polegała głównie na zleceniu zadań publicznych w formie ich wsparcia wraz
z udzieleniem dotacji. Zlecenie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert
ogłoszonych w trybie pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) oraz
„Programu współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Na zadania sportowe w budżecie gminy w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie na rok 2018
zabezpieczono kwotę łączną – 74.000,00 zł.
Obszar priorytetowych zadań publicznych realizowanych przez organizacje
pozarządowe objął zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
W 2018 roku ogłoszono dwa konkursy ofert na zadania sportowe wraz ze wsparciem
finansowym:
− Na Organizację Ogólnopolskiego Biegu ,,Krzepkich" w Krzepicach – Kwota
12.000,00 zł.
− Na Upowszechnianie piłki nożnej – Kwota 40.000 zł.
− Na Organizację „Biegu Zajączkowskiego” – Kwota 7.000,00 zł.
− Konkurs na zadania sportowe – sekcja tenisa stołowego - kwota 5.000,00 zł
− Konkurs na zadania sportowe – sekcja siatkówki – Kwota 7.000,00 zł.
− Konkurs na zadania sportowe – Turniej Grand Prix w tenisie stołowym - Kwota
3.000,00 zł.
W konkursach brały udział trzy organizacje pozarządowe:
1) Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Liswarta" Krzepice której przyznano:
− w zakresie Organizacji Ogólnopolskiego Biegu ,,Krzepkich" w Krzepicach kwotę
12.000,00 zł.. Po podpisaniu stosownej umowy powyższe zadanie zostało wykonane.
− W zakresie ,,Upowszechniania piłki nożnej kwotę 40.000,00 zł. Po podpisaniu
stosownej umowy powyższe zadanie zostało wykonane.
2) Klub Biegacza „Florian” w Zajączkach Drugich której przyznano:
− w zakresie Organizacji „Biegu Zajączkowskiego” – 7.000,00 zł.. Po podpisaniu
stosownej umowy powyższe zadanie zostało wykonane.
3) UKS Tygrysy w Krzepicach któremu przyznano:
− w zakresie „Upowszechnianie sportu – prowadzenie drużyn sekcji tenisa stołowego
kwotę 5.000,00 zł. Po podpisaniu stosownej umowy powyższe zadanie zostało
wykonane.
− w zakresie „Upowszechnianie sportu – prowadzenie drużyn sekcji siatkówki
kwotę 7.000,00 zł. Po podpisaniu stosownej umowy powyższe zadanie zostało
wykonane.
14. w zakresie „Upowszechnianie sportu –organizacja Grand Prix w tenisie stołowym
kwotę 3.000,00 zł.. Po podpisaniu stosownej umowy powyższe zadanie zostało wykonane.
W ramach współpracy pozafinansowej:
 Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Liswarta" Krzepice nieodpłatnie użytkuje
obiekt Stadionu w Krzepicach przy ul. Sportowej 1 (budynek + boiska sportowe) .
 Nieodpłatnie Gmina Krzepice użycza pomieszczenie biurowe w budynku Urzędu
Miejskiego w Krzepicach wraz z mediami dla następujących organizacji pozarządowych:
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− Związek Emerytów i Rencistów w Krzepicach.
3) Użyczane nieodpłatnie są też budynki Strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych na
terenie Gminy Krzepice, a Budżet Gminy pokrywa koszty zakupu opału na
utrzymanie w pełnej gotowości bazy bojowej (dot. Garaży).
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy, które
reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26.10.1982 r. (tj. Dz.U.2016.487 ze zm.) z uwzględnieniem celów operacyjnych dotyczących
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Narodowym
Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz.U.2016.1492) oraz o przeciwdziałaniu
narkomanii z dnia 29.07.2005r.(Dz. U.2018.,poz.994 ze zm.) Wymienione ustawy
umożliwiają samorządowi gminy prowadzenie lokalnej polityki społecznej, gospodarczej,
oświatowo - wychowawczej i zdrowotnej wobec osób nadużywających alkoholu,
współuzależnionych członków rodzin a w szczególności dzieci oraz podmiotów zajmujących
się handlem napojami alkoholowymi. Wymienione ustawy wyznaczają konkretne zadania i
wskazuje środki finansowe na ich realizację. Zródłem finansowania zadań Gminnych
Programów są środki finansowe z budżetu gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2018 roku była to kwota - 181 471,93 zł,
wydatkowano kwotę – 181 246,28 zł.
W Gminie Krzepice w 2018 roku zrealizowano następujące działania:
I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu.
1. Współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w
Oleśnie – porozumienie dotyczące terapii rodzinnej oraz terapii psychologicznej.
2. Współpraca z biegłymi sądowymi w zakresie leczenia i terapii osób nadużywających
alkoholu oraz badań i opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania
rodzaju zakładu leczniczego.
3. Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia.
4. Dofinansowanie szkoleń i kursów dla osób pomagających w zakresie pracy z osobami
uzależnionymi.
5. Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem
uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin, a także dla sprawców i ofiar
przemocy w rodzinie.
6. Udzielanie informacji o możliwościach pomocy i leczenia odwykowego oraz porad
psychospołecznych i prawnych dla osób w sprawach związanych z uzależnieniami i
przemocą w rodzinie.
7. Wspieranie środowisk wzajemnej pomocy zrzeszonych w Klubach Abstynenckich.
II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
1. W 2018r. sfinansowano szkolne programy profilaktyczno – wychowawcze w szkołach w
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zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie –
spektakle profilaktyczne we wszystkich szkołach z terenu Gminy Krzepice . Zorganizowano
konkursy: języka angielskiego, konkurs wiedzy pożarniczej, konkurs bezpieczeństwa ruchu
drogowego, konkurs " Na Krzepickich szlakach", konkurs plastyczny "Zapobiegajmy
pożarom".
2.
Finansowano prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
mających
na celu propagowanie zdrowego stylu życia: zajęcia UKS, wyjazdy na basen,
3. Zakupiono sprzęt sportowy niezbędny przy organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
4. Organizowano dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w
rodzinie spotkań mających na celu integrację z rówieśnikami i grupami społecznymi
mogącymi udzielić wsparcia (impreza z okazji Dnia Dziecka, zawody wędkarskie, imprezy
integracyjne, zawody sołeckie w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży).
5. Z programu alkoholowego w 2018r. finansowano dotacje w ramach konkursów na zadania
sportowe – organizacja "Biegu Krzepkich", "Biegu Zajączkowskiego", konkurs na zadania
sportowe :piłka nożna , tenis stołowy, sekcja siatkówki, turniej Grand Prix w tenisie
stołowym,
współfinansowanie zajęć sportowych z Powiatem na obiekcie "Orlika", umowy na
instruktora
Zespołu Mażoretek, nagrody za wysokie wyniki w sporcie i Kulturze.
6. W 2018r. z programu alkoholowego dofinansowano wyjazd na wycieczki w ramach
profilaktyki
alkoholowej dla dzieci z Młodzieżowych Orkiestr Dętych oraz Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych z terenu Gminy Krzepice.

IV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
W 2018 roku Rada Miejska w Krzepicach podjęła 107 uchwał.
Spośród tych uchwał w 87 przypadkach organem wskazanym do wykonania uchwał był
organ wykonawczy gminy jakim jest Burmistrz Krzepic.
1. Wśród uchwał podjętych przez radę 4 uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na
zaciągnięcie kredytów i pożyczek – wszystkie te uchwały zostały zrealizowane czyli zostały
zawarte stosowne umowy.
2. Wśród uchwał podjętych przez radę 4 uchwały zostały podjęte w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości. Zgodnie z wolą organu stanowiącego Burmistrz przystąpił
do realizacji tej grupy uchwał. Pomimo podjęcia działań ze strony organu wykonawczego nie
doszło do zbycia nieruchomości z powodu braku oferentów lub odłożenia sprzedaży do czasu
uzbrojenia terenu.
Dotyczy to następujących uchwał:
Uchwała nr 36.354.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości objętych granicami KSSE
Uchwała nr 40.384.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
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Uchwała nr 40.385.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Uchwała nr 40.386.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy
3. Z podjętych uchwał 7 dotyczyło udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego,
pomoc została udzielona.
4. Wśród uchwał 5 zostało podjętych w sprawie nabycia nieruchomości, a 1. zamiany
nieruchomości zostały wykonane co skutkowało nabyciem (lub zamianą) nieruchomości na
rzecz Gminy Krzepice.
5. Wśród podjętych uchwał były 3 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości - uchwały były zrealizowane (zawarto stosowne umowy)
6. 1 uchwała w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego – wynajęcie niezrealizowane ze
względu na brak oferentów
Dot. uchwały nr 36.355.2018 z 22 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie
lokalu użytkowego.
7. 1 uchwała która dotyczyła przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Krzepice – podjęto
działania w celu przyjęcia darowizny lecz jeszcze nie podpisano aktu notarialnego ze
względu na konieczność uporządkowania wpisów w księdze wieczystej
Dot. uchwały a nr 40.382.2018 z 11 września 2018 roku w sprawie przyjęcia darowizny na
rzecz Gminy Krzepice
8. Uchwała nr 38.368.2018 z 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Rady
Seniorów oraz nadania jej statutu. realizowana jest w 2019 r. kilkukrotne ponawianie
ogłoszenia Burmistrza o naborze do w/w rady nie doprowadziło do powołania jej
minimalnego ośmioosobowego składu.
9. Wszystkie pozostałe uchwały były realizowane na bieżąco przez organ wykonawczy
gminy.
V INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRZEPICE NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018
Grunty
Gminny zasób nieruchomości, na który składają się nieruchomości stanowiące przedmiot
własności oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego, wynosi łącznie
283,6440 ha; w tym nieruchomości stanowiące własność Gminy Krzepice wynoszą 277,2071
ha , natomiast nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Krzepice
wynoszą 6,4369 ha.
Ogólna wartość gruntów będących w zasobie Gminy Krzepice wynosi 18 845.138,88 PLN.
Ponadto w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym jest przekazanych
11,9018 ha gruntów stanowiących własność Gminy Krzepice, których wartość wynosi 3
276.780,00 PLN..
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Źródłem własności komunalnej jest przede wszystkim nieodpłatne nabycie przez gminę z
mocy prawa, części mienia ogólnonarodowego w związku z powołaniem w życie 27 maja
1990 roku samorządu terytorialnego (art. 44 ustawy samorządowej), ponadto własność Gminy
Krzepice stanowią również grunty nabyte nieodpłatnie z mocy prawa na podstawie art. 13 ust.
2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 91) oraz nabyte aktem notarialnym na
podstawie umów cywilno -prawnych. kupna, zamiany, darowizny i na podstawie
prawomocnych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości i wydzielenia działek
zajętych pod drogę lub ich poszerzenie
(art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami).
Budynki i budowle
Budynki:
• budynek administracyjny Krzepice – wartość 559 593,80 złotych,
• budynek administracyjny Starokrzepice – wartość 33 763,39 złotych,
• strażnica Dankowice - wartość 151.935,67 złotych,
• strażnica Krzepice – wartość 156 250,85 złotych,
• strażnica Kuków – wartość 94 321,96 złotych,
• strażnica Starokrzepice – wartość 247 485,66 złotych,
• strażnica Zajączki Drugie – wartość 146 031,14 złotych,
• strażnica Kuźniczka – wartość 149 543,70 złotych ,
• pomieszczenie w budynku gospodarczym – wartość 2 700,00 złotych ,
• budynek w Dankowicach po byłej szkole podstawowej – wartość 1 852 285,00
złotych,
• budynek Domu Kultury w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej – 2 079 816,41
złotych,
• budynek gospodarczy przy budynku OSP Krzepice – 71 599,94 złotych
Źródłem własności komunalnej jest nabycie przez Gminę Krzepice z mocy prawa (art.
44 ustawy samorządowej).
Budowle:
• Zbiornik wodny „Łezka” przy ulicy Adama Mickiewicza o wartości 818.740,16
złotych,
• 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków o wartości 14 593,99 zł,
• 17 wiat przystankowych o wartości 74 863,42 zł,
• Scena i boisko do siatkówki w Starokrzepicach – wartość 40 736,39 zł
• Stadion sportowy w Krzepicach – wartość 261 861,17 zł.
• Ustęp publiczny na stadionie sportowym w Krzepicach – wartość 139 023,55 zł,
• Projekt boiska „Orlik” - wartość 35 312,80 zł.
• Boisko sportowe w Zajączkach Pierwszych – wartość 54 034,71 zł,
• Boisko sportowe w Osiedlu Kuźniczka w Krzepicach – wartość 28 630,83 zł.,
• Boisko wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem w Osiedlu „Dąbrowa” w Krzepicach –
wartość 108 614,77 zł.,
• Boisko sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej i
Gimnazjum w Krzepicach – 479 323,33 zł.,
• Kolektor deszczowy od ulicy Baczyńskiego do ulicy Słowackiego w Krzepicach–
wartość 98 528,33 zł,
• Wodociąg w ulicy Kościuszki w Krzepicach– wartość 99 809,60 zł,
14
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Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach – 325 695,22 zł

Lokale mieszkalne
Gmina Krzepice jest właścicielem 59 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 2401,17
m2, gdzie wartość lokali mieszkalnych wycenionych wynosi 566 314,00 złotych, 1 lokal
socjalny o powierzchni użyt. 26,14 m2 oraz 13 lokali użytkowych o łącznej powierzchni
674,18 m2.
Drogi gminne
•
droga gminna w Osiedlu „Dąbrowa” w Krzepicach o długości 1,8 km wartość 1 503 280,00 złotych,
•
droga gminna ulica Broniewskiego w Krzepicach o długości 0,54 km wartość 711 577,89 złotych.
•
droga gminna w miejscowości Stanki o długości 0,97 km wraz ze ścieżką
rowerową o długości 500 m - wartość 599 861,83 złotych,
•
droga gminna ulica Przemysłowa w Krzepicach – wartość 941.549,15 złotych.
•
droga gminna ulica Dolna w Krzepicach – wartość 248 818,00 złotych,
•
droga gminna ulica Krakowska w Krzepicach – wartość 501 423,85 złotych,
•
droga gminna ulica Targowa w Krzepicach – wartość 343 472,00 złotych,
•
droga gminna w miejscowości Lutrowskie- wartość 1 030 843,26 złotych.
•
droga gminna ulica Szarlejka w Zajączkach Drugich- wartość 106 400,00
złotych,
•
droga gminna ulica Zawodzie w Starokrzepicach – wartość 64 000,00 złotych .
•
drogi gminna Zajączki Pierwsze -Zimnowoda o długości 200 m – wartość 870
000 zł.,
•
droga gminna, ulica Leśna w Krzepicach o długości 288 m – wartość 113 816,17
złotych,
•
droga gminna w miejscowości Stanki w kierunku miejscowości Bugaj Nowy o
długości 333 m – wartość 133 200,00 złotych.
•
droga gminna w Krzepicach, ulica Generała Andersa – wartość 569 141,48
złotych,
•
droga gminna w Krzepicach, ulica Dzielna (nr 639 010 S) – wartość 578 797,08 zł.
•
droga gminna w Krzepicach, ulica Ogrodowa (nr 639 020 S) – wartość 365 093,84
zł.
•
droga gminna w miejscowości Dankowice Pierwsze ( nr 639 136 S) –
wartość 1 670 000,00 zł.
•
Droga gminna w miejscowości Dankowice Drugie
(nr 639 137 S) –
wartość 882 442,06 zł.
•
Droga gminna w miejscowości Dankowice Trzecie (nr 639 138 S) –
wartość 1 080 000,00 zł.
•
droga gminna w miejscowości Zajączki Pierwsze -leśniczówka (nr 639 176 S) –
wartość 30 000,00 zł.
•
droga gminna w miejscowości Zajączki Drugie, ulica Drozdki (nr 639 161 S) –
wartość 56 000,00 zł.
•
droga gminna w miejscowości Zajączki Drugie, ulica Główna (nr 639 162 S) –
wartość w oparciu o wycenę 1 915 301,53 zł.
•
droga gminna w miejscowości Zajączki Drugie, ulica Łękawica (nr 639 163 S) –
wartość 72 558,08 zł.
•
droga gminna w miejscowości Zajączki Drugie, ulica Parcele (nr 639 164 S) –
wartość 1 281 892,74 zł.
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droga gminna w miejscowości Zajączki Drugie, ulica Pąchały (nr 639 165 S) –
wartość 222 251,72 zł.
droga gminna w miejscowości Zajączki Drugie, ulica Polna (nr 639 166 S) –
wartość 72 000,00 zł.
droga gminna w miejscowości Zajączki Drugie, ulica Szkolna (nr 639 168 S) –
wartość 193 200,00 zł.
droga gminna w miejscowości Starokrzepice, ulica Jaworowa (nr 639 142 S) –
wartość 597 600,00 zł.
droga gminna w miejscowości Starokrzepice, ulica Lipowa (nr 639 143 S) –
wartość 39 900,00 zł.
droga gminna w miejscowości Starokrzepice, ulica Młyńska (nr 639 144 S) –
wartość 34 800,00 zł.
droga gminna w miejscowości Starokrzepice, ulica Polna (nr 639 145 S) –
wartość 17 252,00 zł.
droga gminna w miejscowości Starokrzepice, ulica Słoneczna (nr 639 146 S) –
wartość 19 200,00 zł.
droga gminna w miejscowości Starokrzepice, ulica Szkolna (nr 639 147 S) –
wartość 144 000,00 zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Asnyka (nr 639 002 S) – wartość 16 160,00 zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Baczyńskiego (nr 639 003 S) – wartość 571
510,33 złotych
droga gminna w Krzepicach, ulica Ciasna (nr 639 006 S) – wartość 60 773,52 zł.
Droga gminna w Krzepicach, ulica Częstochowska (nr 639008 S) – wartość 1
641 106,91 zł
droga gminna w Krzepicach, ulica Kazimierza Wielkiego (nr 639 011 S) – wartość
1.625 001,67 zł.
Droga gminna w Krzepicach, ulica Konopnickiej (nr 639 012 S) –
wartość 171 309,23 zł.
droga gminna w Krzepicach, ul. Krótka (nr 639015 S) – wartość 84 265,33 zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Kościuszki (nr 639 007 S) – wartość 984
311,51 zł.
droga gminna w Krzepicach,
ulica Jana Pronobisa
(nr 639 018 S)
–
wartość
17 280,00 zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Norwida (nr 639 019 S) – wartość 158 642,50
zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Orzeszkowej (nr 639021 S) - wartość 14 880,00
zł
droga gminna w Krzepicach, ulica Parkowa (nr 639 022 S) – wartość w oparciu o
wycenę 8 800,00 zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Podkurnia (nr 639 023 S) – wartość 76 480,00
zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Polna (nr 639 024 S) – wartość 1 109 056,10
zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Prusa (nr 639 025 S) – wartość 11 200,00 zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Rynek im. Powstańców 1863 (nr 639 029 S) –
wartość 260 106,15 zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Reymonta (nr 639 026 S) – wartość 31 200,00
zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Rolnicza (nr 639 027 S) – wartość 351 260,12
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zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Ryły (nr 639 028 S) – wartość 316 901,96 zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Sienkiewicza (nr 639 041 S) –
wartość 348 028,66 zł,
droga gminna w Krzepicach, ulica Słowackiego (nr 639 030 S) – wartość
731068,80 zł
droga gminna w Krzepicach, ulica Solna (nr 639 031 S) – wartość 148 700,00 zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Spokojna (nr 639 032 S) – wartość 32 800,00
zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Sportowa (nr 639 033 S) – wartość 148 200,00
zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Strażacka (nr 639 034 S) – wartość 64 600,00
zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Szkolna (nr 639 035 S) – wartość 719 048,62
zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Ustronna (nr 639 037 S) – wartość 47 933,81
zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Wiśniowa (nr 639 038 S) – wartość 86 474,96
zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Zapłocie (nr 639 040 S) – wartość 117 228,32
zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Przechodnia – wartość 33 287,25 zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Cicha (nr 639 101 S) – wartość 151 000,00 zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Młyńska – wartość 38 030,00 zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Nadrzeczna (nr 639 103 S) – wartość 11972,00
zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Piaskowa (nr 639 104 S) – wartość 48 312,00
zł.
droga gminna w Krzepicach, Plac Powstańców Śląskich (nr 639 105 S)
–
wartość 546 080,00 zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Stolarska (nr 639 107 S) – wartość 61 881,19
zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Towarowa (nr 639 108 S) – wartość 152
320,00 zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Wenecka (nr 639 109 S) – wartość 35 856,00
zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Wesoła (nr 639 110 S) – wartość 11 362,00 zł.
droga gminna w Krzepicach, ulica Praga (nr 639 131 S) – wartość 260 974,78 zł.
droga gminna w Krzepicach, (obręb Kuków bez nazwy nr 639 132 S)
–
wartość 72 960,00 zł.
droga gminna w Krzepicach ul. Wieluńska, Nowokrzepice i Kuźniczka – wartość
2 003 450,00 zł.
Drogi wewnętrzne i dojazdowe do pól
droga dojazdowa do pól ul. Praga w Krzepicach - wartość 41 538,09 złotych,
droga dojazdowa do pól ul. Piaskowa w Krzepicach – wartość 54 355,91 złotych,
droga dojazdowa do pól o długości 0,95 km w miejscowości Stanki wartość 180 000,00 złotych.
droga dojazdowa do pól o długości 0,5 km w miejscowości, Zajączki Pierwsze wartość 139 200,00 złotych.
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•
•
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•

•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•

droga dojazdowa do pól o długości 650 m w Krzepicach - wartość 109 844,50
złotych
droga dojazdowa do pól o długości 260 m w miejscowości Stanki – wartość
104000,00 złotych
droga wewnętrzna (osiedlowa) w Krzepicach, ulica Lipowa – wartość 68 093,64
zł.
droga wewnętrzna (osiedlowa) w Krzepicach, ulica Brzozowa – wartość 75701,70
zł.
droga wewnętrzna (osiedlowa) w Krzepicach, ulica Klonowa – wartość
113405,21 zł.
droga wewnętrzna (osiedlowa) w Krzepicach, ulica Księdza Stasiewicza –
wartość 137 740,00 zł.
droga wewnętrzna (osiedlowa)w Krzepicach, ulica Jesionowa – wartość
120760,00 zł.
droga wewnętrzna (osiedlowa)w Krzepicach, ulica Jasna – wartość 39 460,00 zł.
droga wewnętrzna (osiedlowa) w Krzepicach, ulica Słoneczna - wartość 31 900
zł.
droga wewnętrzna w Krzepicach, ulica Profesora Wiktora Zina
–
wartość 382 886,75 zł
droga wewnętrzna w
Krzepicach, ulica Generała Fieldorfa -Nila
–
wartość 444 405,94 zł,
łącznik pomiędzy ulicą Dolną i ulicą Krakowską w Krzepicach– wartość 36
745,19 zł,
droga wewnętrzna pomiędzy budynkiem OSP a Ośrodkiem Zdrowia w
Starokrzepicach – wartość 20 000,00 zł,
łącznik pomiędzy ulicą Częstochowską a Osiedlem „Dąbrowa” w Krzepicach –
wartość 49 833,37 złotych

Parkingi, chodniki, place
parking i chodnik przy ulicy Strażackiej w Krzepicach – wartość 73 072,14 zł
chodnik w miejscowości Dankowice Drugie o dł. 1,195 km - wartość 219 231,35 zł.
chodnik w ulicy Szkolnej w Krzepicach 194,5 m - wartość 36 379,02 zł.
chodnik w ulicy Generała Andersa w Krzepicach - wartość 16.000,00 zł,
płyta główna Rynku w Krzepicach wraz z fontanną i przyłączem – wartość
2.271.798,43 zł,
chodnik, zatoka autobusowa i parking w miejscowości Zajączki Pierwsze - wartość
365 525,12 zł,
chodnik w ulicy Częstochowskiej w Krzepicach – wartość 142 505,92 zł,
plac przy ulicy 3 Maja w Krzepicach– wartość 197 660,77 zł,
chodnik w ulicy Sienkiewicza w Krzepicach – wartość 348.028,65 zł,
chodnik w ulicy Nowokrzepice w Krzepicach – wartość 244 292,31 zł,
chodnik w ulicy Kościuszki w Krzepicach – wartość 19.571,67 złotych,
parking przy ulicy Dolnej w Krzepicach - wartość 54 510,46 złotych,
parking przy ulicy Solnej w Krzepicach – wartość 73 312,83 złotych,
parking przy ulicy Częstochowskiej w Krzepicach – wartość 256 305,53 złotych.
chodnik w ulicy Kuźniczka w Krzepicach – 221 663,84 złotych,
plac w miejscowości Dankowice Drugie (Parcele) – wartość 11 144,03 złotych,
parking przy placu zabaw w Osiedlu „Dąbrowa” w Krzepicach - wartość
50561,00 złotych,
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•

chodnik w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach – wartość 29 459,25 złotych
Oświetlenie uliczne
 oświetlenie uliczne w ulicy Praga w Krzepicach - wartość 23 579,92 zł,
 oświetlenie uliczne w ulicy Magreta w Krzepicach - wartość 14 467,85 zł,
 oświetlenie uliczne w Osiedlu Słowackiego - wartość 111 534,22 zł,
 oświetlenie uliczne miejscowość Dankowice Piaski - wartość 9 157,74 zł,
 modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Krzepice – wymiana
lamp łącznie 821 szt. - wartość 1 651 565,76 zł,
 oświetlenie uliczne w miejscowości Zajączki Pierwsze – wartość 4.656,00 zł,.
 oświetlenie uliczne w ulicy Ogrodowej w Krzepicach – wartość 20 015,37 zł,
 oświetlenie boiska treningowego w Krzepicach przy ulicy Sportowej – wartość
12.200,00 zł,
 oświetlenie uliczne w ulicy Mickiewicza w Krzepicach – wartość 75 971,55 zł,
 oświetlenie uliczne w miejscowości Zajączki Drugie – wartość 47 325,20 zł,
 oświetlenie uliczne w ulicy Baczyńskiego w Krzepicach – wartość 7 083,03 zł,
 oświetlenie uliczne w ulicy Nadrzecznej w Krzepicach – wartość 13 139,35 zł.
 oświetlenie uliczne w ulicy Profesora Wiktora Zina – wartość 29.539,90 zł,
 oświetlenie uliczne w m. Dankowice Drugie 9 słupów i 11 szt. opraw
oświetleniowych wraz z przyłączeniem do sieci – wartość 54 521,01 zł,
 oświetlenie uliczne Zajączki Drugie-Szarki – wartość 49 577,44 zł,
 oświetlenie uliczne ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach – 55 844,90 zł,
 sieć szkieletowa (pasywna linia światłowodowa) – 842 951,88 zł,
 rozbudowa oświetlenia w ulicy Chopina - 8 500,00 zł,
 oświetlenie uliczne w ulicy Sosnowej – 50 935,85 zł,
 oświetlenie kompleksu sportowo–rekreacyjnego w m. Dankowice Drugie – 11
998,50 zł
 oświetlenie uliczne lampy parkowe (ul. Wieluńska, Rynek, Pronobisa, Solna,
Krótka, Ciasna, Ogrodowa) - 112 768,77 zł.
8. Środki transportowe, maszyny i inne urządzenia
• Gmina Krzepice jest właścicielem 13 samochodów o łącznej wartości
1.987.495,19 złotych, w tym:
• samochód ciężarowy Star 200
– wartość 54 722,26 zł,
• samochód ciężarowy Star 244
– wartość 139 872,23 zł,
• samochód ciężarowy Star 266
– wartość 114 278,02 zł,
• samochód ciężarowy Star 244
– wartość 143 120,00 zł,
• samochód Lublin
- wartość 58 200,00 zł,
• samochód Lublin 3327 kombi
- wartość 50 252,68 zł,
• samochód Jelcz 010M
- wartość 322 000,00 zł,
• samochód ciężarowy Star 266
– wartość 173 554,00 zł,
• samochód ciężarowy Magirus-Dentz - wartość 27 000,00 zł,
• samochód pożarniczy Daimler Benz
- wartość 30 000,00 zł,
• samochód Opel Astra
- wartość 43 456,00 zł,
• samochód osobowy Volkswagen Transporter - wartość 30 000,00 zł,
• samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz – wartość 801040,00 zł
Urządzenia i wyposażenie
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 sprzęt p. poż (motopompy 2 szt., drabiny pożarnicze 2 szt., rozpieracz,
zestawy pożarnicze, wentylator oddymiający o łącznej wartości
82.804,81 zł,
 place zabaw i siłownie zewnętrzne: plac zabaw przy ul. Chopina w
Krzepicach; plac zabaw Plac Powstańców Śląskich w Krzepicach; plac
zabaw w Krzepicach Osiedle Kuków przy OSP; plac zabaw w m.
Starokrzepice przy Szkole Podstawowej; plac zabaw w m. Podłęże
Królewskie wraz z ogrodzeniem; plac zabaw w Krzepicach przy ulicy
Ryły plac zabaw w m. Zajączki Drugie, siłownia zewnętrzna w
Zajączkach Pierwszych; siłownia zewnętrzna w Osiedlu „Dąbrowa” w
Krzepicach; plac zabaw przy OSP w Starokrzepicach; plac zabaw w
Dankowicach-Piaskach; plac zabaw w m. Dankowice Drugie przy
szkole wraz z altaną i domkiem drewnianym, plac zabaw przy ulicy
Kuków w Krzepicach wraz z altaną i ogrodzeniem oraz utwardzeniem
placu zabaw; siłownia zewnętrzna w m. Podłęże Królewskie; siłownia
zewnętrzna w m. Starokrzepice wraz z utwardzeniem z kostki
brukowej; siłownia zewnętrzna w m. Dankowice-Piaski; siłownia
zewnętrzna w m. Dankowice Drugie; siłownia zewnętrzna w m.
Zajączki Drugie; plac zabaw w m. Zajączki Pierwsze; zestaw
zabawowy w m. Zajączki Drugie; plac zabaw w m. Lutrowskie; namiot
rozkładany ze stołami cateringowymi - o łącznej wartości – 499
648,94 zł,
 serwery, skaner, komputery, monitory, klimatyzatory, tuba basowa,
monitoring, szafa telekomunikacyjna, przełącznik z modułami i
wkładami, punkt dostępu z zasilaczem w ramach projektu budowa
infrastruktury informatycznej, tablice interaktywne, lokalna zapora
sieciowa o łącznej wartości - 266 442,62 zł,
 kotły c.o., układy solarne o łącznej wartości - 1.396 436,45 zł,
 centrala telefoniczna, radiotelefony o łącznej wartości - 67 787,53 zł
 witacze - wartość 24 757,08 zł.,
 platforma schodowa - wartość 44 200,00 zł,
 ogrodzenie działki w m. Lutrowskie – wartość 11.500,00 zł,.
 konstrukcja reklamowa (2 szt.) - wartość 15 006,00 zł.
Wartości niematerialne i prawne:
• program księgowość budżetowa
- 6 148,80
zł,
• program „DISTRICTUS” dzierżawy, użytkowanie wieczyste
- 3 953,00
zł
• program „DISTRICTUS” - podatki gminne
- 7 535,00 zł
• program „DISTRICTUS”- opłaty za usuwanie odpadów
- 5 512,00 zł
• pozostałe programy i licencje
- 34 953,52 zł
Gmina Krzepice posiada 100 akcji Banku Ochrony Środowiska o wartości
1800,00 złotych.
Środki pieniężne w wysokości – 1 726 941,72 złotych
Wartość środków trwałych w budowie wynosi 259 513,82 złotych.
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Podane w informacji wartości, są wartościami księgowymi.
Majątek wg wartości księgowej będący w zarządzie i administrowaniu jednostek
organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury na dzień 31.12.2018 roku
Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach
•
•
•
•
•
•
•
•

budynki – wartość 3 233 162,69 zł,
budowle – wartość 43 091 681,72 zł,
maszyny i urządzenia - wartość 4 408 234,57 zł,
specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – wartość 279 222,50 zł,
urządzenia techniczne – wartość 1.353 677,71 zł,
środki transportu – wartość 1 131 416,43 zł,
narzędzia, ruchomości i wyposażenie – wartość 340 446,00 zł.
środki pieniężne – 266 691,18 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach
•
•
•
•
•

pomieszczenia biurowe – wartość 50.129,07 zł
udział w gruncie – wartość 3.464,22 zł
maszyny i urządzenia – wartość 150 793,37 zł,
wyposażenie i narzędzia – wartość 85 255,19 zł
wartości niematerialne i prawne – wartość 13.939,05 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach
•
•
•
•
•
•

budynki – wartość 11 838 870,47 zł,
grunt – wartość 395 000 zł
maszyny i urządzenia – wartość 71 344,69 zł,
wyposażenie - wartość 647.050,76 zł
księgozbiór – 166 270,44 zł
wartości niematerialne i prawne – 33 470,52 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzepicach
•
•
•
•
•
•

budynki –wartość 3 624 864,70 zł
grunt – wartość 249 000 zł
maszyny i urządzenia – wartość 45 349,70 zł.
wyposażenie - wartość 238 686,59 zł
księgozbiór – 51 708,13 zł
wartości niematerialne i prawne – 2 822,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zajączkach Drugich
•

budynki – wartość 2 496 934,02 zł,
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•
•
•
•
•

grunt – wartość 175.027 zł
maszyny i urządzenia – wartość 14.663,00 zł.
wyposażenie - wartość 245 197,73 zł
księgozbiór – 30 256,23 zł
wartości niematerialne i prawne – 7020,98 zł

Szkoła Podstawowa w Zajączkach Pierwszych
•
•
•
•
•
•

budynek – wartość 2 634 428,77 zł,
grunt – wartość 230.763 zł,
maszyny i urządzenia – wartość 27 123,28 zł
wyposażenie - wartość 278 210,45 zł
księgozbiór – 39 257,17 zł
wartości niematerialne i prawne – 14 351,44 zł

Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach
•
•
•
•
•
•

budynki – wartość 8 718 285,02 zł,
grunt – wartość 311.000 zł,
maszyny i urządzenia – wartość 112 951,47 zł,
wyposażenie - wartość 346 864,96 zł
księgozbiór – 108 803,23 zł
wartości niematerialne i prawne – 17 456,77 zł

Przedszkole Samorządowe w Krzepicach
•
•
•
•
•
•

budynek – wartość 1 077 348,21 zł,
maszyny i urządzenia – wartość 24.799,54 zł,
maszyny i urządzenia – wartość 18 982,86 zł
wyposażenie - wartość 144 374,36 zł
księgozbiór – 915,65 zł
wartości niematerialne i prawne – 1 432,19 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach
•
•

budynki – wartość 1 174 116,66 zł,
urządzenia, wyposażenie – wartość 341 143,37 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzepicach
•
•
•

maszyny i urządzenia – wartość 33 840,30 zł,
wyposażenie i narzędzia – wartość 34 473,41 zł
księgozbiór – 335 784,79 zł
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Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2018 roku.
I. Gmina Krzepice
− Gmina Krzepice na podstawie decyzji administracyjnych i aktem
notarialnym (umowa sprzedaży), nabyła nieruchomości gruntowe o łącznej
powierzchni 0,1310 ha i wartości 50 790,00 zł.
− Z zasobu mienia komunalnego Gmina Krzepice dokonała sprzedaży
nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,5199 ha oraz na skutek
nowego analitycznego pomiaru działki powierzchnia działki zmniejszyła się o
0,0013 ha, łącznie powierzchnia zasobu zmniejszyła się o 0,5212 ha, o wartości
194 202,00 zł
− Z tytułu obrotu nieruchomościami, zmniejszyła się ogólna wartość
gruntów stanowiących zasób gminy o kwotę 143 412,00 zł..
Zwiększeniu uległa wartość n/w składników majątkowych:
Budynki:
• z tytułu wykonania docieplenia, wymiany stolarki zewnętrznej i
wewnętrznej, wymiany instalacji budynku OSP w Dankowicach wartość zwiększyła się o kwotę 134 757,40 zł,
• z tytułu wykonania docieplenia, wymiany stolarki zewnętrznej i
wewnętrznej oraz układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągiem,
zwiększyła się wartość budynku Domu Kultury o kwotę 1 407 316,41
zł.
Budowle:
• z tytułu remontu dachu zwiększenie wartości ustępu publicznego na
stadionie sportowym , zwiększenie wartości o kwotę 9 000 zł.
• Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Krzepicach – wartość 325 695,22 zł.
Drogi gminne, wewnętrzne i dojazdowe do pól:
• z tytułu budowy ścieżki rowerowej zwiększeniu uległa wartość drogi
gminnej w m. Stanki o kwotę 27 657,08 zł,
• z tytułu budowy nakładki z kostki betonowej, zwiększeniu uległa
wartość drogi gminnej w m. Zajączki Drugie ul. Łękawica o kwotę 61
438,08 zł,
• z tytułu budowy chodnika w ulicy Parcele w m. Zajączki Drugie,
zwiększeniu uległa wartość tej drogi o kwotę 74 881,51 zł,
• z tytułu budowy nawierzchni i odwodnienia w ulicy Częstochowskiej w
Krzepicach, zwiększeniu uległa wartość tej drogi o kwotę 1 540 993,65
zł,,
• z tytułu wybudowania linii kablowej i oświetlenia, zwiększyła się
wartość łącznika pomiędzy ulicą Krakowską a Dolną o kwotę 9 594,00
zł.
Oświetlenie uliczne:
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•
•
•

modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy
Krzepice, zwiększenie wartości o kwotę 967 417,23 zł,
oświetlenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Dankowice
Drugie – wartość 11 998,50 zł,
oświetlenie uliczne lampy parkowe (ul. Wieluńska, Rynek, Pronobisa,
Solna, Krótka, Ciasna i Ogrodowa) – wartość 112 768,77 zł.

Urządzenia i wyposażenie:
•
place zabaw i siłownie zewnętrzne - zwiększenie wartości o
kwotę 136 138,64 zł z tytułu: budowy utwardzenia siłowni w
Starokrzepicach, budowy altany na placu zabaw w Krzepicach przy ul.
Kuków, budowy siłowni zewnętrznych w m. Dankowice-Piaski,
Dankowice Drugie i Zajączki Drugie, doposażenie placu zabaw w m.
Zajączki Drugie, budowy placu zabaw w m. Lutrowskie, zakupu
namiotu rozkładanego ze stołami cateringowymi.
•
Utwardzenie placu zabaw w Krzepicach przy ul. Kuków, wartość 10
090,50 zł

Zmniejszeniu uległa wartość n/w składników majątkowych:

▪ Lokale mieszkalne – zmniejszenie wartości o kwotę 14 112,00 zł z tytułu
sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

II. Jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury
Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach
•
budynki – zwiększenie wartości o kwotę 1 015 371,56 zł,
•
budowle – zwiększenie wartości o kwotę 1 519 499,85 zł,
•
maszyny i urządzenia – zwiększenie wartości o kwotę 3 278 939,96 zł,
•
urządzenia techniczne – zmniejszenie wartości o kwotę 147 986,05 zł,
•
środki transportu - zmniejszenie wartości 40 828,60 zł,
•
narzędzia, ruchomości, wyposażenie – zwiększenie o kwotę 28 482,76 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach
• wyposażenie - zwiększenie wartości o kwotę 10 025,98 zł
• księgozbiór – zwiększenie wartości o kwotę 22 010,51 zł
• wartości niematerialne i prawne - zmniejszenie wartości o kwotę
9 824,71 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzepicach
• wyposażenie – zwiększenie wartości o kwotę 2 485,09 zł,
• księgozbiór - zwiększenie wartości o kwotę 9 470,45 zł.
• wartości niematerialne i prawne - zmniejszenie wartości o kwotę
6267,24 zł
Szkoła Podstawowa w Zajączkach Drugich
•
wyposażenie - zwiększenie wartości o kwotę 35 523,14 zł,
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•
•

księgozbiór - zwiększenie wartości o kwotę 6 531,45 zł.
wartości niematerialne i prawne – zwiększenie wartości o kwotę 2
026,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zajączkach Pierwszych
• wyposażenie - zmniejszenie wartości o kwotę zwiększenie wartości o
kwotę 45 092,25 zł,
• księgozbiór – zwiększenie wartości o kwotę 6 713,49 zł.
• Wartości niematerialne i prawne – zwiększenie wartości o kwotę 7
009,21 zł
Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach
• wyposażenie – zmniejszenie wartości o kwotę 32 506,11 zł,
• księgozbiór – zwiększenie wartości o kwotę 46 152,89 zł.,
• wartości niematerialne i prawne – zmniejszenie wartości o kwotę
355,68 zł
Przedszkole Samorządowe w Krzepicach
• wyposażenie – zmniejszenie wartości o kwotę 25 871,63 zł,
• wartości niematerialne i prawne – zwiększenie wartości o kwotę
252,28 zł.
Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach
• urządzenia i wyposażenie - zwiększenie wartości o kwotę 8 582,55 zł,
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzepicach
• wyposażenie i narzędzia – zwiększenie wartości o kwotę 3 954,02 zł,
• księgozbiór - zwiększenie wartości o kwotę 20 616.,49 zł
Różnice w powierzchni i wartości gruntów są efektem obrotu nieruchomościami.
Zwiększenie oraz zmniejszenie wartości budynków, budowli, dróg oraz innych środków
trwałych nastąpiło na skutek realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, zakupów,
likwidacji, sprzedaży i przekazania.
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw
majątkowych
w 2018 roku (stan na 31.12.2018 r)
•
•
•
•
•

dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, oraz spłaty ustanowionych
hipotek wynoszą 216 300,00 złotych
dochody uzyskane z opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 26 324,00 zł
dochody uzyskane z tytułu opłat za trwały zarząd wynoszą 33 847,50 złotych
dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w
zasobach gminy – 218 737,90 złotych
dochody uzyskane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności wynoszą – 15 150,00 złotych.
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VI. INFORMACJE FINANSOWE
Realizacja budżetu gminy KRZEPICE za 2018 rok zakończyła się następującymi wynikami :
Wykonanie dochodów ogółem
Plan dochodów

37.694.049,88

Wykonanie

37.525.268,20

99,6%

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem

Wykonanie dochodów ogółem

37.525.267,20

Wykonanie dochodów
bieżących

32.293.946,32
86%

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem

Wykonanie dochodów ogółem 37.525.267,20
Wykonanie dochodów
majątkowych

5.231.320,88
14 %

Udział środków zewnętrznych na inwestycje w dochodach majątkowych

Wykonanie dochodów
majątkowych

5.231.320,88

Dochody majątkowe
pozabudżetowe

4.648.544,07
88%

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem ( w tym: PIT i CIT )

Wykonanie dochodów ogółem 37.525.267,20
Wykonanie dochodów
własnych

13.980.247,45
37 %

Wykonanie wydatków ogółem

Plan wydatków ogółem

42.523.207,32

Wykonanie wydatków

41.259.220,68
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97%

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem

Wykonanie wydatków ogółem 41.259.220,68
Zrealizowane wydatki bieżące 30.766.136,37
74%
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

Wykonanie wydatków ogółem 41.259.220,68
Zrealizowane wydatki
inwestycyjne

10.493.087,31
26%

Nadwyżka operacyjna za rok 2018
Planowana nadwyżka

681.597,68

Wykonanie
1.527.809,95
Na wypracowanie powyższej, wyższej niż planowano nadwyżki operacyjnej wpłynęło prawie
100 % wykonanie dochodów bieżących przy 97 % realizacji wydatków bieżących.
Wynik budżetu
Plan - deficyt

- 4.829.157,14

Wykonanie deficyt

- 3.733.953,48

Dług publiczny gminy

Kredyty

8.818.528,45

Pożyczki

1.800.000,00

Zobowiązania wymagalne

0

ŁĄCZNIE

10.618.528,45

Dług publiczny gminy stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizacje zadań
inwestycyjnych. Kwota długu podlegać będzie spłacie zgodnie z umowami do końca 2024
roku.
Na koniec 2018 gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych czyli takich których termin
zapłaty minął
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Planowane i dopuszczalne wskaźniki spłaty zadłużenia na lata spłaty.
Rok

Planowany
wskaźnik
spłaty
zadłużenia

Dopuszczalny
wskaźnik
spłaty
zadłużenia

Kwota spłaty rat
kapitałowych

2019

5,33%

7,83%

3.273.560,00

2020

5,15%

6,03%

1.814.968,45

2021

4,61%

5,95%

1.435.890,00

2022

5,95%

7,53%

1.900.000,00

2023

6,48%

8,54%

2.104.110,00

2024

6,22%

8,84%

90.000,00

Przedstawione w tabeli planowane i dopuszczalne wskaźniki możliwości spłaty zadłużenia
będą ulegać zmianie. O ich wzroście lub spadku decydować będzie realizacja budżetów w
poszczególnych latach głównie w zakresie wykonanej za dany rok nadwyżki operacyjnej oraz
dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Im wyższa będzie wypracowana nadwyżka
operacyjna i wyższe dochody ze sprzedaży majątku gminy wzrosną również wskaźniki, które
pozwolą gminie na krótszy okres spłaty zadłużenia. W przeciwnym wypadku wskaźniki będą
mniejsze, a okres spłaty znacznie się wydłuży wzrosną koszty spowoduje, że obsługa długu
wpłynie na zwiększenie kwoty obsługi długu publicznego gminy.
Ważniejsze inwestycje i źródła ich finansowania
Nazwa zadania

Przebudowa i rozbudowa
stacji uzdatniania
Przebudowa drogi ul.
Częstochowska
Budowa boiska sportowego
przy Szkole Podst. Nr 2 w
Krzepicach
Modernizacja oświetlenia
ulicznego
Budowa kanalizacji
sanitarnej w Dankowicach
Piaskach, Starokrzepicach w
ul. Królewskiej, Słonecznej i
Zawodzie
RAZEM

Wartość
zadania

Środki
unijne

Źródła finansowania
Budżet
Kredyty i
gminy
pożyczki

6.978.837,00

3.941.000,00 237.837,00

1.540.993,65

926.733,00 614.260,65

1.800.000,00
1.000.000,00
0

325.695,23

201.847,00 123.848,23

0

1.080.186,00

879.883,49 200.302,51

0

5.515.119,94

1.996.503,00 178.616,94

1.340.000
2.000.000

7.945.966,49

6.140.000

15.440.831,82
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1.354.865,
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VII. GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA
Zadania Gminy z zakresu gospodarki wodno ściekowej wykonuje samorządowy
zakład budżetowy - Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach
zwany dalej zakładem.
Zaopatrzenie w wodę
Ujęcie wody w Krzepicach składa się z pięciu studni głębinowych i oddalonej od nich o ok.
450 m stacji uzdatniania wody.
Obecnie sprzedaż wody wynosi 430 000 m3/rok, natomiast pobór wody surowej ze
studni kształtuje się na poziomie 570 000 m 3/rok, tj. 1560 m3/dobę. W sezonie letnim
niejednokrotnie chwilowe godzinowe zapotrzebowanie na wodę przekracza 200 m3/godz.
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód podziemnych z pokładów
czwartorzędowych, zezwala na pobór wody podziemnej w ilości do: Q max/h = 234,23 m3/h ,
Q

śr. dob

.= 2187 m3/d, Q

max roczne

= 798 255 m3/rok, Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia

miejskiego wynoszą Q= 262 m3/h, przy s=5,0m. Decyzja obowiązuje do dnia 31.12.2023
roku.
Stacja Uzdatniania Wody
Stacja Uzdatniania Wody została wybudowana w 1975 roku. W dniu 18 września 2018 roku
nastąpiło otwarcie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach. Modernizację
rozpoczęto 14.06.2017 roku, a ukończono 31.08.2018. Całkowity koszt budowy netto wyniósł
6 553 359,75 zł., Na tę inwestycję Gmina Krzepice pozyskała środki z następujących źródeł:
- Regionalny Program Operacyjny - 3 941 000,00 zł
- Pożyczka WFOŚiGW w Katowicach 1 800 000,00 zł
- Środki własne 1 811 392,00 zł
Obecnie stacja posiada wydajność Qhmax =250 m3/h, a proces uzdatniania wody oparto o
naturalne procesy napowietrzania i filtracji wraz z dodatkowym układem ozonowania, który
polepsza procesy utleniania ponadnormatywnych związków wodzie surowej - m.in. manganu.
Układ ozonowania poprawia parametry organoleptyczne wody i stabilność bakteriologiczną
wody.
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Sieć wodociągowa
Budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Krzepice rozpoczęto w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie zakład eksploatuje
Sieć wodociągowa –
w tym w mieście –
Przyłącza wodociągowe –
w tym w mieście –

72,2 km
34,8 km
2988 szt
1588 szt

Gmina sukcesywnie wymienia najstarsze i najbardziej awaryjne odcinki sieci
wodociągowej.

Do końca 2016 roku wymieniono 10,3 km wodociągów stalowych i

żeliwnych. W eksploatacji zakładu zostało jeszcze 9 625 m

wodociągów stalowych i

żeliwnych.
Łącznie do 2017 roku wybudowano 8 290 m nowych sieci.
W 2018 roku wybudowano sieć wodociągową w ul. Stalowej – PCV fi 150 – 450 m.
Odbiór i oczyszczanie ścieków.
Oczyszczalnia ścieków poprzez sieć kanalizacji z pompowniami dokonuje odbioru,
oczyszczania i unieszkodliwiania ścieków z terenu gminy. Zgodnie z posiadanym
pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia może oczyszczać 1 620 m3 ścieków na dobę.
W 2018 roku oczyszczalnia przyjęła 261 287,7 m3 ścieków, w tym ścieków dowożonych 7
957,6 m3
Oczyszczalnia ścieków została uruchomiona w 1996 roku, jej przepustowość wynosiła
wówczas 1080 m3/dobę. . W latach 2013/14 dokonano modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni. Jej przepustowość obecnie wynosi 1620 m3/dobę.

Całkowity koszt

modernizacji i rozbudowy wyniósł netto 3 229 129,78 zł.
Oczyszczalnia ścieków w Krzepicach

wykonana jest jako mechaniczno - biologiczna,

pracująca w technologii sekwencyjnych reaktorów biologicznych (SBR).
Od odbiorców ścieki odbierane są poprzez układ sieci kanalizacyjnej – grawitacyjnej,
jednak znaczne odległości i różnice w wysokości terenu wymusiły zastosowanie układu
szeregu przepompowni ścieków.
Obecnie zakład eksploatuje:
Sieć kanalizacyjna (z kan tłocznym)–
w tym w mieście –

65,3 km
38,1 km
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Przyłącza kanalizacyjne w tym w mieście-

2237 szt
1395 szt

Przepompownie ścieków –
w tym w mieście –

23 szt
9 szt

Sieć kanalizacyjna na terenie gminy była budowana od 1993 roku. Dlatego też jej stan
techniczny jest dobry. Sieci kanalizacyjne wykonane są z rur wipro (fi 600, 800 mm),
kamionki (fi 300, 250 i 200) oraz PCV (fi 300, 250 i 200 mm).
Studnie rewizyjne wykonane są z kręgów betonowych, jedynie w obrębie Zajączek Drugich
zabudowano studnie typu Hoffit z tworzywa sztucznego.
Sieć kanalizacyjna na terenie gminy nie była modernizowana z wyjątkiem wymiany w 2003
roku 8 sztuk studni kanalizacyjnych typu Hoffit z tworzywa sztucznego w obrębie Nowej
Wsi. Studnie te nie sprawdziły się w terenie silnie nawodnionym. Obecnie do wymiany są 4
studnie

na ul. Głównej w Zajączkach Drugich. W tych studniach parcie wód gruntowych

powoduje odkształcenie kinety i blokowanie przepływu ścieków.
Obecnie realizowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze Dankowice Piaski,
ul. Piaskowa, Królewska, Zawodzie w Starokrzepicach. W 2018 roku wykonano ok.980 m
kanału sanitarnego
VIII. UKŁAD KOMUNIKACYJNY
Przez gminę Krzepice przebiega droga krajowa nr 43 Wieluń – Częstochowa oraz
drogi powiatowe:
1. S 2002 Krzepice-Zajączki-Lipie,
2. S 2004 Krzepice-Danków-Lipie,
3. S 2031 Starokrzepice-Podłęże Szlacheckie,
4. S 2033
Kostrzyna-Dankowice-Krzepice,
5. S 2035 Krzepice-Janiki-Panki,
6. S 2036 Krzepice-Zwierzyniec,
7. S 2069 Krzepice (ul.Magreta)- Zbrojewsko,
8. S 2071 Wichrów-Starokrzepice-Krzepice,
9. S 2075 Krzepice ul. Dworcowa.
Pozostałą sieć dróg stanowią drogi gminne o łącznej długości 61,14 km łączące
poszczególne miejscowości ze sobą po których odbywa się ruch lokalny. Wszystkie
miejscowości posiadają dostęp do dróg o nawierzchni utwardzonej asfaltowej lub
utwardzonej tłuczniowej. Pod względem jakościowym nie wszystkie drogi posiadają
odpowiednie parametry techniczne (szerokość i konstrukcja jezdni, odwodnienie, wymiary
łuków i skrzyżowań).
Łączna długość dróg gminnych wg stanu na dzień 31 sierpnia 2018 r. to 61,14 km, w tym o
nawierzchni:
− bitumicznej
36,14 km,
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− z kostki brukowej betonowej
3,43 km,
− tłuczniowej
13,92 km,
− gruntowej
7,65 km.
Nie wszystkie drogi zaliczone do dróg gminnych spełniają wymogi kategorii, do której
zostały zaliczone.
IX. MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY
Na koniec 2018 roku w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice wchodziło 59
mieszkań o ogólnej powierzchni 2401,17 m2. zamieszkałych przez 121 osób.
Przeciętna powierzchnia lokalu na osobę wynosiła 19,84 m2.
Wskaźnik ilości osób przypadających na jedno mieszkanie wynosił 2,05 osoby /lokal.
Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Krzepice obejmowały 59 mieszkań w 19
budynkach, z tego 15 mieszkań w 6 budynkach będących współwłasnością gminy ( wspólnoty
mieszkaniowe) oraz 44 mieszkania w 13 budynkach stanowiących w 100 % własność gminy.
W roku 2017 sprzedano mieszkanie o pow. 38,72 m2 w budynku przy ul. Krakowskiej 3 -w
budynku stanowiącym współwłasność, w 2018 roku sprzedano mieszkanie o powierzchni
38,72 m2 przy ul. Solnej 15 – w budynku stanowiącym współwłasność.
Wskaźnik przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania wynosi 40,70 m2.
W mieszkaniowym zasobie Gminy Krzepice na koniec 2018 roku znajdowało się 1
mieszkanie socjalne o powierzchni 26,14 m2.
X. OŚWIATA
Ogólna informacja o placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.
Gmina Krzepice prowadzi następujące placówki:
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Krzepicach – dyrektor Danuta Przybylska
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach(szkoła podstawowa oraz klasy gimnazjalne) –
dyrektor Anna Szopa, zastępca Gabriela Kluba
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzepicach (szkoła prowadzi również oddziały
przedszkolne) – dyrektor Alicja Żołnowska, od dn. 1 sierpnia 2018 dyrektorem jest
Magdalena Pilarz
- Szkoła Podstawowa w Zajączkach Pierwszych (prowadzi również oddziały
przedszkolne) – dyrektor Daniela Szczepaniak
- Szkoła Podstawowa w Zajączkach Drugich (prowadzi również odziały przedszkolne) –
dyrektor Wiesława Karasiak,
– Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach (szkoła podstawowa, klasy gimnazjalne oraz
oddziały przedszkolne) – dyrektor Mariusz Polus, zastępca Beata Wachowska,
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Dane statystyczne dotyczące ilości nauczycieli, oddziałów i uczniów wg. SIO stan na
dzień 31 marca 2018 r. rok szkolny 2017/2018
Zestawienie ilości oddziałów i klas dla Gminy Krzepice
klasa
Oddziały przedszkolne
SP I
SP II
SP III
SP IV
SP V
SP VI
SP VII
Suma
Gimnazjum II
Gimnazjum III
Suma
Razem w szkołach
Ogółem

Liczba uczniów
265

Liczba oddziałów
14

75
28
88
82
89
71
71
504
79
89
168
672
937

6
3
6
6
6
6
6
39
4
4
8
47
61

Zestawienie ilości uczniów w klasach i szkołach
rok szk.
2017/2018
Szkoła / klasa
I
II III IV V VI VII R
SP Zajączki Pierwsze
8
0 10 16 11 8 9 62
SP Zajączki Drugie
10
0 6 11 16 6 5 54
SP NR 2 Krzepice
9
8 14 11 15 6 9 71
SP Starokrzepice
18
7 18 11 18 14 14 100
SP NR 1 w Krzepicach
30 13 40 33 29 37 35 217
razem SP
75 28 88 82 89 71 71 511
Gimnazjum Krzepice
65 74
Gimnazjum Starokrzepice
14 15
razem gimnazjum
79 89
Zestawienie zatrudnionych nauczycieli
wyszczególnienie

Liczba stosunków pracy nauczycieli
ogółem

bez

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

Razem etaty

116,64

stopnia
0

3,83

9,48

9,18

94,15

Zatrudnienie w

101

0

1

4

7

89

pełnym wymiarze
Zatrudnienie

licz

51

0

9

11

5

26

w niepełnym

ba
etat

15,64

0

2,83

5,48

2,18

5,15

wymiarze

y
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Dane statystyczne dotyczące ilości nauczycieli, oddziałów i uczniów wg. SIO stan na
dzień 30 września 2018 r. rok szkolny 2018/2019
Zestawienie ilości oddziałów i klas dla Gminy Krzepice
klasa
Oddziały przedszkolne
SP I
SP II
SP III
SP IV
SP V
SP VI
SP VII
SP VIII
Suma
Gimnazjum III
Suma
Razem w szkołach
Ogółem

Liczba uczniów
281

Liczba oddziałów
14

70
75
29
87
85
89
71
72
578
79
79
657
938

6
6
3
6
6
6
6
6
45
4
4
49
63

Zestawienie ilości uczniów w klasach i szkołach
Szkoła / klasa
SP Zajaczki Pierwsze
SP Zajączki Drugie
SP NR 2 Krzepice
SP Starokrzepice
SP NR 1 w Krzepicach
razem SP
Gimnazjum Krzepice
Gimnazjum Starokrzepice
razem gimnazjum

I/2011
7
9
7
12
35
70

II
8
10
10
18
29
75

rok szk 2018/2019
III IV V VI VII VIII
0 10 17 11 8
9
0 7 11 16 6
5
8 15 11 15 6
8
7 17 12 18 14 14
14 38 34 29 37 36
29 87 85 89 71 72
65
14
79

R
70
64
80
112
252
578

Zestawienie zatrudnionych nauczycieli
wyszczególnienie

Liczba stosunków pracy nauczycieli
ogółem

bez

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

Razem etaty

119,83

stopnia
0

3,52

13,85

10,91

91,55

Zatrudnienie w

101

0

1

8

8

84

pełnym wymiarze
Zatrudnienie

licz

59

0

8

16

6

29

w niepełnym

ba
etat

18,83

0

2,52

5,85

2,91

7,55

wymiarze

y
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Zestawienie finansowania z dotacji i innych źródeł finansowania w placówkach
oświatowych w 2018 r.
Szkoła
1

Program

Dofinansowanie Wkład własny

Szkoła Podstawowa Nr 1 Zielona pracownia
w Krzepicach
Podręczniki i materiały
ćwiczeniowe

2

3

Szkoła Podstawowa Nr 2 Niepodległa
w Krzepicach

Szkoła Podstawowa w
Zajączkach Pierwszych

30.000,00

10.197,89

WFOŚ i GW

29.922,60
9.599,03

Podręczniki i materiały
ćwiczeniowe

9.583,20

Zielona pracownia

29.969,80
6.500,00

2.400,00

7.500,00

WFOŚ i GW

4

5

Szkoła Podstawowa w
Zajączkach Drugich

Szkoła Podstawowa w
Starokrzepicach

Podręczniki i materiały
ćwiczeniowe

8.817,24

Pomoce dydaktyczne

52.487,00
(zakup ze zwiększenia
części
oświatowej
subwencji ogólnej z
0,4% rezerwy w 2018 r.
z tytułu dofinansowania
wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstawy
programowej
z
przedmiotów
przyrodniczych
w
szkołach
podstawowych )

Podręczniki i materiały
ćwiczeniowe

8.057,90

Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

4.000,00

Podręczniki i materiały
ćwiczeniowe

13.372,39

35

1.000,00
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Tabela „Rozliczenie subwencji
za 2018 r” pokazuje wysokość środków
przeznaczanych w 2018 roku z budżetu gminy oraz udział w tym finansowaniu budżetu
państwa w postaci subwencji i dotacji w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe. W
2018 r. koszty funkcjonowania szkół wyniosły 9.932.349 zł w tej kwocie 6.391.161 zł
stanowiła subwencja oświatowa oraz środki z dochodów własnych budżetu gminy w
wysokości 3.541.188 zł.
Całość kosztów funkcjonowania oświaty to kwota 12.267.679 zł z tego 7.179.437 zł
stanowiły subwencje i dotacje oświatowe oraz środki z dochodów własnych budżetu gminy
w wysokości 5.088.242 zł.
Należy stwierdzić, że niepokojącym zjawiskiem dla gminy i jej budżetu jest coroczny
wzrost kosztów funkcjonowania oświaty pokrywany bezpośrednio z budżetu gminy. W
przypadku utrzymania się tej tendencji, coroczne kierowanie większych środków na realizację
zadań oświatowych znacznie będzie ograniczać wydatki remontowe i inwestycyjne gminy.
XI. REALIZACJA ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

I. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ

Z POMOCY

8.454.809,41 zł

SPOŁECZNEJ SKŁADA SIĘ:

W tym na wypłatę świadczeń po uwzględnieniu zwrotów nienależnych świadczeń za 2018
rok składa się:
w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze

4.899.186,93 zł

1.

4.899.186,93 zł

9858 świadczeń wychowawczych na kwotę

w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenie

z

funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z

ubezpieczenia społecznego:
1.

2.815.032,53 zł

6843 zasiłków rodzinnych na kwotę

751.648,25 zł

w tym w ramach koordynacji na kwotę
w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł

4625,00 zł
40.203,47 zł

2.

23.067,21 zł

34 dodatki z tytułu urodzenia dziecka na kwotę

w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł
3.

67,21 zł

384 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego na kwotę

146.653,29 zł

w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł
4.

3.780,69 zł

280 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę

37

52.106,20 zł

w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł
5.

3.122,73 zł

58 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
do 5 roku życia na kwotę

5.082,00 zł

w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł
6.

762,00 zł

278 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

powyżej 5 roku życia na kwotę

29.192,41 zł

w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł
7.

1.540,12 zł

721 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę

34.215,61 zł

w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł
8.

38

dodatków

na

pokrycie

1.769,30 zł
wydatków

związanych

z

zamieszkaniem

w miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę

3.965,26 zł

w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł
9.

620

dodatków

na

pokrycie

349,26 zł

wydatków

związanych

z

dojazdem

do miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę
w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł
10.

663 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
60.953,47 zł

w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł

2.148,47zł

1821 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę

287.473,44 zł

w tym w ramach koordynacji na kwotę
12.

39.929,64 zł
2.102,82 zł

na kwotę

11.

dziecka

5.634,00 zł

565 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę

w tym w ramach koordynacji na kwotę

827.216,20 zł
36.084,00 zł

13.

12 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę

14.

59 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę

15.

197 świadczenia rodzicielskie na kwotę

6.440,00 zł
59.000,00 zł
180.788,80 zł

w tym w ramach koordynacji na kwotę

12.000,00 zł

16.

19.320,00 zł

36 zasiłków dla opiekunów na kwotę na kwotę
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17.

3 jednorazowe świadczenie wypłacone na podstawie ustawy o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” na kwotę

12.000,00 zł

18.

340 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę

142.550,00 zł

19.

380 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające
świadczenie pielęgnacyjne dla 37 osób na kwotę

128.114,02 zł

w tym w ramach koordynacji na kwotę
w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
20.

5.052,67 zł
4.930,00 zł

12 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające
specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby na kwotę

21.

1.772,25 zł

24 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające
zasiłek dla opiekuna dla 2osób na kwotę

3.544,48 zł

Z świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzysta 29 osoby uprawnione.
Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie = 45 osób
Kwota alimentów zwrócona przez dłużników na koniec 2018 r. z
Alimentacyjnego (z odsetkami) = 58.024,58 zł
Kwota alimentów zwrócona przez
alimentacyjnej = 1.030,69 zł

dłużników na koniec 2018 r. z

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

1.

tytułu Funduszu
tytułu zaliczki
280.200,00 zł

935 świadczeń „Dobry Start” na kwotę

280.200,00 zł

w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
2.

255 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób
pobierających

3.

świadczenia pielęgnacyjne na kwotę

579,60 zł

12 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby pobierającej
specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę

5.

32.580,36 zł

w tym w ramach koordynacji na kwotę
3.247,56 zł
12 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby pobierającej
zasiłek dla opiekuna na kwotę

4.

48.306,10 zł

579,60 zł

290 świadczenia w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób
pobierających zasiłek stały na kwotę

14.566,54 zł
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w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

164.899,00 zł

571 zasiłków okresowych dla 108 rodzin na kwotę

164.899,00 zł

w rozdziale 85215 – Dodatek energetyczny

418,02 zł

36 świadczeń dla 3 rodzin na kwotę

418,02 zł

w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

174.610,73 zł

353 zasiłków stałych dla 35 osób na kwotę

174.610,73 zł

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W 2018 roku pomocą społeczną w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 4 osoby i otrzymały pomoc
w wymiarze 1742 świadczeń (godzin).
Wpływ z tytułu odpłatności za w/w usługi opiekuńcze poniesione przez podopiecznych
został przekazany do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie

w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1.471,38 zł

72.156,10 zł

zakup posiłków dla 55 dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych,
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup
żywności dla 265 osób (w 112 rodzinach) na ogólną kwotę

72.156,10 zł

- w tym w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

72.156,10 zł

II. W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH NA REALIZACJE ZADAŃ Z POMOCY

341.420,00 zł

SPOŁECZNEJ WYDANO:
w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny

27.082,40 zł

W związku realizacją programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny
w Gminie Krzepice":
- 130 osób korzystało z ulgi w wysokości 50% kosztów posiłków przygotowywanych
w stołówkach szkolnych i przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Krzepice
(wydatek w kwocie 22.641,40 zł);
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- 34 osoby korzystały z całkowitego zwolnienia z płatności za świadczenia udzielane
w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania
przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych na terenie
Gminy Krzepice (wydatek w kwocie 2.254,00 zł);
- 9 osób korzystało z zajęć organizowanych przez Gminny Dom Kultury (wydatek
w kwocie 2.187,00 zł).
Dochody za wydanie duplikatu Karty Dużej rodzinny za 2018 rok (18,42 zł).
w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze
pokrycie przez Gminę

12.237,00 zł

50% wydatków za pobyt 3 dzieci w pieczy zastępczej
12.237,00 zł

w rozdziale 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

56.612,28 zł

pokrycie przez Gminę 10%, 50% wydatków z tytułu pobytu 4 dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych

56.612,28 zł

w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej

113.539,86 zł

pokrycie przez Gminę 70% wydatków za pobyt 5 osób w domu pomocy społecznej
113.539,86 zł
w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

78.463,28 zł

328 świadczeń udzielono 94 rodzinom na kwotę

78.463,28 zł

Pomoc ta udzielona została na zakup opału, potrzeby bieżące rodziny, częściowe
pokrycie kosztów leczenia i zakupu leków, dofinansowanie opłat mieszkaniowych,
zakup żywności, opłacenie pobytu w schronisku dla

osoby bezdomnej, pokrycie

kosztów remontu mieszkania, zakup podstawowego sprzętu użytku domowego.
w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe

2.485,18 zł

36 świadczeń dla 3 rodzin na kwotę

2.485,18 zł

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze
W 2018 roku pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objętych było 28 osób
i otrzymał pomoc w wymiarze 7772 świadczeń (godzin). Wpływ z tytułu odpłatności za
usługi opiekuńcze

poniesione przez podopiecznych został przekazany do budżetu
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gminy na dochody w kwocie: 18.917,60 zł oraz 5% specjalistycznych usług
opiekuńczych w kwocie: 77,45 zł.
W rozdziale 85230 – Pozostała działalność
1)

51.000,00 zł

Zakup posiłków dla 55 dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych,
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup
żywności dla 188 osób (w 76 rodzinach) na ogólną kwotę

51.000,00 zł

- w tym w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2)

„Pomoc

50.000,00 zł

FEAD 2018 rok
w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 2014 - 2020”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z
Banku Żywności w

pierwszym półroczu 2018 roku pracownicy MG OPS w

Krzepicach przyjęli i wydali łącznie 10.899,90 kilogramów żywności.
Otrzymaną żywność wydano dla 345 osób; w drugim półroczu (w drugim
podprogramie) wydano 6.040,52 kilogramów żywności dla 293 osób.
XII. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem własnym samorządu terytorialnego. Gmina
Krzepice zadanie to wypełnia poprzez wspieranie działalności statutowej Ochotniczych
Straży Pożarnych
OSP stanowią ważne ogniwo w walce z pożarami i działalności prewencyjnej oraz likwidacji
miejscowych zagrożeń, a także w walce ze skutkami kataklizmów. Oprócz prowadzenia
działalności prewencyjnej-ratowniczej OSP, w większości przypadków, spełniają również
wiodącą rolę w życiu kulturalnym społeczności, w których funkcjonują.
Zakres działań OSP stale wzrasta, coraz częściej realizuje ona zadania z zakresu ratownictwa
powodziowego, likwiduje zagrożenia związane z nietypowym zachowaniem się zwierząt czy
też podejmuje działania związane z szeroko rozumianą ochroną ludności w tym: oświetlanie i
podtrzymywanie awaryjne zasilania pracy urządzeń, wykonywanie zadań humanitarnych w
sytuacjach zagrożeń dla ludności podczas np.: śnieżyc, suszy, powodzi, itp. owady, realizacja
zadań logistycznych i zabezpieczających podczas klęsk żywiołowych, w tym zapewnienie
wody do celów spożywczych, dostawy żywności, tworzenie warunków dla przetrwania
osobom ewakuowanym z terenów dotkniętych skutkami klęsk, wykonywanie innych zadań w
ramach posiadanych możliwości zleconych przez lokalny samorząd / m.in. rozwieszanie
banerów, transparentów na imprezy, czyszczenie kanalizacji, udrażnianie przepustów
wodnych, częściowe czyszczenie duktów dojazdowych w okolicznych lasach, podlewanie
trawników, zbieranie padliny /.
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Strażacy prowadzą również działania prewencyjne, polegające na organizowaniu pogadanek
dla dzieci i młodzieży, w formie szkolenia przeciwpożarowego, z zakresu pierwszej pomocy
oraz pokazów sprzętu, będącego na wyposażeniu jednostki. Prewencja przeciwpożarowa
odbywa się również w zakładach pracy.
Działalność przeciwpożarowa jednostek OSP finansowana jest z budżetu Gminy oraz ze
środków własnych Ochotniczych Straży Pożarnych.
Środki z samorządu Gminy Krzepice na dofinansowanie działalności OSP:
•

zaplanowano w 2018: 473.138,00zł.

•

wykonano w 2018 : 470.181,67zł.

•

plan na 2019: 618.366,00zł.

Na terenie Gminy Krzepice istnieje 7 jednostek OSP – OSP Krzepice, OSP Starokrzepice,
OSP Zajączki Drugie, OSP Zajączki Pierwsze, OSP Kuków, OSP Kuźniczka i OSP
Dankowice.
OSP Krzepice i Starokrzepice należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Liczba członków: zwyczajnych /czynnych/ - 322, w tym mężczyzn - 292, kobiet - 30 ,
honorowych - 8, wspierających - 230.
Liczba członków razem: 560, w tym mężczyzn – 395, kobiet - 165.
Liczba Kobiecych Drużyn Pożarniczych - 3, członkiń - 26.
Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - 4, członków - 51 , w tym: dziewcząt - 24,
chłopców - 27.
Przy OSP działają 3 orkiestry z 118 osobami, zespół artystyczny z 10 osobami, zespół
sportowy z 8 osobami.
Na wyposażeniu jednostek OSP znajduje się 15 samochodów pożarniczych, w tym: lekkich –
5, średnich – 7, ciężkich – 1, osobowych – 2, motopomy – 10, pilarki łańcuchowe – 15,
agregaty prądotwórcze – 10, pompy pływające– 5, pompy szlamowe – 4, piły do stali i betonu
– 2, łódź motorowa – 1, sprzęt hydrauliczny – 4, wentylator oddymiający – 2, opryskiwacz –
3.
W 2018r. jednostki OSP Krzepice i Starokrzepice otrzymały zestawy ratownictwa
medycznego PSP R1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną oraz defibrylatory
Lifepak 1000 z kompletem elektrod o wartości 12.948,12zł. każda, przy dofinansowaniu 99%
ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości tj. 25.637,27zł. i 1% ze środków budżetu gminy w
kwocie 258,96zł.
W 2018r. 2156 druhów uczestniczyło w 311 akcjach ratowniczych.
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XIII.

PODSUMOWANIE

Niniejsze opracowanie obok obligatoryjnych treści zawartych w punktach III i IV
zawiera informacje które obrazują stan i dokonania Gminy Krzepice w 2018 r.. Raport
dodatkowo zbiera i uzupełnia informacje prezentowane innych dokumentach bez powielania
treści już przekazywanych radnym i mieszkańcom, a w szczególności zawartych w
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.
Burmistrz Krzepic
Krystian Kotynia
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