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I. Wstęp
Na podstawie art. 28aa ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym Burmistrz Błaszek przedstawia raport o stanie
gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku
2019 , w szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał
Rady Miejskiej i realizacja budżetu obywatelskiego.
Zebrane informacje pochodzą z danych będących w posiadaniu
Urzędu Miejskiego w Błaszkach, ze strony internetowej www.blaszki.pl
oraz od jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji. Raport opisuje
sytuację pod względem gospodarki , środowiska, przestrzeni publicznej,
ludności, bezpieczeństwa i zarządzania gminą.
Raport odnosi się również do wydarzeń, jakie miały miejsce w 2019
roku, które mają lub będą miały wpływ zarówno na życie mieszkańców jak
i wizerunek Naszej Gminy.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z działaniami podjętymi i
realizowanymi przez Gminę Błaszki w 2019 roku.
Zachęcam wszystkich do lektury niniejszego opracowania.

Z poważaniem
Piotr Świderski
Burmistrz Błaszek
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II. Informacje ogólne.
Gmina Błaszki – gmina miejsko – wiejska w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim.
Siedzibą Gminy jest miasto Błaszki.

Gmina Błaszki ma obszar 201,63 km², w tym:
•

użytki rolne: 84%

•

użytki leśne: 9%

Gmina stanowi 13,52% powierzchni powiatu.
Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody Wrząca, chroniący kwaśną buczynę niżową
w postaci wysokopiennego lasu bukowego ze słabo wykształconym podszytem i ubogim
florystycznie runem.

Sołectwa
Borysławice, Brończyn, Brudzew, Bukowina, Chabierów, Chociszew, Chrzanowice, Cienia,
Domaniew, Garbów, Golków, Gorzałów, Gruszczyce, Grzymaczew, Gzików, Jasionna,
Kalinowa, Kamienna-Kolonia, Kamienna-Wieś, Kije Pęczek, Kobylniki, Kociołki, Kołdów,
Korzenica, Kokoszki, Kwasków, Lubanów, Łubna-Jakusy, Łubna-Jarosłaj, Maciszewice,
Morawki, Mroczki Małe, Nacesławice, Niedoń, Orzeżyn, Romanów, Równa, Sarny,
Sędzimirowice, Skalmierz, Smaszków, Stok Nowy, Stok Polski, Sudoły, Suliszewice,
Tuwalczew, Włocin-Kolonia, Włocin-Wieś, Wojków, Woleń, Wójcice, Wrząca, Zawady,
Żelisław, Żelisław-Kolonia, Adamki
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Ludność:
Pobyt stały
miasto BŁASZKI (1014024)
na dzień 2019-12-31
Mężczyzn

Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
> 65
> 60
ogółem

27
5
18
11
12
61
25
16
8
642
0
162
0
987

Ogółem

Kobiet
23
10
22
7
13
49
22
12
7
0
566
0
344
1075

50
15
40
18
25
110
47
28
15
642
566
162
344
2062

Pobyt czasowy
miasto BŁASZKI (1014024)
na dzień 2019-12-31
Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
> 65
> 60
ogółem

Mężczyzn
3
1
0
0
0
1
0
0
0
19
0
2
0
26

Kobiet
0
1
2
1
0
0
2
0
0
0
14
0
2
22

Ogółem
3
2
2
1
0
1
2
0
0
19
14
2
2
48

Pobyt stały
gmina BŁASZKI (1014025)
na dzień 2019-12-31
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Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
> 65
> 60
ogółem

Mężczyzn
192
63
148
58
65
335
210
106
71
4151
0
762
0
6161

Kobiet
215
65
121
59
60
343
193
128
68
0
3443
0
1538
6233

Ogółem
407
128
269
117
125
678
403
234
139
4151
3443
762
1538
12394

Pobyt czasowy
gmina BŁASZKI (1014025)
na dzień 2019-12-31
Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
> 65
> 60
ogółem

Mężczyzn
2
0
1
0
0
2
4
1
0
72
0
6
0
88

Kobiet
5
0
2
0
1
5
1
1
1
0
38
0
6
60

Ogółem
7
0
3
0
1
7
5
2
1
72
38
6
6
148
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III. Rada Miejska w Błaszkach
Radni Rady Miejskiej w Błaszkach zostali wybrani na lata 2018-2023 w wyborach
samorządowych 21 października 2018 r.
Radnymi Rady Miejskiej w Błaszkach zostali wybrani:
1. Hendrysiak Ireneusz
2. Jaworski Zbigniew
3. Kosatka Andrzej
4. Kędzia Sławomir
5. Klimaszewski Bogusław
6. Felisiak Eryk
7. Kuświk Zenon
8. Laskowski Marek
9. Maruszewska Izabela
10. Melka Andrzej
11. Nieborak Łukasz
12. Pietrzak Aleksy
13. Pogorzelec Krzysztof
14. Wietrzyk Anna
15. Wiktorowski Andrzej
Funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błaszkach pełni Pan Ireneusz
Hendrysiak, a funkcję Wiceprzewodniczących Pan Zbigniew Jaworski i Pan Andrzej
Kosatka.
W pierwszych miesiącach pracy 2018 roku odbyło się 5 sesji nowo wybranej Rady
Miejskiej w Błaszkach , natomiast w roku 2019 odbyło się łącznie 14 posiedzeń.
Podczas sesji radni podjęli łącznie w 2018 r. - 24 uchwały, natomiast w roku 2019 – 96
uchwał.
Do wykonywania swoich zadań Rada Miejska w Błaszkach powołała stałe Komisje:
1. Komisja Miasta i Problemów Społecznych
• Andrzej Melka – Przewodniczący
• Andrzej Wiktorowski
• Łukasz Nieborak
• Marek Laskowski
• Ireneusz Hendrysiak
2. Komisja Rolna i Ochrony Środowiska
• Zenon Kuświk – Przewodniczący do dnia 29 sierpnia 2019, następcą został
wybrany Pan Sławomir Kędzia
• Zbigniew Jaworski
• Andrzej Kosatka
3. Komisja Rewizyjna
• Aleksy Pietrzak – Przewodniczący
• Anna Wietrzyk
• Eryk Felisiak
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
• Bogusław Klimaszewski – Przewodniczący
• Izabela Maruszewska
• Krzysztof Pogorzelec
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Rada Miejska w Błaszkach pracowała w oparciu o przyjęty uchwałą plan pracy na rok 2019.
Zgodnie z planem pracy Rada zajmowała się m.in. następującymi zagadnieniami:
1. Zapoznała się ze sprawozdaniem Burmistrza Błaszek o wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Błaszki za rok 2018.
2. Przyjęła sprawozdania gminnych jednostek organizacyjnych za 2018 rok:
• Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach,
• Centrum Kultury w Błaszkach,
• Komisariatu Policji w Błaszkach – Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego,
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach,
• Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii.
3. Przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
za 2018 r.
4. Przyjęła do wiadomości informację o nowo powstałych Radach Sołeckich w Gminie Błaszki
oraz informację na temat promocji Gminy Błaszki za 2018 rok oraz plan na 2019 r.
5. Zapoznała się z informacją w sprawie zaangażowania inwestycji w Gminie Błaszki:
a) Wioska Woja
b) Staw Trojana
c) Kotłownia Gazowa
d) Stare Miasto i dworzec PKS w Błaszkach
e) Remonty i budowa dróg gminnych
6. Przyjęła do wiadomości informację o kondycji finansowej
funkcjonujących w Gminie Błaszki - zasady dotacji ww. ośrodków.

Klubów

sportowych

7. Zapoznała się ze sprawozdaniem z funkcjonowania tzw. Ustawy Śmieciowej, informacja
Burmistrza Błaszek o terminie umowy na odbiór odpadów komunalnych w Gminie Błaszki.
8. Zapoznała się z raportem o Stanie Gminy Błaszki.
9. Oceniła wykonanie Budżetu Gminy Błaszki i sprawozdania finansowego za 2018 rok.
10. Sprawdziła przygotowanie obiektów oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,
ocena wykonania remontów ww obiektów.
11. Zapoznała się z informacją Burmistrza Błaszek o przebiegu wykonania Budżetu Gminy za
I półrocze 2019 r.
12. Zapoznała się z informacją z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rolną i Ochrony
Środowiska co do jakości dróg gminnych, oraz z informacją z kontroli jakiej dokonały Komisja
Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w zakresie realizacji prowadzonych
inwestycji (Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Błaszkach).
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Rada i jej komisje wypełniały swoje bieżące zadania ustawowe i statutowe związane z
przyjętym planem pracy oraz wynikające z funkcji kontrolnej. Plany poszczególnych Komisji
zostały przyjęte w styczniu 2019 roku.
Radni od początku rozpoczęcia kadencji tj. do końca 2018 roku i przez cały rok 2019
zgłosili łącznie 63 interpelacje i wnioski, które najczęściej dotyczyły:
•

remontów i napraw dróg gminnych i powiatowych oraz poprawy bezpieczeństwa na
nich,

•

zabezpieczenia środków finansowych w Budżecie Gminy,

•

konserwacji oświetlenia ulicznego,

•

czystości i porządku w Gminie,

•

funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błaszkach pełnił dyżury w każdy piątek od godz. 10.00 do
godz. 13.00
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Błaszkach pełnili dyżury naprzemiennie w każdą środę
w godzinach od 10.00 do 14.00

III.1.Podjęte uchwały w 2019 roku:
1. UCHWAŁA NR VI/25/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 rok,

2.

UCHWAŁA NR VI/26/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 24 stycznia
2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2031,

3. UCHWAŁA NR VI/27/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Błaszkach,

4. UCHWAŁA NR VI/28/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie planu pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Błaszkach na 2019 rok,

5. UCHWAŁA NR VI/29/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błaszkach na 2019 rok.

6. UCHWAŁA NR VI/30/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Błaszkach
na 2019 rok,
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7. UCHWAŁA NR VI/31/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Błaszki w celu przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu,

8. UCHWAŁA NR VI/32/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości
Gruszczyce,

9. UCHWAŁA NR VI/33/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV
Sieradz-Jawor-Błaszki dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych
Borysławice, Wójcice, Lubanów, Smaszków, Kwasków, Orzeżyn,

10. UCHWAŁA NR VI/34/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu miejscowości Borysławice,

11. UCHWAŁA NR VI/35/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Błaszki do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny, Cześć 2 )
Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do
realizacji projektu pod nazwą ,,Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy
Błaszki",

12. UCHWAŁA NR VI/36/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania i podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach
Wieloletniego Programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
13. UCHWAŁA NR VI/37/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie organizacji i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu „Senior+” w Błaszkach,

14. UCHWAŁA NR VI/38/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów,

15. UCHWAŁA NR VI/39/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały NR III/16/18 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 5 grudnia
2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania diet dla radnych Rady
Miejskiej w Błaszkach,

16. UCHWAŁA NR VI/40/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji ze środków Gminy Błaszki na prace konserwatorskie,
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restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
położonym na obszarze Gminy Błaszki,

17. UCHWAŁA NR VI/ 41/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 24 stycznia 2019
r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach,

18. UCHWAŁA NR VI/ 42 /19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 24 stycznia 2019
r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach,

19. UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 22 lutego 2019
r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Błaszki na 2019 rok,

20. UCHWAŁA NR VII/ 44 /19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu miejscowości Cienia,

21. UCHWAŁA NR VII/45/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 22 lutego 2019
r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Gminy Błaszki na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
położonym na obszarze Gminy Błaszki,

22. UCHWAŁA NR VIII/46/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 28 marca 2019
r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Błaszki w 2019 roku,

23. UCHWAŁA NR VIII/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 28 marca 2019
r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności
budżetowych Gminy Błaszki za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym
instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,

24. UCHWAŁA NR VIII/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 28 marca 2019
r. w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Błaszki w 2019 roku,

25. UCHWAŁA NR VIII/49/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 28 marca 2019
r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie
bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej
działkę nr ewid. 53/4 położonej w obrębie geodezyjnym Marianów,

26. UCHWAŁA NR VIII/50/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 28 marca 2019
r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie
bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej
działkę nr ewid. 15/5 położonej w obrębie geodezyjnym Włocin,
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27. UCHWAŁA NR VIII/51/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 28 marca 2019
r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błaszkach Nr L/298/18 z dnia
29 sierpnia 2018 r. w sprawie : Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłaty oraz trybu ich pobierania,

28. UCHWAŁA NR VIII/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 28 marca 2019
r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Błaszki na lata 2019 2021,

29. UCHWAŁA NR IX/53/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 kwietnia 2019
r. w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 rok,

30. UCHWAŁA NR IX/54/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 kwietnia 2019
r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2031,

31. UCHWAŁA NR IX/55/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 kwietnia 2019
r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/31/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 24
stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie gminy Błaszki w celu przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

32. UCHWAŁA NR IX/56/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 kwietnia 2019
r. w sprawie zajęcia stanowiska Rady Miejskiej w Błaszkach w sprawie
obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz
potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych,

33. UCHWAŁA NR IX/57/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 kwietnia 2019
r. w sprawie: przekształcenia organizacji mieszkań chronionych w gminny ośrodek
wsparcia dla starszych, niepełnosprawnych i częściowo zależnych mieszkańców gminy
Błaszki oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych,

34. UCHWAŁA NR IX/58/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 kwietnia 2019
r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach,

35. UCHWAŁA NR IX/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 kwietnia 2019
r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi
Prokuratora Okręgowego w Sieradzu wraz z odpowiedzią na skargę,

36. UCHWAŁA NR IX/60/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 kwietnia 2019
r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Błaszki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
od dnia 1 września 2019 roku,
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37. UCHWAŁA NR X/61/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 rok,

38. UCHWAŁA NR X/62/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2031,
39. UCHWAŁA NR X/63/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie utworzenia Sołectwa Kociołki i podziału Sołectwa Domaniew,

40. UCHWAŁA NR X/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie uchwalenia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Błaszki",

41. UCHWAŁA NR X/65/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Sieradzkiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem
na realizację zadania pn. „Przebudowa ciagu dróg powiatowych nr
1720E/1721E/1719E Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce Etap II od km 7+925 do km
12+645",

42. UCHWAŁA NR XI/66/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 12 czerwca 2019
r. w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 rok,

43. UCHWAŁA NR XI/67/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 12 czerwca 2019
r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2031,

44. UCHWAŁA NR XI/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 12 czerwca 2019
r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Błaszkach,

45. UCHWAŁA NR XI/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 12 czerwca 2019
r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr VI/33/19 Rady Miejskiej w Błaszkach
z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki dla obszaru położonego
w obrębach geodezyjnych Borysławice, Wójcice, Lubanów, Smaszków, Kwasków,
Orzeżyn,

46. UCHWAŁA NR XI/70/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 12 czerwca 2019
r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 30
kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Błaszkach,

47. UCHWAŁA NR XI/71/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 12 czerwca 2019
r. w sprawie uchwalenia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Błaszki",

48. UCHWAŁA NR XI/72/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 12 czerwca 2019
r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Błaszek wotum zaufania,
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49. UCHWAŁA NR XI/73/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 12 czerwca 2019
r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Błaszki za 2018 rok,

50. UCHWAŁA NR XI/74/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 12 czerwca 2019
r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błaszek z tytułu wykonania budżetu
Gminy Błaszki za 2018 rok,

51. UCHWAŁA NR XII/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 26 czerwca 2019
r. w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 rok,

52. UCHWAŁA NR XII/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 26 czerwca 2019
r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2031,

53. UCHWAŁA NR XII/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 26 czerwca 2019
r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
sądowych,

54. UCHWAŁA NR XII/78/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 26 czerwca 2019
r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia
24 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Błaszki w celu przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

55. UCHWAŁA NR XII/79/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 26 czerwca 2019
r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz
umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów
budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam, dla których zarządcą jest Gmina Błaszki,

56. UCHWAŁA NR XII/80/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 26 czerwca 2019
r. w sprawie planu pracy Komisji Miasta i Problemów Społecznych na II półrocze
2019 rok,

57. UCHWAŁA NR XII/81/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 26 czerwca 2019
r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn.,, Program kanalizacji Gminy
Błaszki na terenach nieobjętych Planem aglomeracji poprzez budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków",

58. UCHWAŁA NR XIII/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 29 sierpnia
2019 r. w sprawie Zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 rok,

59. UCHWAŁA NR XIII/83/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 29 sierpnia
2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2031,
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60. UCHWAŁA NR XIII/84/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 29 sierpnia
2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Błaszki na lata 2019-2022,

61. UCHWAŁA NR XIII/85/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 29 sierpnia
2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Błaszki,

62. UCHWAŁA NR XIII/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 29 sierpnia
2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Miasta i
Gminy Błaszki w zakresie zawierania umów na usługę prowadzenia audytu
wewnętrznego bez ogłoszenia na stronach BIP,

63. UCHWAŁA NR XIII/87/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 29 sierpnia
2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Sieradzu, zgłoszonych
Radzie Miejskiej w Błaszkach w wyborach ławników do sądów powszechnych na
kadencję 2020-2023,

64. UCHWAŁA NR XIII/88/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 29 sierpnia
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Błaszkach,
65. UCHWAŁA NR XIII/89/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 29 sierpnia
2019 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Błaszki,

66. UCHWAŁA NR XIV/90/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 września
2019 r. w sprawie: Zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 rok,

67. UCHWAŁA NR XIV/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 września
2019 r. w sprawie: Przekazania w roku 2019 środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu,

68. UCHWAŁA NR XIV/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 września
2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/16 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia
29 czerwca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty,

69. UCHWAŁA NR XIV/93/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 września
2019 r. w sprawie wyrażenia intencji przystąpienia do Związku Komunalnego Gmin"
Czyste Miasto, Czysta Gmina,

70. UCHWAŁA NR XIV/94/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 września
2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/51/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia
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28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błaszkach Nr L/298/18
z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty oraz trybu ich pobierania,

71. UCHWAŁA NR XIV/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 września
2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe,

72. UCHWAŁA NR XV/96/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 października
2019 r. w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 rok,

73. UCHWAŁA NR XV/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 października
2019 r. w sprawie Statutu Gminy Błaszki,

74. UCHWAŁA NR XV/98/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 października
2019 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

75. UCHWAŁA NR XV/99/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 października
2019 r. w sprawie wygaszania gimnazjów,

76. UCHWAŁA NR XV/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30
października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników
do Sądu Rejonowego w Sieradzu,

77. UCHWAŁA NR XV/101/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30
października 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
78. UCHWAŁA NR XVI/102/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 6 listopada
2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/16 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia
29 czerwca 2016 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłat,

79. UCHWAŁA NR XVII/103/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie: Zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 rok,

80. UCHWAŁA NR XVII/104/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Błaszki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020,

81. UCHWAŁA NR XVIII/105/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 19 grudnia 2019
r. w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Błaszki na 2020 rok,

82. UCHWAŁA NR XVIII/106/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 19 grudnia 2019 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błaszki na lata 2020 - 2031,
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83. UCHWAŁA NR XVIII/107/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 19 grudnia 2019
r. w sprawie: Zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 rok,

84. UCHWAŁA NR XVIII/108/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 19 grudnia
2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2031,

85. UCHWAŁA NR XVIII/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Błaszkach,

86. UCHWAŁA NR XVIII/110/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie planu pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Błaszkach na 2020 rok,

87. UCHWAŁA NR XVIII/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błaszkach na
2020 rok,

88. UCHWAŁA NR XVIII/112/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Błaszkach na 2020 rok,

89. UCHWAŁA NR XVIII/113/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody,

90. UCHWAŁA NR XVIII/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor –
Błaszki dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Borysławice, Wójcice,
Lubanów, Smaszków, Kwasków, Orzeżyn,

91. UCHWAŁA NR XVIII/115/2019 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej",
92. UCHWAŁA NR XIX/ 116 /19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 grudnia 2019
r. w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 rok,

93. UCHWAŁA NR XIX/117/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 grudnia 2019
r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku
budżetowego,

94. UCHWAŁA NR XIX/118/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 grudnia
2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Błaszki na rok 2020,

95. UCHWAŁA NR XIX/119/19 RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 grudnia 2019
r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznych
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przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, publicznych
innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Błaszki jest organem
prowadzącym,
96. UCHWAŁA NR XIX/120/2019 RADY MIEJKIEJ W BŁASZKACH z dnia 30 grudnia 2019
r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Staszica w Błaszkach.

III.2.Komisja Miasta i Problemów Społecznych Rady Miejskiej w Błaszkach
Komisja Miasta i Problemów Społecznych składa się z 5 -ciu osób /radnych/ .
Funkcję Przewodniczącego Komisji pełni Andrzej Melka, a zastępcą jest Marek Laskowski.
Członkami Komisji są następujący radni:
1. Ireneusz Hendrysiak- przewodniczący Rady Miejskie w Błaszkach
2. Wiktorowski Andrzej
3. Nieborak Łukasz
Komisja Miasta i Problemów Społecznych w 2019 r. pracowała w oparciu o roczny plan pracy
Komisji zatwierdzony na sesji Uchwałą Nr VI/28/19 z 24 stycznia 2019r. w sprawie planu pracy
Stałych Komisji Rady Miejskiej w Błaszkach na 2019r. I półrocze, oraz uchwała Nr XII/80/19 z
dnia 26 czerwca 2019 w sprawie planu pracy Komisji Miasta i Problemów Społecznych na II
półrocze.
W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 14 protokołowanych posiedzeń.
Komisja
Miasta i Problemów Społecznych na bieżąco opiniowała projekty uchwał
przygotowane pod obrady sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach oraz realizowała
następujące zadania:
1. Komisja zapoznała się z analizą ekonomiczno-demograficzną placówek oświatowych
na terenie Gminy Błaszki.
2. Komisja zapoznała się z informacjami dotyczącymi: zagospodarowania budynku po
zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Łubnej, z propozycją zagospodarowania
obiektów po „wygaśnięciu” gimnazjów, z analizą ekonomiczną budowy kotłowni
gazowej przy ul. Sportowej, realizacją oświetlenia ulicznego w kontekście wzrostu cen
za energię elektryczną, informacją o zagospodarowaniu Centrum Błaszek.
3. Propozycja przystąpienia członka Komisji Miasta i Problemów Społecznych do Zespołu
ds. opiniowania rocznych list osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkaniowego
zasobu Gminy.
4. Komisja zapoznała się z informacją na temat struktury urzędu, Centrum Kultury w
Błaszkach, analizą zatrudnienia w LKS Piast Błaszki.
5. Analizowała funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego w Błaszkach.
6. Przyjęto informację na temat termomodernizacji bloków komunalnych na Placu
Niepodległości 10 i 11.
7. Komisja przyjęła informację w sprawie zaangażowania inwestycji w Gminie Błaszki:
Wioska Woja, Staw Trojana, kotłownia gazowa , Stare Miasto i dworzec PKS w
Błaszkach, remonty i budowa dróg gminnych.
8. Komisja przyjęła sprawozdanie z funkcjonowania tzw. Ustawy Śmieciowej, informację
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Burmistrza Błaszek o terminie umowy na odbiór odpadów komunalnych w Gminie
Błaszki.
9. Komisja przyjęła informację z realizacji budżetu za rok 2018.
10. Komisja przedstawiła informację o realizacji zadań budżetowych za I półrocze 2019r.
11. Analizowała stan przygotowań obiektów oświatowych do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego, przyjęła informację o nakładach na oświatę w 2018r. oraz przewidywane
nakłady w 2019 r.
12. Komisja uwzględniła propozycje zadań do projektu Budżetu Gminy na 2020 r. pod
kątem pilnych potrzeb mieszkańców gminy.
13. Komisja przyjęła propozycje zadań do projektu Budżetu Gminy i Miasta na 2020 rok.
14. Przyjęto informację na temat działalności stowarzyszeń na terenie gminy i ich
funkcjonowanie.
15. Komisja wypracowała opinię w sprawie zaopiniowania projektu Budżetu Gminy i Miasta
Błaszki na 2020 r.
16. Komisja Miasta i Problemów Społecznych wypracowała plan pracy Komisji na 2020
rok.
Komisja Miasta i Problemów Społecznych z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością
wykonywała przyjęte do realizacji zadania w rocznym planie pracy. Jednocześnie należy
podkreślić, że przyjęty plan pracy Komisji został w pełni zrealizowany.

III.3.Komisja Rolna i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Błaszkach
Komisja Rolna i Ochrony Środowiska składa się z czterech osób /radnych/.
Funkcję przewodniczącego Komisji pełnił pan Zenon Kuświk od dnia 10 grudnia 2018 roku do
29 sierpnia 2019 r. Od dnia 29 sierpnia 2019 roku funkcję przewodniczącego pełni Radny
Sławomir Kędzia zaś jego zastępcą jest Radny Zbigniew Jaworski.
Członkami Komisji są następujący Radni:
1. Zenon Kuświk
2. Andrzej Kosatka
Komisja Rolna i Ochrony Środowiska w 2019 r. pracowała w oparciu o roczny plan pracy
Komisji zatwierdzony na sesji Uchwałą Nr VI/28/19 z 24 stycznia 2019r. w sprawie planu pracy
Stałych Komisji Rady Miejskiej w Błaszkach. W okresie objętym sprawozdaniem Komisja
odbyła 17 protokołowanych posiedzeń. Komisja Rolna i Ochrony Środowiska na bieżąco
opiniowała projekty uchwał przygotowane pod obrady sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach
oraz realizowała zadania:
1. Wypracowanie stanowiska dotyczącego ustaw: o ochronie zwierząt oraz niektórych innych
ustaw, poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych
ustaw oraz w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt
gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń
rolniczych.
2. Komisja zaopiniowała stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.
3. Wypracowanie opinii i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy na 2020rok.
4. Komisja zaopiniowała także:
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- sprawozdanie z działalności Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w
Sieradzu za 2018 rok.
- informację z działalności Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Błaszkach za 2018 rok.
- informację z działalności za 2018 rok : Centrum Kultury i Bibliotek w Błaszkach, Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Błaszkach, Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii.
- zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
działania Komisariatu Policji w Błaszkach.
- sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Błaszki za 2018 rok.
- sprawozdanie finansowe Gminy Błaszki - bilans wykonania budżetu jednostek
samorządu terytorialnego.
- informację o pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, oraz z
działalności klubów sportowych za I półrocze 2019 roku.
- informację na temat poboru gleby oraz aktualna sytuacja w sprawie oszacowania szkód
(susza).
- zaopiniowała uchwałę w sprawie wyrażenia intencji przystąpienia do Związku
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
5. Podczas posiedzeń wyjazdowych Komisja Rolna i Ochrony Środowiska dokonała :
-przegląd inwestycji gminnych realizowanych w 2019 r.
6. Komisja zapoznała się z informacją z działalności jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych za 2018 rok.
Komisja Rolna i Ochrony Środowiska z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością
wykonywała przyjęte do realizacji zadania w rocznym planie pracy.

III.4. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Błaszkach
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób /radnych/ . Funkcję Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej pełni Aleksy Pietrzak, zaś wiceprzewodniczącą jest radna Anna Wietrzyk.
Członkiem Komisji jest także radny Eryk Felisiak.
Komisja Rewizyjna w 2019 r. pracowała w oparciu o roczny plan pracy Komisji zatwierdzony
na sesji Uchwałą NR VI/29/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błaszkach na 2019 rok.
W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rewizyjna odbyła 16 protokołowanych posiedzeń.
Komisja realizowała następujące zadania:
1. Przeanalizowała i oceniła sprawozdania za 2018 rok z działalności:
• Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach.
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach.
• Centrum Kultury w Błaszkach.
2. Kontrolowała w zakresie rozliczeń, procedur i dokumentacji przetargowej wybranego
zadania - Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Błaszkach.
3. Rozpatrywała sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy
Błaszki za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i
informacja o stanie mienia jednostki samorządu oraz przedstawienia Radzie Miejskiej wniosku
w sprawie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Błaszek, w tym wystąpienie do Regionalnej
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Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania wniosku o udzielenie absolutorium. 4. Opiniowała
projekty uchwał wynikające z bieżącej działalności gminy.
5. Analizowała wydatki Funduszu Sołeckiego.
6. Kontrolowała realizację inwestycji gminnych prowadzonych w 2019 roku.
7. Zasięgnęła Informacji na temat stanu zaległości podatkowych za 2018 rok:
• ilość dłużników
•
kwota zaległości
•
podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty.
8. Analizowała dotacje przekazane do budżetu gminy w 2018 roku.
9. Analizowała wydatki związane z eksploatowaniem i utrzymaniem gminnych oczyszczalni
ścieków.
10. Analizowała realizację wydatków w ramach Miejsko-Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
11. Uzyskała informacje na temat zwolnień i umorzeń podatkowych za okres III kwartałów 2019
roku.
12. Dokonała analizy informacji z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku i
kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
13. Rozpatrywała i opiniowała stawki podatków opłat lokalnych na 2020 rok.
14. Wypracowała opinię dotyczącą projektu budżetu na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
15. Zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą projektu budżetu na
2020 rok.
16. Zaopiniowała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Błaszki na lata 2020 - 2031.
•
17. Ustaliła plan pracy Komisji na 2020 rok.
18. W dniu 31 grudnia 2019 r. przeprowadziła inwentaryzację kasy Urzędu Miejskiego w
Błaszkach. Komisja w trakcie kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości.
Ponadto Komisja Rewizyjna wydała opinie:
• w sprawie zakupu działki położonej w Adamkach;
• w sprawie zakupu działki położonej w Błaszkach;
• w sprawie nabycia na rzecz Gminy Błaszki działki położonej w Błaszkach przy ul.
Niepodległości;
• w sprawie nabycia na rzecz Gminy Błaszki działki położonej w Błaszkach w msc.
Włocin – Wieś.
Komisja Rewizyjna z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonywała przyjęte do
realizacji zadania w rocznym planie pracy.

III.5.Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Błaszkach
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z 3 osób /radnych .
Funkcję Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pełni Bogusław
Klimaszewski, zaś wiceprzewodniczącym jest radny Krzysztof Pogorzelec.
Członkiem Komisji jest także radna Izabela Maruszewska.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 r. pracowała w oparciu o roczny plan pracy Komisji
zatwierdzony na sesji Uchwałą NR VI/30/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 24 stycznia
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2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ,Rady Miejskiej w Błaszkach
na 2019 rok.
W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła 16
protokołowanych posiedzeń.
Komisja realizowała następujące zadania:
1. Rozpatrzyła skargi:
➢ na Burmistrza Błaszek złożoną przez Stowarzyszenie Zrównoważony Rozwój –
Geotermia w Polsce im. Św. Królowej Jadwigi;
➢ 2 skargi na Stanisława Woźnego – Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Błaszkach;
➢ na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach – p. Bożenę
Gonera;
➢ na działanie organu wykonawczego Miasta i Gminy Błaszki w zakresie zawierania
umów na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego bez ogłaszania na stronach BIP;
2. Komisja Przeanalizowała i oceniła sprawozdania za 2018 rok z działalności:
➢ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach;
➢ Centrum Kultury w Błaszkach;
➢ Komisariatu Policji w Błaszkach;
➢ Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach;
➢ Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii.
3. Zapoznała się z finansowymi aspektami Gospodarki Wodni-Ściekowej w Gminie Błaszki.
4. Komisja przyjęła do wiadomości informacje o nowo powstałych Radach Sołeckich w Gminie
Błaszki oraz informacji na temat promocji Gminy Błaszki 2018 r.
5. Zapoznała się z realizacją Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018
r.
6. Zapoznała się z informacjami przygotowanymi przez Dyrektorów szkół z terenu Gminy
Błaszki na temat przygotowania obiektów oświatowych do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego.
7. Zapoznała się z informacją o nakładach na oświatę w 2018 r. oraz o przewidywanych
nakładach w 2019 roku.
8. Zapoznała się z Informacją Burmistrza Błaszek o przebiegu wykonania Budżetu Gminy za I
półrocze 2019 r.
9. Wypracowała opinię dotyczącą projektu budżetu na 2020 r i Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
10. Ustaliła plan pracy Komisji na 2020 r.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością
wykonywała przyjęte do realizacji zadania w rocznym planie pracy.

III.6.Interpelacje w 2019 roku.
18.01.2019r – Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błaszkach Ireneusza
Hendrysiaka z prośbą o zakup i zamontowanie lustra drogowego na ostrym niebezpiecznym
łuku drogi gminnej przy posesji Tadeusza Mielczarka i skrzyżowaniu drogi gminnej w kierunku
posesji Jacka Jarczewskiego w miejscowości Adamki. Interpelacja ta została przekazana do
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referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dnia 24.01.2019r. Udzielono odpowiedzi ustnej w
dniu 12.02.2019r. przez pana Ryszarda Kubiaka.
18.01.2019r - Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błaszkach Ireneusza
Hendrysiaka z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych, oraz materiałów w celu
zamontowania lamp ulicznych przy drodze gminnej. Interpelacja ta została przekazana do
referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dnia 24.01.2019r. Udzielono odpowiedzi ustnej w
dniu 12.02.2019r. przez pana Ryszarda Kubiaka.
24.01.2019r. - Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błaszkach Ireneusza
Hendrysiaka w sprawie uwzględnienia wydatków na wycięcie, oraz uprzątnięcie krzaków z
pobocza drogi powiatowej nr 1734 w miejscowości Skalmierz. Interpelacja przekazana za
pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Błaszkach do Starostwa Powiatowego w Sieradzu.
Odpowiedź ze Starostwa Powiatowego wpłynęła 26.02.2019r.
11.02.2019r. - Interpelacja Radnej Rady Miejskiej w Błaszkach Anny Wietrzyk z prośbą o
zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych na remont i dostosowanie
pomieszczenia na stołówkę przy SP we Włocinie. Interpelacja została przekazana do referatu
Spraw Społecznych dnia 15.02.2019r. Odpowiedz udzieliła pani Katarzyna Woźniak dnia
25.02.2019r.
26.03.2019r. - Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błaszkach Ireneusza
Hendrysiaka z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych oraz materiałowych w celu
wycięcia i uprzątnięcia krzaków i małych drzew przy drodze w kierunku dworca PKP Błaszki.
Interpelacja przekazana za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Błaszkach do Starostwa
Powiatowego w Sieradzu dnia 01.04.2019r.
26.03.2019r. - Interpelacja – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błaszkach Ireneusza
Hendrysiaka o zabezpieczenie środków finansowych celem wykonania pracy ziemnej przy
zbieraniu pobocza drogi powiatowej w miejscowości Skalmierz. Interpelacja przekazana za
pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Błaszkach do Starostwa Powiatowego w Sieradzu dnia
01.04.2019r.
26.03.2019r – Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błaszkach Ireneusza
Hendrysiaka z prośbą o wszczęcie procedur uzyskania decyzji zezwalającej na wycięcie
rosnących przy drodze gminnej w miejscowości Tuwalczew, gm. Błaszki starych
wypróchniałych wierzb.
Interpelacja została przekazana do referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którą
odpowiedź została udzielona dnia 04.04.2019r.
30.04.2019r. - Interpelacja Radnego Rady Miejskiej w Błaszkach pana Eryka Felisiaka w
sprawie oznaczenia skrzyżowania wzdłuż drogi powiatowej 1709 ( skrzyżowanie drogi Równa
– Mierzony – Brudzew). Zgodnie z kompetencjami Urząd Miejski w Błaszkach przekazał
interpelację Radnego do Starostwa Powiatowego w Sieradzu dnia 13.05.2019r. Odpowiedzi
udzielono dnia 24.05.2019r.
23.09.2019r. - Interpelacja Radnego Rady Miejskiej w Błaszkach pana Marka Laskowskiego
w sprawie naprawy odcinka drogi wojewódzkiej nr 710 (od skrzyżowania z drogą krajową nr
12 do drogi powiatowej nr 1733 E wzdłuż bloku mieszkalnego na ul. Przemysłowej 4.

III.7.Zebrania Wiejskie w 2019 roku
Zebrania Wiejskie - 58 (zebrania w związku z wyborem sołtysa i rady sołeckiej )
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Ilość zebrań z mieszkańcami - 58 ( zebrania w związku z fundusz sołeckim)

III.8.Skargi w 2019 roku
1. Skarga złożona przez ………….na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany
przez p. Bożenę Gonera.
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach i uznała skargę za bezzasadną.
2. Skarga złożona przez ……..na działanie organu wykonawczego Miasta i Gminy Błaszki w
zakresie zawierania umów na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego bez ogłoszenia na
stronach BIP.
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu
wykonawczego Miasta i Gminy Błaszki w zakresie zawierania umów na usługę prowadzenia
audytu wewnętrznego bez ogłoszenia na stronach BIP i uznała skargę za bezzasadną.
3. Skarga złożona przez …………. za pośrednictwem …………. na Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Błaszkach Panią Anetę Sulwińską.
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Błaszkach Panią Anetę Sulwińską i uznała skargę za
bezzasadną.

III.9.Petycje w 2019 roku
1. Petycja z dnia 31 maja 2019 roku od Szulc-Efekt Sp. zo.o w sprawie redukcji kosztów
związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych. Odpowiedź przygotował
przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Błaszkach.
2. Petycja z dnia 28 listopada 2019 roku złożona przez Panią Renatę Sutor w sprawie zmiany
przepisów prawa miejscowego, podatkowego, cywilnego. Odpowiedź przygotował
przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Błaszkach.

III.10.Wnioski o udzielenie informacji publicznej w 2019 roku
62 wnioski wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Błaszkach, na które zostały udzielone
odpowiedzi w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

III.11.Zarządzenia Burmistrza Błaszek wydane w 2019 roku
1. Zarządzenie nr 1/19 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu
przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Błaszek.
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2. Zarządzenie nr 2/19 w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
położonych w miejscowości Gzików i Kalinowa.
3. Zarządzenie nr 3/19 w sprawie powołania Komisji do analizy wniosku o udzielenie dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Błaszki.
4. Zarządzenie nr 4/19 w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów sportowych.
5. Zarządzenie nr 5/19 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w
Urzędzie Miejskim w Błaszkach.
6. Zarządzenie nr 6/19 w sprawie powołania Zespołu d/s opiniowania rocznych list osób
ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy.
7. Zarządzenie nr 7/19 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
Błaszkach.
8. Zarządzenie nr 8/19 w sprawie zmiany Planu Finansowego Urzędu w związku z podjętą
Uchwałą NR VI/25/19 Rady Miejskie jw Błaszkach z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmian
w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
9. Zarządzenie nr 9/19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w trybie
bezprzetargowym.
10. Zarządzenie nr 10/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 472/18 Burmistrza Błaszek z dnia
24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów
stanowiących własność Gminy Błaszki zmienionego Zarządzeniem Nr 533/18 Burmistrza
Błaszek z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 472/18 Burmistrza
Błaszek z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu
dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Błaszki.
11. Zarządzenie nr 11/19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia.
12. Zarządzenie nr 12/19 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
13. Zarządzenie nr 13/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
14. Zarządzenie nr 14/19 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Błaszkach.
15. Zarządzenie nr15/19 Burmistrza Błaszek w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przeyargu
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nieograniczonego na dostawę kruszywa do remontów dróg na terenie Gminy Błaszki w 2019
roku.
16. Zarządzenie nr 16/19 Burmistrza Błaszek w sprawie zmiany Zarządzenia NR 401/2017
Burmistrza Błaszek z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za
udostępnianie obiektów lub urządzeń użyteczności publicznej Gminy Błaszki.
17. Zarządzenie nr 17/19 Burmistrza Błaszek w sprawie ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Błaszki na rok szkolny 2019/2020.
18. Zarządzenie nr 18/19 Burmistrza Błaszek w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu
Miejskiego w Błaszkach.
19. Zarządzenie nr 19/19 Burmistrza Błaszek w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do wydzierżawienia.
20. Zarządzenie nr 20/19 Burmistrza Błaszek w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. informacji
publicznej i petycji.
21. Zarządzenie nr 21/19 Burmistrza Błaszek w sprawie wspierania doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 2019 roku w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez gminę Błaszki.
22. Zarządzenie nr 22/19 Burmistrza Błaszek w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na
2019 r.
23. Zarządzenie nr 23/19 Burmistrza Błaszek w sprawie powołania zespołu koordynującego
realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Błaszki na lata 2019-2021.
24. Zarządzenie nr 24/19 Burmistrza Błaszek w sprawie zebrań sprawozdawczo-wyborczych
w samorządach mieszkańców na terenie Gminy Błaszki.
25. Zarządzenie nr 25/19 Burmistrza Błaszek w sprawie odwołania Pana Piotra Rolirata ze
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Błaszkach.
26. Zarządzenie nr 26/19 Burmistrza Błaszek w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do użyczenia.
27. Zarządzenie nr 27/19 Burmistrza Błaszek w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na
2019 r.
28. Zarządzenie nr 28/19 Burmistrza Błaszek w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia.
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29. Zarządzenie nr 29/19 Burmistrza Błaszek w sprawie zmiany plany finansowego Urzędu w
związku z podjętą uchwałą nr VII/43/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 22 lutego 2019r. w
sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
30. Zarządzenie nr 30/19 Burmistrza Błaszek w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
31. Zarządzenie nr 31/19 Burmistrza Błaszek w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
opiniowania wniosków złożonych na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku.
32. Zarządzenie nr 32/19 Burmistrza Błaszek w sprawie wprowadzenia oznaczeń dni wolnych
od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Błaszkach.
33. Zarządzenie nr 33/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
34. Zarządzenie nr 34/19 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania
sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Błaszki.
35. Zarządzenie nr 35/19 Burmistrza Błaszek w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego położonego w miejscowości Gruszczyce.
36. Zarządzenie nr 36/19 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
37. Zarządzenie nr 37/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
38. Zarządzenie nr 38/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Błaszkach
39. Zarządzenie nr 39/19 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/19 Burmistrza Błaszek z dnia
13marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Błaszkach
40. Zarządzenie nr 40/19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia.
41. Zarządzenie nr 41/19 w sprawie zebrań sprawozdawczo-wyborczych w samorządach
mieszkańców na terenie Gminy Błaszki.
42. Zarządzenie nr 42/19 w sprawie powołania Miejskiej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej
43. Zarządzenie nr 43/19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
użyczenia.
44. Zarządzenie nr 44/19 w sprawie Zmiany Planu Finansowego Urzędu w związku z podjętą
Uchwałą Nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 28 marca 2019r.
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45. Zarządzenie nr 45/19 w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
46. Zarządzenie nr 46/19 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.
47. Zarządzenie nr 47/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
48. Zarządzenie nr 48/19 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na
dzierżawę gruntu rolnego położonego w miejscowości Borysławice.
49. Zarządzenie nr 49/19 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży z udziałem w częściach wspólnych budynku i grunt.
50. Zarządzenie nr 50/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Błaszkach
51. Zarządzenie nr 51/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
52. Zarządzenie nr 52/19 w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
położonych w miejscowości Łubna-Jakusy i Kalinowa.
53. Zarządzenie nr 53/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
sołectwa Domaniew w sprawie utworzenia Sołectwa Kociołki i podziału Sołectwa Domaniew
54. Zarządzenie nr 54/19 w sprawie Zmiany Planu Finansowego Urzędu w związku z podjętą
Uchwałą Nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 30 kwietnia 2019r.
55. Zarządzenie nr 55/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
56. Zarządzenie nr 56/19 w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury w Błaszkach
57. Zarządzenie nr 57/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
58. Zarządzenie nr 58/19 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum
Kultury w Błaszkach
59. Zarządzenie nr 59/19 w sprawie zebrania sprawozdawczo-wyborczego w Samorządzie
Mieszkańców Nr 2 na terenie Gminy Błaszki
60. Zarządzenie nr 60/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu
dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Błaszki"
61. Zarządzenie nr 61/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sędzimirowicach
62. Zarządzenie nr 62/19 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Błaszkach
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63. Zarządzenie nr 63/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kwaskowie
64. Zarządzenie nr 64/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Domaniewie
65. Zarządzenie nr 65/19 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach
66. Zarządzenie nr 66/19 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
obowiązujących przy realizacji projektów pn. „ Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie
ternu wokół Stawu Trojana w miejscowości Żelisław, oraz Budowa ośrodka edukacyjnosportowo – rekreacyjnego Wioska Woja w Wojkowie”.
67. Zarządzenie nr 67/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej we Włocinie
68. Zarządzenie nr 68/19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady położonych na terenie Gminy i
miasta Błaszki
69. Zarządzenie nr 69/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Przedszkola Samorządowego "Baśniowa Kraina" w Błaszkach
70. Zarządzenie nr 70/19 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Błaszkach
71. Zarządzenie nr 71/19 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach
72. Zarządzenie nr 72/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Piotra Michalskiego
73. Zarządzenie nr 73/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału w projekcie pn, "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błaszki"
74. Zarządzenie nr 74/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Błaszki.
75. Zarządzenie nr 75/19 w sprawie ustanowienia regulaminu sterylizacji suk i kotek oraz
kastracji psów i kotów na terenie Gminy Błaszki
76. Zarządzenie nr 76/19 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na
dzierżawę gruntu rolnego położonego w miejscowości Gruszczyce.
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77. Zarządzenie nr 77/19 w sprawie zasad i trybu realizacji Błaszkowskiego Budżetu
Obywatelskiego 2020
78. Zarządzenie nr 78/19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
użyczenia
79. Zarządzenie nr 79/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w
Sędzimirowicach
80. Zarządzenie nr 80/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwaskowie
81. Zarządzenie nr 81/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
82. Zarządzenie nr 82/19 w sprawie zmiany Planu Finansowego Urzędu w związku z podjętą
Uchwałą Nr X/61/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 30 maja 2019r.
83.Zarządzenie nr 83/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Domaniewie
84. Zarządzenie nr 84/19 w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
85. Zarządzenie nr 85/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach
86. Zarządzenie nr 86/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
87. Zarządzenie nr 87/19 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Błaszkach
88. Zarządzenie nr 88/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w roku 2019
89. Zarządzenie nr 89/19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
90. Zarządzenie nr 90/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włocinie
91. Zarządzenie nr 91/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego "Baśniowa kraina" w
Błaszkach

str. 33

Raport o stanie gminy Błaszki za 2019 rok

92. Zarządzenie nr 92/19 w sprawie zmiany Planu Finansowego Urzędu w związku z podjętą
Uchwałą Nr XI/66/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 12 czerwca 2019 r.
93. Zarządzenie nr 93/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019r.
94. Zarządzenie nr 94/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy
Błaszki w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie podpisania umowy i realizacji projektu
„Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim” RPLD.09.02.01 – IP.01 – 10 – 001/19
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Błaszkach.
95. Zarządzenie nr 95/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
we Włocinie
96. Zarządzenie nr 96/19 w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Błaszkach
97. Zarządzenie nr 97/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
konkursowych na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w zakresie:
ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa
98. Zarządzenie nr 98/19 w sprawie zmiany Planu Finansowego Urzędu w związku z podjętą
Uchwałą Nr XII/75/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 26 czerwca 2019 r.
99. Zarządzenie nr 99/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
100. Zarządzenie nr 100/19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
101. Zarządzenie nr 101/19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie robót drogowych modernizacyjnych i remontowych na drogach gminnych
102. Zarządzenie nr 102/19 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji
ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
spowodowanej niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Błaszki
103. Zarządzenie nr 103/19 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
104. Zarządzenie nr 104/19 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
105. Zarządzenie nr 105/19 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
przedszkola
106. Zarządzenie nr 106/19 w sprawie ustalenia i wdrożenia "Polityki bezpieczeństwa i
ochrony danych" w Urzędzie Miejskim w Błaszkach
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107. Zarządzenie nr 107/19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Błaszki i Gruszczyce.
108. Zarządzenie nr 108/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
109.Zarządzenie nr 109/19 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
110. Zarządzenie nr 110/19 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
111. Zarządzenie nr 111/19 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
112. Zarządzenie nr 112/19 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Błaszkach
113. Zarządzenie nr 113/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019r.
114. Zarządzenie nr 114/19 w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
położonych w miejscowości Łubna-Jakusy i Kwasków
115. Zarządzenie nr 115/19 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru
sołtysa i rady sołeckiej
116. Zarządzenie nr 116/19 w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
położonych w miejscowości Łubna Jakusy i Kwasków.
117. Zarządzenie nr 117/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
118. Zarządzenie nr 118/19 w sprawie ufundowania pamiątkowej lancy
119. Zarządzenie nr 119/19 w sprawie w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019
rok.
120. Zarządzenie nr 120/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117/19 Burmistrza Błaszek z
dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
121. Zarządzenie nr 121/19 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
położonej w miejscowości Gzików
122. Zarządzenie nr 122/19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w miejscowości Żelisław
Zarządzenie nr 122/1/19 w sprawie powołana zespołu informatycznego w wyborach do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
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123. Zarządzenie nr 123/19 w sprawie zmiany Planu Finansowego Urzędu w związku podjętą
Uchwałą nr XIII/82/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 29 sierpnia 2019 roku.
124. Zarządzenie nr 124/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Błaszki na 2019 rok
125. Zarządzenie nr 125/19 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu uczniów do
placówek oświatowych na terenie Gminy Błaszki
126. Zarządzenie nr 126/19 w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości
położonej w miejscowości Łubna-Jakusy
127. Zarządzenie nr 127/19 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. inwestycji
128. Zarządzenie nr 128/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
129. Zarządzenie nr 129/19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
oddania w najem w trybie bezprzetargowym
130. Zarządzenie nr 130/19 w sprawie zmian w Budżecie na 2019 r.
131. Zarządzenie nr 131/19 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Błaszkach
132. Zarządzenie nr 132/19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
oddania w użyczenie
133. Zarządzenie nr 133/19 w sprawie zmian w Budżecie na 2019 r
134. Zarządzenie nr 134/19 w sprawie zmiany Planu Finansowego Urzędu w związku z podjętą
Uchwałą Nr XIV/90/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 30.09.2019 r.
135. Zarządzenie nr 135/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 rok.
136. Zarządzenie nr 136/19 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do oddania
w dzierżawę
137. Zarządzenie nr 137/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
138. Zarządzenie nr 138/19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
oddania w dzierżawę
139. Zarządzenie nr 139/19 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
położonej w miejscowości Żelisław Uchwałą NR XV/96/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia
30 października 2019 r.
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140. Zarządzenie nr 140/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
141. Zarządzenie nr 141/19 w sprawie wydania upoważnienia dla Pani Magdaleny Jeziorskiej
do reprezentowania w Radzie Stowarzyszenia "Długosz Królewski"
142. Zarządzenie nr 142/19 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. ochrony środowiska
143. Zarządzenie nr 143/19 w sprawie zmiany Planu Finansowego Urzędu w związku z
podjętą Uchwałą NR XV/96/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 30 października 2019 r.
144. Zarządzenie nr 144/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
145. Zarządzenie nr 145/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 r.
146. Zarządzenie nr 146/19 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
147. Zarządzenie nr 147/19 Burmistrza Błaszek w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki
na 2019 r.
148. Zarządzenie nr 148/19 Burmistrza Błaszek w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Błaszkach
149. Zarządzenie nr 149/19 Burmistrza Błaszek w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem oraz w dzierżawę
150. Zarządzenie nr 150/19 Burmistrza Błaszek w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do użyczenia.
151. Zarządzenie nr 151/2019 Burmistrza Błaszek w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia dniem
wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Błaszkach
152. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 152/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Sukcesywną dostawę paliw płynnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w
Błaszkach w 2020 roku"
153. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 153/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie:
Zmiany Planu Finansowego Urzędu w związku z podjętą Uchwałą Nr XVII/103?19 Rady
Miejskiej w Błaszkach z dnia 28 listopada 2019r.
154. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 154/2019 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki
na 2019 r.
155. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 155/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie
powołania Komisji do oceny zgłoszeń kandydatów na instruktorów na szkolenia z kompetencji
cyfrowych oraz ich wyboru
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156. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 156/2019 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki
na 2019 rok
157. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 157/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym
zwierzętom odłowionym z terenu gminy Błaszki.
158. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 158/2019 w sprawie powołania zespołu
powypadkowego
159. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 159/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. gospodarki
przestrzennej
160. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 160/2019 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki
na 2019 rok
161. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 161/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
162. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 162/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Staszica w Błaszkach
163. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 163/2019 w sprawie Zmiany Planu Finansowego
Urzędu w związku z podjętą Uchwałą NR XVIII/107/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 19
grudnia 2019r.
164. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 164/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Błaszki
na 2019 r.
165. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 165/2019 w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Błaszkach
166. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 166/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia NR 162/19
Burmistrza Błaszek z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Staszica w Błaszkach
167. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 167/2019 w sprawie inwentaryzacji kasy w Urzędzie
Miejskim w Błaszkach
168. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 168/2019 w sprawie przekazania do złomowania i
wycofania z eksploatacji samochodów będących własnością Gminy Błaszki
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169. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 169/19 w sprawie Zmiany Planu Finansowego Urzędu
w związku z podjętą Uchwałą Nr XIX/116/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 30 grudnia
2019 r.
170. Zarządzenie Burmistrza Błaszek nr 170/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Błaszki
na 2019 rok

IV. Urząd Stanu Cywilnego w Błaszkach
W 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Błaszkach udzielono - 20 ślubów cywilnych, śluby
konkordatowe -39.
Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego w 2019 roku wynosiła – 962,
Liczba wydanych dowodów osobistych w 2019 roku wynosiła - 927,
Odnotowano w 2019 roku 20 urodzeń i 32 zgony.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 22 stycznia 2019 r. w Błaszkach, odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń
państwowych, przyznawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 50 – lecia pożycia
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małżeńskiego. Odznaczenia wręczył Burmistrz Błaszek Pan Piotr Świderski, który
pogratulował jubilatom złotych godów. W uroczystości wzięli także udział Zastępca
Przewodniczego Rady Miejskiej w Błaszkach Pan Zbigniew Jaworski, Naczelnik Wydziału
Pani Iwona Lisiak, Skarbnik Błaszek Pani Małgorzata Woźniakowska oraz Kierownik USC Pani
Agnieszki Posiewała. Obecny był również radny Rady Miejskiej w Błaszkach Pan Marek
Laskowski, którego rodzice obchodzili jubileusz. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
otrzymali Państwo:
1.Jadwiga i Stanisław Adamczewscy,
2. Jadwiga i Stefan Balcerzak,
3. Teresa i Stanisław Kliszewscy
4. Sabina i Czesław Kowalscy
5. Danuta i Józef Kucińscy
6. Joanna i Józef Królak
7. Teresa i Józef Laskowscy
8. Anna i Stanisław Lipińscy
9. Elżbieta i Bogumił Ruć

Jubileusz Pani Zofii Sałata 104-letniej mieszkanki Orzeżyna w dniu 28 kwietnia
2019 r.
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Pani Zofia Sałata – mieszkanka Orzeżyna doczekała się wyjątkowego jubileuszu. W dniu 104
urodzin tj 28 kwietnia 2019 roku otrzymała bukiet kwiatów oraz pamiątkowy ryngraf od
Burmistrza Błaszek -Piotra Świderskiego. Tego szczególnego dnia dostojną, pełną wigoru
jubilatkę odwiedziła najbliższa rodzina, znajomi i przyjaciele. Były kwiaty i prezenty, wspólne
fotografie, a w pierwszej kolejności dużo miłych i ciepłych słów.
Szanowna jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem a humor i radość życia nadal ja nie
opuszczają. Taka uroczystość to wyjątkowe wydarzenie dla naszej społeczności lokalnej. W
tym miejscu Burmistrz Błaszek pragnie złożyć podziękowania na ręce solenizantki oraz jej
rodziny za zaproszenie na ten uroczysty dzień i możliwość wspólnego celebrowania tak
spektakularnego jubileuszu. Pani Zofii składamy gratulacje i gorące życzenia zdrowia,
szczęścia i pomyślności. Niech każdego dnia towarzyszy Pani wspierająca miłość i troska ze
strony najbliższych, niech napawa Panią poczuciem dumy z życiowych doświadczeń.
Jubileusz Pani Wiktorii Barańskiej, która dniu 4 października 2019 r. skończyła 100 lat.

Z tej okazji z kwiatami i życzeniami kolejnych lat w zdrowiu i spokoju, Jubilatkę odwiedzili :
Burmistrz Błaszek -Piotr Świderski, Skarbnik Gminy Błaszki – Małgorzata Woźniakowska oraz
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego -Agnieszka Posiewała. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego
w Błaszkach przekazali wyrazy uznania dla przeżytych lat. Nadmienili również, że tak bogate
doświadczenie życiowe jest także wspólnym dziedzictwem naszej gminy, z czym trudno się
nie zgodzić. Pani Wiktoria ze względu na stan zdrowia przebywa aktualnie u córki w Kaliszu,
w związku z tym Burmistrz właśnie tam udał się z życzeniami. Szanownej Jubilatce życzymy
jeszcze wielu wspaniałych lat życia, pogody ducha i zdrowia, które jest ważnym elementem
długowieczności.
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V. Realizacja Budżetu Gminy
Budżet Gminy Błaszki na 2019 rok uchwalony został Uchwałą nr IV/18/2018 dnia 19
grudnia 2018 r w kwocie:
dochody budżetu gminy
dochody bieżące
dochody majątkowe

60 433 940,71 zł
59 935 240,71 zł
498 700,00 zł

wydatki budżetu gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

59 486 403,93 zł
53 882 404,97 zł
5 603 998,96 zł

rozchody budżetu gminy

947 536,78 zł

W ciągu roku 2019 plan po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uległ
zmianie i wynosi:
Dochody budżetu z planu 66 904 773,67 zł wykonano w kwocie 65 322 736,92 zł,
tj. 97,64 % z tego:
dochody bieżące z planu 66 221 169,46 zł wykonano w kwocie 64 776 559,39, tj. 97,81 %
dochody majątkowe z planu 683 604,21 zł wykonano w kwocie 546 177,53 zł, tj. 71,69 %.

Wydatki budżetu z planu 69 507 036,89 zł wykonano w kwocie 66 147 073,63 zł,
tj. 95,17 %
z tego:
wydatki bieżące z planu 61 962 432,87 zł wykonano w kwocie 60 067 872,81 zł, tj.96,94 %
wydatki majątkowe z planu 7 544 604,02 zł wykonano w kwocie 6 079 200,82 zł, tj. 80,57 %

Przychody budżetu z planu 3 549 800,00 zł wykonano w kwocie 3 549 969,20 zł,
tj. 100,00 %
Rozchody budżetu z planu 947 536,78 zł wykonano w kwocie 947 536,78 zł, tj. 100,00 %
z przeznaczeniem na :
• spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Zadłużenie gminy na dzień 30.12.2019 roku wynosi:
z tego:

13 052 754,42 zł
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•
•

Kredyty
Pożyczki z WFOŚ i GW

12 519 856,58 zł
532 897 84 zł

Realizacja dochodów
Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów 65 322 736,92 zł przypada na:
Subwencje
22 883 207,00 zł
(35,03%)
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 22 380 668,62 zł (34,26%)
Udziały w podatkach
8 316 696,09 zł 12,73%)
Podatki i opłaty
10 099 916,22 zł (15,46%)
w tym podatek od nieruchomości
5 015 396,22 zł
5. Dochody majątkowe
546 177,53 zł
(0,84%)
6. Pozostałe dochody
1 096 071,46 zł (1,68%)
--------------------------------------------------------------------------------------------1.
2.
3.
4.

100%

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada na:
wydatki bieżące
60 067 872,81 zł
z tego: na wydatki jednostek budżetowych
36 726 316,25 zł
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
23 926 076,71 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
12 800 239,54 zł
dotacje na zadania bieżące
1 724 923,52 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych
21 198 231,39 zł
obsługa długu
359
685,25 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 2,3
58 716,40 zł
wydatki majątkowe
Razem:

6 079 200,82 zł
--------------------------------69 507 036,89 zł
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V.2.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Błaszki za rok 2019.
1. Wprowadzenie
Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błaszki na lata 2019-2031 oraz dane
sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Błaszki za 2019 rok.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błaszki na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr
IV/19/2018 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 19 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona
została uchwałami Rady Miejskiej w Błaszkach :
1. VI /26 /19 z 24 stycznia 2019 roku
2. IX /54 /19 z 30 kwietnia 2019 roku
3. X /62 /19 z
4. XI/67/19 z

30 maja 2019 roku
12 czerwca 2019 roku

5. XII /76 /19 z 26 czerwca 2019 roku
6. XIII /83 /19 z 29 sierpnia 2019 roku
7. XVIII 108 /19 z 19 grudnia 2019 roku
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona
została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie
Finansowej, obejmując:
– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Błaszki na lata 2019-2031 (załącznik 1);
– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Błaszki (załącznik 2).
Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej
Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot
przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dochody
Plan dochodów budżetu Gminy Błaszki na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem
66 904 773,67 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 65 322 736,92
zł, tj. 97,64%.
Dochody obejmują:
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1, dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 66 221 169,46 zł, wykonane na dzień
31.12.2019 r. w kwocie 64 776 559,39 zł, tj. 97,82%, w tym:
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 073 334,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r.
w kwocie 8 149 515,00 zł, tj. 100,94%;
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w
kwocie 167 181,09 zł, tj. 139,32%;
3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 11 469 373,71 zł, wykonane
na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 10 099 916,22 zł, tj. 88,06%;
4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 22 887 207,00 zł,
wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 22 883 207,00 zł, tj. 100,00%;
5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące –
zaplanowane w kwocie 22 586 038,71 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie
22 380 668,62 zł, tj. 99,09%;
6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 089 216,04 zł, wykonane na
dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 096 071,46 zł, tj. 100,63%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 683 604,21 zł, wykonane na dzień
31.12.2019 r. w kwocie 546 177,53 zł, tj. 79,90%, w tym:
1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 479 092,00 zł,
wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 343 409,33 zł, tj. 71,68%;
2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane
w kwocie 194 512,21 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 194 512,21 zł, tj.
100,00%.

3. Wydatki
Plan wydatków budżetu Gminy Błaszki na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem
69 507 036,89 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 66 147 073,63
zł, tj. 95,17%.
Wydatki obejmują:
1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 61 962 432,87 zł, wykonane na dzień
31.12.2019 r. w kwocie 60 067 872,81 zł, tj. 96,94%, w tym:
1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 425 000,00 zł, wykonane
na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 359 685,25 zł, tj. 84,63%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 544 604,02 zł, wykonane na dzień
31.12.2019 r. w kwocie 6 079 200,82 zł, tj. 80,58%.
4. Wynik wykonania budżetu
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Dochody Gminy Błaszki zostały zrealizowane w wysokości 65 322 736,92 zł. Na realizację
zadań gminnych przeznaczono kwotę 66 147 073,63 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt
budżetu w wysokości -824 336,71 zł.
Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość
dodatnią i wyniosło 4 708 686,58 zł
5. Przychody
Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 549 969,20 zł, w
tym: – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 549 969,20 zł, tj.
100,00%
6. Rozchody
Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 947 536,78 zł, tj.
100,00% planu.

Wykonanie WPF w 2019 roku

Plan 2019 – UCHWAŁA
WPF

Plan 2019 – ZMIANA
WPF

Wykonanie 2019

Wykonanie planu
(względem
zmiany)

Lp.

Wyszczególnienie

1

Dochody ogółem

60 433 940,71

66 181 814,67

65 322 736,92

98,70%

1.1

Dochody bieżące

59 935 240,71

65 587 210,46

64 776 559,39

98,76%

1.1.1

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych

8 073 334,00

8 073 334,00

8 149 515,00

100,94%

1.1.2

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych

80 000,00

120 000,00

167 181,09

139,32%

1.1.3

podatki i opłaty

11 388 373,71

11 466 373,71

10 099 916,22

88,08%

1.1.3.1

z podatku od nieruchomości

6 107 361,71

6 107 361,71

5 015 396,22

82,12%

1.1.4

z subwencji ogólnej

22 887 207,00

22 883 207,00

22 883 207,00

100,00%

1.1.5

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele
bieżące

17 052 320,00

21 963 079,71

22 380 668,62

101,90%
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1.2

Dochody majątkowe, w tym

498 700,00

594 604,21

546 177,53

91,86%

1.2.1

ze sprzedaży majątku

488 700,00

490 092,00

343 409,33

70,07%

1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na
inwestycje

0,00

94 512,21

194 512,21

205,81%

2

Wydatki ogółem

59 486 403,93

68 784 077,89

66 147 073,63

96,17%

2.1

Wydatki bieżące, w tym:

53 882 404,97

61 239 473,87

60 067 872,81

98,09%

2.1.1

z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

0,00

0,00

0,00%

2.1.1.1

w tym: gwarancje i poręczenia podlegające
wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym
mowa w art. 243 ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00%

2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej
przekształconego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w
jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa

0,00

0,00

0,00

0,00%

2.1.3

wydatki na obsługę długu, w tym:

425 000,00

425 000,00

359 685,25

84,63%

2.1.3.1

odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1
ustawy, w tym:

425 000,00

425 000,00

359 685,25

84,63%

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243
ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po
2.1.3.1.1
zakończeniu programu, projektu lub zadania i
otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i
dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

0,00

0,00

0,00

0,00%

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu
2.1.3.1.2 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243
ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy

0,00

0,00

0,00

0,00%

5 603 998,96

7 544 604,02

6 079 200,82

80,58%

947 536,78

-2 602 263,22

-824 336,71

2.2

Wydatki majątkowe

3

Wynik budżetu

4

Przychody budżetu

0,00

3 549 800,00

3 549 969,20

100,00%

4.1

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

0,00

0,00

0,00

0,00%

4.1.1

w tym na pokrycie deficytu budżetu

0,00

0,00

0,00

0,00%
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4.2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6
ustawy

0,00

3 549 800,00

3 549 969,20

100,00%

4.2.1

w tym na pokrycie deficytu budżetu

0,00

2 602 263,22

0,00

0,00%

4.3

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

0,00

0,00

0,00

0,00%

4.3.1

w tym na pokrycie deficytu budżetu

0,00

0,00

0,00

0,00%

4.4

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

0,00

0,00

0,00

0,00%

4.4.1

w tym na pokrycie deficytu budżetu

0,00

0,00

0,00

0,00%

5

Rozchody budżetu

947 536,78

947 536,78

947 536,78

100,00%

5.1

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz
wykup papierów wartościowych

947 536,78

947 536,78

947 536,78

100,00%

5.1.1

w tym łączna kwota przypadających na dany rok
kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty
zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z
tego:

0,00

0,00

0,00

0,00%

5.1.1.1

w tym kwota przypadających na dany rok kwot
wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00%

5.1.1.2

kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
określonych w art. 243 ust. 3a ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00%

5.1.1.3

kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
innych niż określone w art. 243

0,00

0,00

0,00

0,00%

5.2

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

0,00

0,00

0,00

0,00%

6

Kwota długu

13 052 754,42

13 052 754,42

13 052 754,42

100,00%

7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez
jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań
po likwidowanych i przekształcanych jednostkach
zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

0,00

0,00

0,00%

8

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy

8.1

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami
bieżącymi

6 052 835,74

4 347 736,59

4 708 686,58

108,30%

8.2

Różnica między dochodami bieżącymi,
skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,
pomniejszonymi o wydatki

6 052 835,74

7 897 536,59

8 258 655,78

104,57%

9

Wskaźnik spłaty zobowiązań

9.1

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia
zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego i bez
uwzględniania ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok

2,27%

2,07%

2,00%
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9.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia
zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok

9.3

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego przypadających
do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca
doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

9.4

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu
zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok

2,27%

2,07%

2,00%

0,00

0,00

0,00

2,27%

2,07%

2,00%

9.5

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o
dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych
o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony
dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

10,82%

7,31%

7,73%

9.6

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań
określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan
3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok
prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

7,75%

7,75%

7,75%

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik
ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3
poprzednich lat)

7,67%

8,19%

8,19%

9.7

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty
zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3
kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Tak

Tak

Tak

9.7.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty
zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego rok budżetowy

Tak

Tak

Tak

10

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki
budżetowej, w tym na:

947 536,78

0,00

0,00

10.1

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów
wartościowych

947 536,78

0,00

0,00

0,00%
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11

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach
wydatków budżetowych

11.1

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

11.2

23 620 284,40

24 414 454,59

23 926 076,71

98,00%

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów
jednostki samorządu terytorialnego

4 230 781,79

4 305 290,64

3 927 657,35

91,23%

11.3

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226
ust. 3 pkt 4 ustawy

3 278 500,00

2 765 000,00

0,00

0,00%

11.3.1

bieżące

50 000,00

150 000,00

0,00

0,00%

11.3.2

majątkowe

3 228 500,00

2 615 000,00

0,00

0,00%

11.4

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

3 228 500,00

2 485 000,00

0,00

0,00%

11.5

Nowe wydatki inwestycyjne

1 265 498,96

2 799 104,02

3 852 110,54

137,62%

11.6

Wydatki majątkowe w formie dotacji

1 000 000,00

2 260 500,00

2 227 090,28

98,52%

12

Finansowanie programów, projektów lub zadań
realizowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.1

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania
finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

0,00

148 320,00

148 320,00

100,00%

12.1.1

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00%

12.1.1.1

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
wynikające wyłącznie z zawartych umów na
realizację programu, projektu lub zadania

0,00

0,00

0,00

0,00%

12.2

Dochody majątkowe na programy, projekty lub
zadania finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00%

12.2.1

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00%

12.2.1.1

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
wynikające wyłącznie z zawartych umów na
realizację programu, projektu lub zadania

0,00

0,00

0,00

0,00%

12.3

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania
finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

0,00

148 320,00

58 716,40

39,59%

12.3.1

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00%

12.3.2

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu
lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych
umów z podmiotem dysponującym środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00%
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12.4

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub
zadania finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00%

12.4.1

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00%

12.4.2

Wydatki majątkowe na realizację programu,
projektu lub zadania wynikające wyłącznie z
zawartych umów z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00%

12.5

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na
realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na
stopień finansowania tymi środkami

0,00

148 320,00

58 716,40

39,59%

12.5.1

- w tym w związku z już zawartą umową na
realizację programu, projektu lub zadania

0,00

0,00

0,00

0,00%

12.6

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po
dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00%

12.6.1

- w tym w związku z już zawartą umową na
realizację programu, projektu lub zadania

0,00

0,00

0,00

0,00%

12.7

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji
papierów wartościowych powstające w związku z
umową na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez
względu na stopień finansowania tymi środkami

0,00

0,00

0,00

0,00%

12.7.1

- w tym w związku z już zawartą umową na
realizację programu, projektu lub zadania

0,00

0,00

0,00

0,00%

12.8

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji
papierów wartościowych powstające w związku z
zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na
realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego w co najmniej 60% środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00%

12.8.1

- w tym w związku z już zawartą umową na
realizację programu, projektu lub zadania

0,00

0,00

0,00

0,00%

13

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po
samodzielnych publicznych zakładach opieki
zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

13.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez
jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po
likwidowanych i przekształcanych samodzielnych
zakładach opieki zdrowotnej

0,00

0,00

0,00

0,00%
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13.2

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z
budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

0,00

0,00

0,00

0,00%

13.3

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o
którym mowa w art. 190 ustawy o działalności
leczniczej

0,00

0,00

0,00

0,00%

13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej przekształconego na zasadach
określonych w przepisach o działalności leczniczej

0,00

0,00

0,00

0,00%

13.5

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych
w przepisach o działalności leczniczej

0,00

0,00

0,00

0,00%

13.6

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych
do końca 2011 r. na podstawie przepisów o
zakładach opieki zdrowotnej

0,00

0,00

0,00

0,00%

13.7

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku
finansowego samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

0,00

0,00

0,00

0,00%

14

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów
wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już
zaciągniętych

947 536,78

947 536,78

0,00

0,00%

14.2

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się
z wydatków budżetu

0,00

0,00

0,00

0,00%

14.3

Wydatki zmniejszające dług, w tym

0,00

0,00

0,00

0,00%

14.3.1

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich,
innych niż w pkt 14.3.3

0,00

0,00

0,00

0,00%

14.3.2

związane z umowami zaliczanymi do tytułów
dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny

0,00

0,00

0,00

0,00%

14.3.3

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

0,00

0,00

0,00

0,00%

14.4

Wynik operacji niekasowych wpływających na
kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)

0,00

0,00

0,00

0,00%

15

Dane dotyczące emitowanych obligacji
przychodowych

15.1

Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku
bankowym, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00%

15.1.1

środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy

0,00

0,00

0,00

0,00%

15.2

Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta
należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w
limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.
243 ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00%
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V.3.INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw
własności na 31 grudnia 2019 roku.

1) Wartość netto środków trwałych będących własnością gminy ujętych w ewidencji
środków trwałych (wg sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy na 31.12.2019 r. )
- 62 879 289,28 zł
w tym:

•

grunty (280,2212 ha) 4 788 390,11 zł

w tym:
• powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym (3,0700 ha)
przekazane w trwały zarząd (8,2669 ha)
• budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej
54 726 283,76 zł
• urządzenia techniczne i maszyny
1 679 425,24 zł
• środki transportu
1 495 485,98 zł
• inne środki trwałe
170 307,32 zł
2. Wartości niematerialne i prawne

19 396,87 zł

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych ( stan na 31.12.2019 r.
1. Gmina posiada:
• prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych w postaci 474 akcji w "WSK
PZL" Kalisz o wartości 4 740,00 zł.
• Posiada należności na ogólną kwotę 2 750 366,20 zł w tym między innymi:
- należności z tytułu podatków od osób fizycznych, prawnych i innych nieposiadających
osobowości prawnej stanowią kwotę
- 987 640,59 zł;
- należności z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowią kwotę
- 23
621,79 zł;
- należności z tytułu opieki nad rodziną wyniosły
- 1 503 020,92 zł,
- należności z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to kwota - 202 667,70 zł;
1. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku
1)W roku 2019 oddano do użytku mienie dotyczące infrastruktury technicznej i społecznej
w zakresie budowy, modernizacji, rozbudowy istniejących składników majątkowych na
kwotę 6 079 200,82 zł w tym między innymi:
• Na modernizację chodnika w msc. Borysławice Osiedle – kontynuacje
- 88 137,77
zł;
• Wykonano nakładki z destruktu
- 998 885,52 zł;
• Ułożono nakładki bitumiczne na drogach gminnych
- 397 040,56 zł;
• Utworzono Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny „Wioska Woja” w Wojkowie
- 131 072,72 zł;
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Zakupiono nieruchomości
- 446 204,31 zł;
Na budowę kotłowni na paliwo gazowe wraz z infrastrukturą w Błaszkach
przeznaczono
- 447 551,52 zł;
• Wykonano termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Błaszki
– 73 431,00 zł;
• Na modernizację taboru samochodowego Gminy przeznaczono 115 500,00 zł;
• Zakupiono samochód dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach
- 57 506,50 zł;
• Na utworzenie i wyposażanie Dziennego Domu " Senior + przeznaczono
78 216,14 zł;
• Na rozbudowę kanalizacji deszczowej w Błaszkach przeznaczono
123 497,98 zł;
• Na racjonalizacje oświetlenia ulicznego w Gminie Błaszki przeznaczono
- 198 682,60 zł;
• Na rozwój infrastruktury sportowo- rekreacyjnej poprzez budowę Otwartych Stref
Aktywności w Błaszkach i przy Szkole Podstawowej w Gruszczycach przeznaczono
– 235 078,01zł;
• Wybudowano studnię do nawadniania boiska sportowego w Błaszkach
57 703,00 zł;
Ponadto:
• Przekazano w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
kwotę 220 444,26 zł z czego na dotacje przedmiotowa przeznaczono kwotę
189 444,26 zł a na dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
przeznaczono kwotę 31 000,00 zł.
• Przekazano w formie dotacji dla OSP Zawady na zakup bramy garażowej kwotę 3
500,00 zł;
• Przekazano w formie dotacji dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu na remont
odcinka drogi powiatowej nr 1732E od ul. Kościuszki w Błaszkach w kierunku
miejscowości Sędzimirowice oraz przebudowę ciągu dróg powiatowych nr
1720E/1721E/171E Wróblew-Wągłczew- Gruszczyce łączna kwotę 2 066 590,28 zł.
•
•

Zgodnie z uchwałą nr XIX/117/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 30 grudnia 2019 roku w
sprawie ustalenia wydatków, które nigdy nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego
przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki w wysokości 239 462,02 zł z
przeznaczeniem na:
•
•
•
•
•

Rewitalizacje parków miejskich w Błaszkach
Zakup witaczy
Racjonalizacje oświetlenia ulicznego w Gminie Błaszki
Wykonanie oświetlenia murawy stadionu miejskiego w Błaszkach
Remont budynku gminnego strażnicy OSP w msc. Sędzimirowice

- 20 541,00 zł;
- 22 140,00 zł;
- 74 305,00 zł;
- 30 750,00 zł;
- 91 726, 02 zł.

W 2019 roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:
1) Działki wraz budynkiem mieszkalno- garażowym w Żelisławiu nr ewid. 55/2
- 69 000,00 zł;
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2) Działki w Gzikowie nr ewid. 107/4 - 70 110,00 zł;
3) Działki wraz z budynkiem mieszkalnym we Włocinie nr ewid. 15/5
- 13 500,00 zł;
4) Działki wraz z budynkiem mieszkalnym w Marianowie nr ewid. 53/4 - 3 600,00 zł;
5) Działki w Kwaskowie nr ewid. 234/2 6 600,00 zł;
6) Działki w Łubnej- Jakusy nr ewid. 154 - 28 413,00 zł;
7) Działki wraz z budynkiem mieszkalnym w Kalinowej nr ewid. 479
- 90 651,00 zł;
8) Działki wraz z lokalami mieszkalnymi w Kalinowej nr ewid. 480 - 93 600,00 zł.
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw
własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2019roku.
Pozyskane dochody majątkowe w 2019r. wyniosły 546 177,53 zł i pochodziły między innymi
z:
•
•
•

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności
8 255,99 zł;
ze sprzedaży składników majątkowych
- 343 409,33 zł
tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje
- 100 000,00 zł;
z czego na zadanie dofinansowane zg. z umową z dnia 06.09.2019 nr
2019/0086/8542/SubA/DIS/OSA ze środków Funduszu rozwoju kultury fizycznej
zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury Sportoworekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)
edycja 2019r. – Ministerstwo Sportu i Turystyki - 100.000,00 zł

V.4.Dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych:
L.p.

Położenie
nieruchomości
1 Gruszczyce 21
(lokal 15)

Pow.
nieruchomości

Wysokość czynszu

25,85 m²

9,46 zł za 1 m² plus
podatek VAT

2 Gruszczyce 21
(lokal 14)

26,10 m²

3 Kalinowa 18

30,15 m²

4 Jasionna

10,02 zł za 1 m²
plus podatek VAT
38,50 zł za 1 m²
plus podatek VAT
3 130,38 zł plus
podatek VAT

5 Stok Polski

60,00 m²

306,90 zł plus
podatek VAT

6 Gruszczyce 21

22,80 m²

4,62 zł za 1 m² plus
podatek VAT
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7 Gruszczyce

24,40 m²

8,10 zł za 1 m² plus
podatek VAT

V.5.Dzierżawy- opłaty miesięczne :
L.p.

Miejscowość

Pow.

Wysokość czynszu

1. Błaszki

15 m²

3,29 zł
za 1m² + VAT

2. Błaszki

45 m²

4,99 zł
za 1m² + VAT

3. Błaszki

15 m²

4. Błaszki

24 m²

4,44 zł
za 1m² + VAT

5. Błaszki

11,5 m²

3,71 zł
za 1m² + VAT

6. Błaszki

32,50 m²

13,27 zł
za 1m² + VAT

Błaszki

30 m²

3,31 zł
za 1m² + VAT

8. Błaszki

43 m²

26,47 zł + VAT

9. Błaszki

30 m²

5,11 zł
za 1m² +VAT

10. Błaszki

66 m²

3,97 zł
za 1m² + VAT

11. Błaszki

58 m²

3,97 zł
za 1m² + VAT

12. Błaszki

72,4 m²

3,97 zł
za 1m² + VAT

13. Błaszki

70 m²

3,97 zł
za 1m² + VAT

14. Błaszki

107,6 m²

3,97 zł
za 1m² + VAT

15. Błaszki

64 m²

3,97 zł
za 1m² + VAT

16. Gruszczyce

100 m²

3,58 zł
za 1m² + VAT

17. Morawki

440 m²

61,38 zł + VAT

7.

5,11 zł
za 1m² + VAT
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V.6.Dzierżawy- opłaty roczne
L.p.

Położenie
nieruchomości

Pow.
nieruchomości

Wysokość
czynszu

1. Chabierów

10 m²

25,44 zł

2. Błaszki

102 m²

106,01 zł Brutto

3. Gruszczyce

2,9804 ha

4 512,44 zł

4. Borysławice

1,50 ha

3 q żyta z 1 ha
fizycznego

5. Błaszki

38,39 zł + VAT

6. Brończyn

0,0232 ha

21,20 zł

7. Gruszczyce

2,3955

8. Mroczki Małe

0,1730 ha

5 q żyta z 1 ha
fizycznego

9. Borysławice

0,0693 ha

3 q żyta z 1 ha

10. Chrzanowice

0,8480 ha

229,15 zł

11. Błaszki

25 m²

2,50 zł za 1m²

12. Borysławice

0,0510 ha

13,78 zł

13. Borysławice

0,0600 ha

16,21 zł

14. Borysławice

0,0570 ha

15,41 zł

15. Borysławice

0,0510 ha

13,78 zł

16. Borysławice

0,0570 ha

15,41 zł

17. Borysławice

0,30 ha

3 q żyta z 1 ha
fizycznego

18. Nacesławice

0,50 ha

2 q żyta z 1 ha
fizycznego

19. Błaszki

25 m²

21,21 zł

20. Bukowina

0,70 ha
0,30 ha

3 q żyta z 1 ha
fizycznego
184,14 zł

21. Wrząca

0,05 ha

65,60 zł

22. Błaszki

75 m²

96,01 zł

23. Bukowina

0,47 ha

83,19 zł + Vat

24. Borysławice

0,0620 ha

38,06 zł

25. Borysławice

0,0527 ha

32,35 zł

26. Borysławice

0,0200 ha

12,28 zł

27. Borysławice

0,0500 ha

30,69 zł

28. Borysławice

0,0500 ha

30,69 zł
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29. Borysławice

0,0500 ha

30,69 zł

30. Borysławice

0,0500 ha

30,69 zł

31. Borysławice

1,0415 ha

1 417,05 zł

32. Morawki

0,20 ha

5 q żyta z 1 ha
fizycznego
5 q żyta z 1 ha
fizycznego

8,84 ha
33. Jasionna

0,98 ha

Część mienia gminnego jest przekazana w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej, który uzyskane dochody przeznacza na swoją działalność.

V.7. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia
gminy z tytułu mienia komunalnego.
W 2020 roku Gmina Błaszki planuje sprzedaż nieruchomości
•
•
•
•
•

działki budowlane w Romanowie oraz w Kalinowej
- 137 000,00 zł;
działki w Żelisławiu
- 92 000,00 zł;
działki we Wrzącej
- 30 000,00 zł;
działki w Domaniewie
- 20 000,00 zł;
lokalu użytkowego w Jasionnej oraz działki zabudowane w Kalinowej - 100 000,00 zł.

Gmina nie posiada innych praw majątkowych, udziałów w spółkach, akcjach i obligacjach.
Na obsługę poręczeń i gwarancji w 2019 roku nie wydatkowano żadnych kwot, ponieważ na
chwilę obecną nie udzielono poręczeń i gwarancji.
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VI. Gospodarka przestrzenna
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania
przestrzennego w gminie i stosownie do art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) jest
aktem prawa miejscowego. Zakres oraz procedurę uchwalania planu, a także jego zmiany
określono w artykułach od 15 do 26 w/w ustawy.
Obecnie na obszarze gminy obowiązuje 15 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, z czego dziesięć zostało uchwalonych na podstawie uchwały z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z
późn. zm.), a pozostałe plany są starsze.
Tabela 1. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących
na terenie Gminy Błaszki.
Lp.

Obręb geodezyjny i przeznaczenie

Data uchwalenia

Pow.
(w ha)

1.

Borysławice- Przeznaczenie terenu pod
oczyszczalnię ścieków komunalnych.

Uchwała Rady Gminy i Miasta
Błaszki nr XXXVI/197/97
z dnia 27.03.1997 r.

2,02

2.

Wojków- Lokalizacja szkoły podstawowej.

Uchwała Rady Gminy i Miasta
Błaszki XLIV/244/97
z dnia 11.12.1997 r.

1,17

3.

Borysławice- Teren przeznaczony pod
budownictwo mieszkaniowe i usługowe.

Uchwała Rady Gminy i Miasta
Błaszki nr LI/272/98
z dnia 17.06.1998 r.

0,77

4.

Łubna-Jakusy- Przemysł.

Uchwała Rady Gminy i Miasta
Błaszki nr XI/83/99
z dnia 14.12.1999 r.

1,20

5.

Łubna-Jakusy- Przemysł.

Uchwała Rady Gminy i Miasta
Błaszki nr IV/20/03
z dnia 21.02.2003 r.

0,84

6.

Gzików- Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wraz z urządzeniami
infrastruktury technicznej.

Uchwała Rady Gminy i Miasta
Błaszki nr XXIV/152/08
z dnia 29.12.2008 r.

4,08

7.

Skalmierz- Przemysł.

Uchwała Rady Gminy i Miasta
Błaszki nr XXXVII/179/09
z dnia 28.04.2009 r.

0,62

8.

Nacesławice (miejscowość Mroczki Małe)Obsługa produkcji i zabudowa produkcyjnomagazynowa.

Uchwała Rady Gminy i Miasta
Błaszki nr XXVIII/185/09
z dnia 30.06.2009 r.

2,46
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9.

Kalinowa- Tereny sportu i rekreacji.

Uchwała Rady Gminy i Miasta
Błaszki nr XXVIII/187/09 z dnia
30.06.2019 r.

0,30

10.

Lubanów- Zabudowa produkcyjna, składy i
magazyny.

Uchwała Rady Gminy i Miasta
Błaszki nr XXIX/193/09
z dnia 27.08.2009 r.

5,77

11.

Gruszczyce i Emilianów- Zabudowa
produkcyjna, składy i magazyny.

Uchwała Rady Gminy i Miasta
Błaszki nr XXIX/195/09
z dnia 27.08.2009 r.

4,00

12.

Domaniew (miejscowość Kociołki)- Tereny
zabudowy produkcyjnej.

Uchwała Rady Gminy i Miasta
Błaszki nr III/9/10
z dnia 29.12.2010 r.

2,11

13.

Żelisław- Zabudowa zagrodowa
w gospodarstwach.

Uchwała Rady Gminy i Miasta
Błaszki nr XXXIII/241/14
z dnia 31.01.2014 r.

0,68

14.

Gzików- Zabudowa produkcyjna, składy
i magazyny z dopuszczeniem zabudowy
usługowej.

Uchwała Rady Gminy i Miasta
Błaszki nr IV/17/15
z dnia 22.01.2015 r.

2,81

15.

Gruszczyce- Zabudowa produkcyjna, składy
i magazyny.

Uchwała Rady Gminy i Miasta
Błaszki nr IV/18/15
z dnia 22.01.2015 r.

7,30

Razem:

36,13

Źródło: Urząd Miejski w Błaszkach- stan na 01.08.2019 r.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie gminy
Błaszki nie utraciły swojej ważności w świetle aktualnego prawa. Plany te nie utraciły swojej
wartości merytorycznej i nadal realizują swoje funkcje. W czasie ostatnich lat nie wpłynęły
do tutejszego urzędu żadne wnioski z prośbą o ich zmianę.

VI.1.Plany miejscowe w trakcie opracowania
Rada Miejska w Błaszkach podjęła następujące uchwały:
1) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu miejscowości Borysławice- Uchwała nr VI/34/19 z dnia
24 stycznia 2019 roku (na obszarze objętym planem przewiduje się lokalizację Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla terenu Gminy i Miasta Błaszki,
inwestycja ma być zlokalizowana obok istniejącej oczyszczalni ścieków
komunalnych);
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2) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV
Sieradz- Jawor- Błaszki dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych
Borysławice,
Wójcice,
Lubanów,
Smaszków,
Kwasków Orzeżyn
oraz
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji
planu miejscowego- Uchwała nr VI/33/19 z dnia 24 stycznia 2019 roku (na obszarze
objętym planem przewiduje się modernizację napowietrznej linii elektroenergetycznej
110 kV w celu stworzenia warunków do sprawnego przyłączenia większej ilości źródeł
energii odnawialnej na terenie Powiatu Sieradzkiego). Podjęto także uchwałę w
sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
w zakresie
trasy
napowietrznej
linii
elektroenergetycznej 110 kV Sieradz-Jawor-Błaszki dla obszaru położonego w
obrębach geodezyjnych Borysławice, Wójcice, Lubanów, Smaszków, Kwasków
Orzeżyn- Uchwała Rady Miejskiej w Błaszkach nr VI/33/19 z dnia 12 czerwca 2019
roku (powodem zmiany uchwały była potrzeba zmiany załącznika graficznego).
3) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu miejscowości Cienia- Uchwała Rady Miejskiej w
Błaszkach nr VII/44/19 z dnia 22.02.2019 roku (przystąpiono do opracowania mpzp
na wniosek właścicieli działek- na obszarze objętym planem przewiduje się zabudowę
magazynową i składową).
4) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zgodnie
z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jest podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną
gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Studium
sporządzone jest dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. Studium nie jest
aktem prawa miejscowego, jednak jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5) Aktualnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy
i miasta Błaszki zostało sporządzone na podstawie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139). Pierwotna uchwała dotycząca studium została przyjęta Uchwałą nr XIII/88/2000
Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Błaszki”. Studium zostało zaktualizowane Uchwałą nr XVII/112/08 Rady Gminy i
Miasta Błaszki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Błaszki” oraz Uchwałą
Nr XXXVIII/282/14 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na
terenie Gminy i Miasta Błaszki.
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Podjęte uchwały są zgodne w zakresie projektowanych funkcji z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Błaszki.
Głównym narzędziem w kształtowaniu ładu przestrzennego w gminie Błaszki w latach 2003 2019, oprócz planów miejscowych, były decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje
o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie obowiązującej ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów, dla których gmina nie posiada aktualnych
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizacja inwestycji jest możliwa po
uzyskaniu w/w decyzji. Zgodnie z art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennego gminy.
W 2019 roku wydano 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydano
119 decyzji o warunkach zabudowy.

VII. Ochrona Środowiska, Rolnictwo Gospodarka Odpadami

W 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Błaszkach wpłynęło 10 wniosków dotyczących
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć określonych
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Ponadto w
2019 r. kontynuowano procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 9
postępowań, wszczętych w latach poprzednich. (z 2016 r. – 1 postępowanie, z 2018 r. – 9
postępowań). Łącznie prowadzono 20 postepowań w ww. sprawie.
W trakcie 2019 r. 8 postępowań zakończono decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach dla nw planowanych przedsięwzięć:
• budowa urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na działce nr ewid. 221,
obręb geodezyjny Kwasków, gm. Błaszki, pow. sieradzki, woj. łódzkie z utworów
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•

•

•

•

•

•

•

neogeńskich w celu podlewania upraw polowych”,
budowa farmy fotowoltaicznej „Stok Polski” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce nr ewid. 402 i 403, obręb
Kamienna, gmina Błaszki;
budowa farmy fotowoltaicznej „Stok Nowy I” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce nr ewid. 71/3, obręb Stok Nowy,
gmina Błaszki;
budowa farmy fotowoltaicznej „Stok Nowy II” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce nr ewid. 52, obręb Stok Nowy,
gmina Błaszki;
budowa farmy fotowoltaicznej „Stok Nowy III” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce nr ewid. 43, obręb Stok Nowy,
gmina Błaszki;
budowa farmy fotowoltaicznej „Grzymaczew Kolonia I” o mocy do 1 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce nr ewid. 106, obręb
Grzymaczew, gmina Błaszki;
budowa farmy fotowoltaicznej „Stok Polski 404, 405/1, 407, 408” o mocy do 1 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach nr ewid. 404, 405/1,
407, 408, obręb Stok Polski, gmina Błaszki;
budowa fermy drobiu o początkowej obsadzie 769,568 DJP z zapleczem na działkach
nr ewidencyjny 317/3 i 312, obręb geodezyjny Sarny i Zaborów, gm. Błaszki.

W przypadku 2 postępowań wydano postanowienie stwierdzające potrzebę
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, co wiąże się z
koniecznością przedłożenia przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko dla
planowanych inwestycji. W związku z powyższym przedmiotowe postępowania zostały
zawieszone do czasu złożenia raportu.
Pod koniec 2019 r. Inwestor jednego z nich przedłożył raport w związku z czym tutejszy organ
podjął dane postępowanie i przystąpił do procedury oceny oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku 6 wniosków w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach odmówiono wszczęcia postępowania z uwagi na brak
kwalifikacji planowanych przedsięwzięć do przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) lub Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
Ponadto w 2019 roku dla 3 postępowań prowadzonych w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, z uwagi na wycofanie wniosku przez wnioskodawcę,
wydano decyzje umarzające powyższe postępowania.

VII.2 Realizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody.
Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
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1614 z póź. zm.), Uchwałą Nr XVIII/113/2019 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 19 grudnia
2019 r., zniesiono formę ochrony przyrody pomnik drzewa z gatunku lipa drobnolistna
o obwodzie 500 cm, rosnącego na działce nr ewid. 69/9 w miejscowości Gzików, gm. Błaszki.
Ponadto Gmina Błaszki, w oparciu o przepisy w/w ustawy, wystąpiła do Starosty
Sieradzkiego z 24 wnioskami o uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie 151 drzew
z nieruchomości, będących własnością Gminy. Gmina uzyskała stosowne zezwolenie na
usunięcie 116 szt. drzew, natomiast w przypadku 35 szt. drzew Starosta Sieradzki nie zezwolił
na ich usunięcie lub umorzył postępowanie.

VII.3Realizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Od stycznia 2019 roku Gmina Błaszki po raz kolejny podjęła współpracę z
Przytuliskiem i Hotelem dla Zwierząt Domowych FUNNY PETS Szturma Marta z siedzibą w
Czartkach, gmina Sieradz w zakresie utrzymania i zapewnienia opieki weterynaryjnej
bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Błaszki. W schronisku na dzień
1 stycznia 2019 r. przebywało 43 psy. W trakcie roku dokonano zgłoszenia 32 bezdomnych
psów pochodzących z terenu gminy Błaszki. W ramach zawartej umowy Schronisko
przeprowadziło łącznie 25 adopcji. Wśród odłapanych psów 2 z nich zostały oddane
właścicielowi, 2 psy poddano eutanazji, natomiast dla 3 psów stwierdzono upadek. Łączne
koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku odłapanych z terenu gminy Błaszki
w 2019 r. wyniosły 162 960,20 zł
W 2019 roku po raz kolejny przeprowadzono na terenie gminy Błaszki akcję sterylizacji
i kastracji psów i kotów, która realizowana jest w ramach „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Błaszki w 2019 r.”.
Przedmiotem akcji było dofinansowanie przez Gminę 50% kosztów zabiegów zwierząt, których
właściciele zamieszkują na terenie gminy Błaszki. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców i dzięki niej udało się poddać zabiegom sterylizacji lub kastracji psy i koty
w łącznej ilości 46 szt., do których tutejszy magistrat dopłacił mieszkańcom łącznie kwotę 4
905,00 zł.

VII.4.Susza rolnicza.
W 2019 roku prowadzono akcję „susza”, którą objętych było 56 sołectw w gminie
Błaszki. Akcja trwała od 3 lipca 2019 r. do 24 września 2019 r. Do zweryfikowania zostało
złożonych 1113 wniosków przez pokrzywdzonych producentów rolnych, których siedziba
gospodarstwa znajduje się na terenie gminy Błaszki oraz 140 wniosków rolników, którzy mają
siedzibę gospodarstwa poza obszarem gminy Błaszki. Łączna liczba wniosków złożonych w
2019 r. przez producentów rolnych w tut. urzędzie wyniosła 1253. Powołana została komisja
ds. szacowania szkód, która miała za zadanie szacować w terenie straty zgłoszone
w uprawach. W przeciwieństwie do lat ubiegłych od samego początku we wnioskach rolnicy
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zgłaszali szkody powstałe nie tylko w uprawach roślin strączkowych, zbożach i łąkach lecz
również w uprawach ziemniaków.
Powierzchnia oszacowanych upraw dotknięta suszą dla gospodarstw mających swoją siedzibę
na terenie Gminy Błaszki to 7561,43 ha o łącznej kwocie oszacowanych szkód w produkcji
rolnej w wysokości 18 419 208,84 zł.

VII.5.Demontaż i odbiór azbestu
W 2019 roku Gmina Błaszki pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. nazwą: „Usunięcie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Błaszki w 2019 roku”.
Zadanie polegało na usunięciu azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych
położonych na terenie Gminy Błaszki.
Całkowity koszt zadania wyniósł 57 891,36 zł netto, z czego:
- dotacja w wysokości 90% wyniosła 52 102,00 zł netto,
- koszt własny to 5 789,36 zł netto zadania.
Koszty własne zostały pokryte przez Gminę Błaszki ze środków własnych.
Wyroby azbestowe zostały odebrane z 44 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy
Błaszki, co oznacza, że z dotacji skorzystało więcej właścicieli nieruchomości niż w roku
poprzednim. W sumie w 2019 roku unieszkodliwiono 142,440 Mg wyrobów azbestowych,
z czego 25,020 Mg zdemontowano i odebrano, natomiast 117,420 Mg azbestu wcześniej
zdemontowanego we własnym zakresie zostało odebranych od właścicieli posesji.

VII.6.System gospodarki odpadami
Od września w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej odpady komunalne z terenu
Gminy Błaszki odbiera konsorcjum firm: PUK. S.A., EKO i Jartex z Kalisza, (firma Jartex
pozostała w konsorcjum tylko do końca 2019 roku).
Od 01.12 2019 roku w Gminie Błaszki wprowadzono nową, obowiązującą stawkę opłaty za
odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych w kwocie 13,00 zł miesięcznie
od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w
sposób selektywny. Natomiast stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi 26,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w
sposób selektywny. W związku ze zmianą przygotowano i dostarczono 3831 szt. zawiadomień
o zmianie stawki opłaty za odpady dla wszystkich właścicieli posiadających nieruchomości
zamieszkałe na terenie Gminy Błaszki. Zawiadomienia dla poszczególnych miejscowości
zostały przekazane sołtysom, w celu łatwiejszego i szybszego dostarczenia do mieszkańców.
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Uchwalenie nowych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami zostało wymuszone
czynnikami zewnętrznymi, na które gmina nie ma wpływu. Po rozstrzygnięciu przetargu cena
za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów wzrosła w stosunku do lat ubiegłych.

W 2019 roku segregację odpadów komunalnych zadeklarowało 90,20% osób, w stosunku do
wszystkich osób wykazanych w deklaracjach, oznacza to, że zwiększyła się liczba osób
segregujących odpady w porównaniu do roku poprzedniego. W ciągu całego roku wpłynęło
łącznie 1066 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wśród
nich pierwsze, nowe i korekty deklaracji.

W związku ze zmianą przepisów i wydłużonym terminem składania sprawozdań przez
przedsiębiorców odbierających odpady z terenu Gminy Błaszki, dane o ilości odebranych
odpadów są niepełne i tym samym nie jest możliwe wyliczenie wyliczyć poziomów odzysku i
recyklingu odpadów za 2019 r. W tej sytuacji jak wynika z otrzymanych sprawozdań
w I półroczu 2019 roku ogółem odebranych zostało 1 129,600 Mg odpadów.

Zgodnie z wymaganiami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jesteśmy
zobowiązani do posiadania na swoim terenie PSZOK czyli Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Miejsce takie ma za zadanie odebrać od mieszkańców wszelkie
odpady komunalne z podziałem na odpowiednie frakcje w dogodnym dla nich czasie. Z uwagi
na brak PSZOK-u w naszej gminie ustalona została zbiórka wszystkich odpadów,
gromadzonych selektywnie, bezpośrednio z nieruchomości.
Gmina przygotowuje się do budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Tutejszy organ będzie starał się pozyskać dofinansowanie na ten cel i jest w trakcie
planowania odpowiedniej lokalizacji do budowy obiektu.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Błaszki w 2019 r. przedstawiono w tabeli:

Rodzaj poniesionych kosztów w 2019 r.
Koszty poniesione za odbiór
komunalnych

Koszt [zł]

i zagospodarowanie odpadów 1 409 175,36 zł

Koszty obsługi administracyjnej i pozostałe koszty systemu 189 645,65 zł
gospodarowania odpadami komunalnymi
Razem

1 598 821,01 zł

Kwota 1 409 175,36 zł to koszt poniesiony za odbiór, odzysk, recykling i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych oraz koszty usług pozostałych. Natomiast kwota 189 645,65 zł
obejmuje koszty obsługi administracyjnej i pozostałe koszty systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi takie jak: szkolenia, zakup materiałów biurowych, zakup niezbędnego
wyposażenia, wynagrodzenie za pracę osób wykonujących zadania związane z
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prowadzeniem systemu i koszty pracy, koszty prowadzonych postępowań, koszty
dostarczenia korespondencji w sprawach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
Obroty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. kształtują się następująco:
a) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 554 898,93 zł;
b) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
1 598 821,01 zł;
c) należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 703 415,74 zł;
d) nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi: 202 667,70 zł
W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia. W 2019 r. liczba
wysłanych upomnień z tytułu nieuiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wyniosła 1 635 sztuk. W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy pomimo otrzymanych
upomnień nie regulują należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wystawiane są tytuły wykonawcze. W 2019 r. wystawiono 423 tytułów wykonawczych wobec
właścicieli nieruchomości, którzy pomimo otrzymanego upomnienia nie uregulowali opłaty za
gospodarowanie odpadami.

VII.7.Utrzymanie czystości i zieleni
W 2019 roku koszt pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej wyniósł: 124 358,40 zł. Były to
prace wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach,
polegające na: pielęgnacji kwiatów w kwietnikach miejskich i krzewów w gazonach, koszenie
trawy i zbieranie liści na terenach parków miejskich i terenach zielonych, przycinanie suchych
gałęzi drzew.
Bieżące utrzymanie czystości, oczyszczanie miasta wykonywane na podstawie umowy
z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach w 2019 roku wyniosło:
112 920,48 zł. Były to prace polegające na sprzątaniu, zamiataniu ulic i chodników, utrzymanie
czystości, zbieranie odpadów stałych z terenu miasta, koszy miejskich, parków.
Koszt dodatkowych zleceń wykonywanych przez ZGKiM wyniósł: 5 356,97 zł.
Prace dodatkowe wykonywane na zlecenie Gminy polegały na zakupie i montażu koszy
ulicznych, dodatkowym sprzątaniu, koszeniu traw, pielęgnacji krzewów i kwiatów
w gazonach.
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VII.8.Zasady segregacji odpadów komunalnych.
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VIII. Inwestycje i realizacja funduszu sołeckiego
Infrastruktura drogowa to jeden z najistotniejszych aspektów, mających wpływ na komfort
życia mieszkańców. Rozwój infrastruktury drogowej jest także jednym z priorytetów dla
Burmistrza Błaszek. Do tej pory na modernizację i budowę dróg w gminie
poczyniono znaczne nakłady finansowe. – mieszkańcy sygnalizowali , że wiele dróg na
terenie gminy wymaga generalnego remontu. Od tego czasu dużo się w tej kwestii zmieniło.
Dzięki intensywnej rozbudowie i modernizacji gminnej infrastruktury drogowej komfort życia i
bezpieczeństwo
mieszkańców
Gminy
Błaszki
uległy
znacznej
poprawie.
W Gminie Błaszki trwa realizacja zadania o nazwie „wykonanie robót modernizacyjnych i
remontowych na drogach gminnych” oraz wykonanie nakładek bitumicznych na drogach
gminnych. Całkowity koszt napraw to 990 885,52 PLN

Wykonanie robót drogowych modernizacyjnych i remontowych na drogach gminnych. Utwardzenie
nawierzchni dróg gminnych destruktem asfaltowym wraz z utwardzeniem emulsją asfaltową i grysem

Nazwa miejscowości

Wartość według kosztorysu powykonawczego ( brutto)

Chrzanowice Wilczkowice

63 412,13 zł

Kobylniki

113 505,88 zł

Chabierów

45 541,98 zł

Felinka- Kokoszki

96 380,96 zł

Mroczki Małe- Mroczki
Wielkie

111 322,13 zł

Chrzanowice- Bukowina

82 676,42 zł

Felinka- Adamki

56 282,09 zł

Maciszewice

13 345,99 zł

Wojków- Borek

43 028,65 zł

Woleń

30 267,31 zł

Żelisław - Wrząca

45 374,75 zł

Wrząca - Poręby

50 562,96 zł

Włocin szkoła

27 618,65 zł

Poborowinki

81 574,53 zł

Niedoń - Wojków

79 231,68 zł

Kokoszki

15 976,22 zł

Kije

34 783,19 zł
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Razem:

990 885,52 zł

Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem nawierzchni dróg
gminnych

Opis elementu rozliczeniowego

Jedn
ostka
miary

Ilość jednostek w
okresie
rozliczeniowym

Wartość robót
brutto [PLN]

1

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z
rozsypaniem grysów kamiennych o wymiarze 2-5 mm,
5-8 mm wraz z oczyszczeniem nawierzchni z piasku i
ziemi oraz oczyszczeniem nawierzchni jezdni z
luźnego grysu po powierzchniowym utrwaleniuBrończyn

m2

4000,00

44 280,00 zł

2

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z
rozsypaniem grysów kamiennych o wymiarze 2-5 mm,
5-8 mm wraz z oczyszczeniem nawierzchni z piasku i
ziemi oraz oczyszczeniem nawierzchni jezdni z
luźnego grysu po powierzchniowym utrwaleniu –
Wrząca Żabia

m2

1500,00

16 605,00 zł

3

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z
rozsypaniem grysów kamiennych o wymiarze 2-5 mm,
5-8 mm wraz z oczyszczeniem nawierzchni z piasku i
ziemi oraz oczyszczeniem nawierzchni jezdni z
luźnego grysu po powierzchniowym utrwaleniu –
Morawki - Korzenica

m2

12000,00

132 840,00 zł

4

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z
rozsypaniem grysów kamiennych o wymiarze 2-5 mm,
5-8 mm wraz z oczyszczeniem nawierzchni z piasku i
ziemi oraz oczyszczeniem nawierzchni jezdni z
luźnego grysu po powierzchniowym utrwaleniu Chociszew

m2

680,00

7 527,60 zł

5

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z
rozsypaniem grysów kamiennych o wymiarze 2-5 mm,
5-8 mm wraz z oczyszczeniem nawierzchni z piasku i
ziemi oraz oczyszczeniem nawierzchni jezdni z
luźnego grysu po powierzchniowym utrwaleniu Garbów

m2

4800,00

53 136,00 zł

22 980,00

254 388,60 zł

Lp.
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VIII.2 Przykłady inwestycji oddane do użytkowania w 2019 roku
Operacja pod nazwą „turystyczno -rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Stawu
Trojana w miejscowości Żelisław.” Jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie Operacja jest realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego,
kierowanego przez społeczność wdrażanej przez stowarzyszenie „Długosz Królewski”
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W Gminie Błaszki powstały otwarte strefy aktywności (OSA), czyli miejsca, w których wszyscy
zainteresowani mieszkańcy mogą skorzystać z siłowni plenerowych oraz urządzeń
sprzyjających rozwojowi sprawności i kultury fizycznej. Zarówno obiekt w Błaszkach, jak i w
Gruszczycach powstał dzięki dotacji pozyskanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Koszt inwestycji 119 646,15 zł w Błaszkach oraz 112 701,26 zł w Gruszczycach. Budowa
otwartych stref aktywności została dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie
100 000,00 zł łącznie dla obu inwestycji w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury
sportowo- rekreacyjnej – otwarte Strefy Aktywności. Celem programu jest budowa
ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się
miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które
podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia
mieszkańców danego obszaru.
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Kotłownia na paliwo gazowe wraz z infrastrukturą w Błaszkach

VIII.4. INFORMACJA ZBIORCZA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW O PRZEZNACZENIE
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE BŁASZKI W 2019 ROKU
1. Kwota funduszu sołeckiego na 2019 r. w Gminie Błaszki wg informacji przekazanej
Wojewodzie Łódzkiemu: 927 981,21 zł.
2. W ustawowym terminie określonym w art. 5 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21
lutego 2014 r. ( Dz. U. z 2014 r. poz. 301) złożonych zostało do Burmistrza Błaszek 55
wniosków sołectw o przyznanie funduszu sołeckiego w 2018 r. na ogólną kwotę: 927 981,21
zł.
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3. Podział środków funduszu sołeckiego wg przeznaczenia wskazanego we wnioskach sołeckich:
zadania w
zakresie dróg

zadania w zakresie
remontów lub
doposażenia świetlic
budynków gminnych
( świetlice wiejskie)

zadania w
zakresie
oświetlenia
ulicznego

zadania w
zadania w
zakresie placów zakresie oświaty:
zabaw, obiektów
rekreacyjnych
i sportowych

496 704,66

196 663,96

45 959,87

83 615,70

53,52%
w fs ogółem

21,19%
w fs ogółem

4,95%
w fs ogółem

9,01%
w fs ogółem

zadania w zakresie
ładu przestrzennego
i zagospodarowania
przestrzeni publicznej

27 824,32
3%
w fs ogółem

zadania w zakresie
zadania w
promocji
zakresie ochrony
gminy/sołectwa ( przeciwpożarowe
festyny sołeckie)
j
i bezpieczeństwa
obywateli

29 756,24

11 579,47

35 876,99

3,21 %
w fs ogółem

1,25%
w fs ogółem

3,87%
w fs ogółem

4. Realizacja funduszu sołeckiego na 2019 rok z podziałem na poszczególne zadania:
Kwota zrealizowanego funduszu sołeckiego na 2019 r. w Gminie Błaszki: 810 063,78 zł (87,29% ogólnej kwoty)

zadania w zakresie
dróg

zadania w zakresie
remontów lub
doposażenia świetlic
budynków gminnych
( świetlice wiejskie)

zadania w zakresie zadania w zakresie
zadania w
zadania w
oświetlenia
placów zabaw,
zakresie oświaty:
zakresie ładu
ulicznego
obiektów
przestrzennego
rekreacyjnych
i
i sportowych
zagospodarowani
a przestrzeni
publicznej

462 199,29

194 154,93

10 500,00

55 768,82

49,81%
w fs ogółem

20,92%
w fs ogółem

1,13%
w fs ogółem

6,01%
w fs ogółem

27 824,32
3%
w fs ogółem
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zadania w zakresie
promocji gminy/sołectwa
( festyny sołeckie)

zadania w zakresie
ochrony
przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa
obywateli

30 383,13

10 739,84

18 493,45

3,27 %
w fs ogółem

1,16 %
w fs ogółem

1,99%
w fs ogółem
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5.RAPORT Z REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU ( STAN NA 31.12.2019 R.)
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Kolumn
a1
Lp.

1

2

3

Kolumna2
Nazwa
sołectwa

Adamki

Borysławice

Brończyn

Kolumna3
Kwota
przypadającego
funduszu
sołeckiego na
2019 r.

Kolumna4
Nazwa przedsięwzięcia

13 434,11 Zakup kruszywa do
remontu dróg gminnych
na terenie sołectwa
Adamki

Kolumna
6
Kolumna7
Stopień
Kwota
realizacji wydatkowanyc
h środków

Kolumna8

Kolumna9

Kolumna11

Kolumna112
Zmiany
wniosku

Kolumna
12
Uwagi

Zestawienie faktur/rachunków

Zakończ
ono

13 434,11
Fra 12/2019 z 16.05.2019 r.

31 293,58 Poprawienie
istniejącego chodnika
od posesji Kiciński w
stronę Wójcic
Założenie lamp koło
posesji p. Dobronia
oraz p. Borowiaka
Montaż progu
zwalniającego
1. Założenie lampy koło
posesji P. Bonusiaka i
P. Dobronia 2.
Założenie chodnika na
osiedlu Borysławice
20 230,20 Kontynuacja remontu,
wyposażenie i
utrzymania świetlicy
wiejskiej w Brończynie

Kolumna10

zm. wniosku
z 22.10.2019
r.

29 293,58 Fra 11/10/2019 z 31.10.2019

zakończ
ono
20230,20 Fra 29/19 z 08.10.2019
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4

5

Brudzew

Bukowina

15 251,67 Zakup kosiarki
spalinowej na żyłkę
Lampy uliczne ( 3 szt
nowe, 3 szt wymiana
na energooszczędne)
Zakup kruszywa do
remontu dróg na
terenie sołectwa
Lampy uliczne 9 szt ( 3
nowe oraz 6 wymiana
na ledowe)
Zakup kruszywa do
remontu dróg na
terenie sołectwa
17 266,79
Odnowa świetlicy
wiejskiej w Bukowinie/
Remont świetlicy
wiejskiej w Bukowinie
Przegląd kosiarki do
trawy/ Zakup
materiałów
eksploatacyjnych do
kosiarki

zm. wniosku
z 30.09.2019
r.

zakończ
ono

6 251,67

zakończ
ono

15 666,79

zakończ
ono

73,01

Fra 12/2019 z 16.05.2019 r. - 2140,51 i 4111,16
Fra VAT 129/MAG/04/2019 z 16.04.2019 – 350,36; Fra VAT
95/BUD/04/2019 z 16.04.2019 – 141,74; Fra 117/2019 z
12.04.2019 – 196,80; Fra 5/2019 z 25.04.2019 – 1200,00 ( całość
4050,00); Fra 206/MAG/06/2019 z 10.06.2019 - 43,40; Fra
10/11/19 z 20.11.2019 - 13677,60; Fra 35/2019 z 03.11.2019 56,89

Fra F/000843/19 z 02.12.2019

Zakup tłucznia na drogi
gminne w msc.
Bukowina

6

7

Chabierów

Chociszew

Organizacja imprezy
Dzień Dziecka dla
dzieci we wsi
Bukowina
15 567,77 Remont dróg (
kruszywo)

10 549,73 Remont drogi gminnej
na terenie sołectwa (
powierzchniowe
utrwalenie)

zakończ
ono

1 500,00

Fra FV2019/06/5 z 02.06.2019 r. - 1500,00

zakończ
ono

15 567,77

Fra 10/2019 z 15.04.2019 – 8447,93; Fra 12/2019 z 16.05.2019 r.7119,84

zakończ
ono

1 zm.
wniosku z
16.04.2019 r.
2 zm.
wniosku z
07.08.2019 r.

10 549,73
Fra 12/2019 z 16.05.2019 - 4391,36; Fra 103/2019 z 17.09.2019 6158,37
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8

9

Chrzanowice

Cienia

16 358,01 Zakup tłucznia na
remont drogi gruntowej
na terenie sołectwa
Chrzanowice
16 120,94 Wyposażenie świetlicy
wiejskiej

zakończ
ono

16 358,01
Fra 12/2019 z 16.05.2019 - 16358,01
12 661,26

zm. wniosku
z 13.08.2019
Fra DF00167/08/19 z 27.08.2019 - 1500,00; Fra 799/2019 z
27.08.2019 - 398,00; Fra DF00135/10/19 z 24.10.2019 - 720,94,
Fra 1112/2019 z 20.11.2019 - 6500,00; Fra FS-1492/19/SIPF z
19.11.2019 - 317,00; Fra FS-1491/19/SIPF - 899,00; Fra
DF00074/11/19 z 15.11.2019 - 1100,04; Fra ZP_ZE/000487/2019
z 17.12.2019 - 139,99; Fra z dn. 17.12.2019 - 394,67; Fra
FV/38/2019/11 z 28.11.2019 - 90,00: Fra 16/12/2019 z 18.12.2019
- 160,00; Fra DF00213/12/19 z 30.12.2019 - 300,01; Fra 201963-010031 z 28.12.2019 - 131,68; Fra 281401433/12/19 z
30.12.2019 - 9,93; Fra ZP_ZE/000487/2019 z 17.12.2019 139,99

Festyn - spotkanie
integracyjne
mieszkańców/ Festyn
dożynkowy - spotkanie
integracyjne
mieszkańców sołectwa
Dopłata do autokaru na
wycieczkę integracyjną
10

Domaniew

11

Garbów

958,81

zakończ
ono

2 499,99

Fra EP1047000061219 z 15.12.2019 - 75,81; Fra
2814F01406/12/19 z 18.12.2019 - 83,00; Fra FA0102/19 z
29.12.2019 - 800,00
Fra FA/3/09/2019 z 20.09.2019 - 2499,99

19 242,39 Remont drogi na
terenie sołectwa
Domaniew w msc.
Domaniew poprzez
powierzchniowe
utwardzenie destruktem
11 853,63

Remont świetlicy
wiejskiej

zakończ
ono

11 853,63

Fra 870/POL/2019 z 26.03.2019 – 1 111,90 ( zwrot na FS 375,74) ; Fra 1147/POL/2019 z 13.04.2019 – 72,32, Fra 26/5/2019
– 3591,00, Fra 5/2019 z 25.04.2019 – 1000,00; Fra 15/09/19 z
23.09.2019 - 5338,20; Fra 0887/11/2019 z 26.11.2019 - 258,64;
Fra 303/BUD/11/2019 z 26.11.2019 - 230,37; Fra 4604/POL/2019
z 09.12.2019 - 39,74, Fra 35/2019 z dn. 03.11.2019 - 211,46
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Zakup tabliczek
informacyjnych o
numerach posesji

12

Golków

13

Gorzałów

14

Gruszczyce

11 616,56 Założenie nowej lampy
oświetlenia ulicznego
przy posesji nr 1
Zakup namiotu
imprezowego 4 x 8
białego
Zakup grilla
metalowego kutego
Impreza integracyjna
Zakup kruszywa do
remontu dróg na
terenie sołectwa
11 300,46 Zakup tłucznia do
utwardzenia dróg/
Oczyszczanie zbiornika
odbierającego wody
opadowe z drogi
wiejskiej przez wieś
Gorzałów

Grzymaczew

0,00

zakończ
ono

2 089,00

zakończ
ono
zakończ
ono
zakończ
ono

999,99

tabliczki
kosztowa
ły ok.
60,00 zł.
Kwotę z
wniosku
sołeckieg
o
przeznac
zono na
zakup
kruszywa

Fra 19/FVS/1951 z 09.12.2019 - 2089,00

989,29

Fra 42 z 01.08.2019 - 999,99
Fra 72/MAG/08/2019 z 17.08.2019 - 629,77; Fra 2176/2019 z
14.08.2019 - 359,52

6 285,23

11 282,54

Fra 14/2019 z 01.07.2019 -6285,23
Fra 38/2019 z 23.12.2019 - 11 282,54

25 998,96

Fra 10/04/2019 z 24.04.2019 – 26076,00 całosc

wniosek
o zmianę
złożony
21.11.20
19. Nie
uwzględ
niamy do
zwrotu.

25 998,96
Zakup i instalacja
klimatyzacji w świetlicy
przy OSP Gruszczyce

15

zakończ
ono

14 619,48 Zakup tłucznia do
remontu dróg gminnych
na terenie sołectwa

zakończ
ono
zakończ
ono

14 619,48
Fra 12/2019 z 16.05.2019 - 14619,48

zamiast
oprysku kruszywo
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Zakup oprysku

Zakup kamienia
polnego na ułożenie
wokół krzewów na
placu koło altanki – 80 t
kamienia
Włóknina gruba pod
kamień
Krawężniki – zakup 180
szt, ułożenie
krawężników +koparka

16

17

18

Gzików

Jasionna

Kalinowa

17 622,40

zakończ
ono

6 526,30

zakończ
ono
zakończ
ono

1 603,00

Fra FS 23/2019 z 29.04.2019 – 6000,00; Fra FS 25/2019 z
04.05.2019 - 526,30 ( całość 528,00)

Fra FS 19/2019 z 23.04.2019 – 1603,00

6 690,70
Fra 1101/POL/2019 z 10.04.2019 – 1656,00; Fra 60/2019/FVS z
03.04.2019 – 1000,00; Fra 2/2019 z 16.04.2019 – 2940,00; Fra
62/2019/FVS z 10.04.2019 – 1094,70

Zakup odkurzacza do
liści

Rezygna
cja z
zakupu
odkurzac
za i
przeznac
zenie
środków
na
pozostał
e
zadania

Zakup kruszywa na
drogi

zakończ
ono

Zakup wyposażenia na
plac zabaw w sołectwie
Jasionna

zakończ
ono

2 800,00

Fra 10/2019 z 15.04.2019 – 2800,00

16 359,00

Fra 73/2019 z 05.04.2019 – 16359,00

16 397,52

30 424,32 Zakup sprzętu
treningowego dla LKS
Kalinowa /Zakup
kosiarki samobieżnej

zakończ
ono

2 500,00
Fra 166/S/08/2019 z 22.08.2019 - 2500,00 ( całość 12500,00 10000,00 z dotacji UM)

zm. wniosku
z 11.03.2019
r.
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Wykonanie elewacji i
ocieplenia na budynku
oddziału
przedszkolnego w
Kalinowej
19

20

21

KamiennaKolonia

Kamienna Wieś

Kije

17 306,30 Remont budynku
klubowego na boisku
sportowym w
Kamiennej – Wsi/
Umocnienie drogi przy
stawie wiejskim
22 126,78 Modernizacja budynku
znajdującego się na
boisku sportowym w
Kamiennej – Wsi
Zakup opału do
środowiskowej świetlicy
wiejskiej w Kamiennej –
Wsi/Zakup grodzi do
stawu wiejskiego
14 777,53
Zakup kruszywa do
remontu dróg

22

Kobylniki

Remont drogi gminnej
Zakup i montaż lampy
Kokoszki

27 824,32

Fra 7/2019 z 23.04.2019 – 500,00 ( całość 1000,00); Fra 41/2019
z 08.10.2019 - 24600,00; Fra 42/2019 z 10.10.2019 - 2724,32

zakończ
ono

1 107,00

Fra 8/2019 z 03.04.2019 – 1107,00 ( całość 2214,00)

16 199,30

Fra FAK/007/2019/11/GRO z 13.11.2019 - 16199,30 ( całość 26568,00)

zakończ
ono
zakończ
ono

1 107,00
Fra 8/2019 z 03.04.2019 – 1107,00 ( całość 2214,00)

zakończ
ono

3126,78

Fra FAK/007/2019/11/GRO z 13.11.2019 - 16199,30 ( całość 26568,00)

zakończ
ono

14777,53

Fra 12/2019 z 16.05.2019 - 14777,53

12 281,17

Fra 10/2019 z 15.04.2019 – 12281,17

zm. wniosku
z 27.09.2019
r.

12 959,97
Zakup tłucznia do
naprawy dróg gminnych
w obrębie sołectwa
Kobylniki

23

zakończ
ono

17 740,93

zakończ
ono

zm. wniosku
z 26.09.2019
r.

Wykonanie przepustu
przez drogę gminną i
zamontowanie
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studzienki
kanalizacyjnej
Przykrycie rowu
przydrożnego na
długości ok. 15 m
24

25

26

27

Kołdów

Korzenica

Kwasków

Lubanów

14 224,36 Remont drogi gminnej
na terenie sołectwa
Kołdów poprzez
nawiezienie kruszywa
Dokończenie
wykonania poboczy
drogowych przez
utwardzenie
kruszywem drogowym
drogi gminnej od strony
północnej MorawkiKobylniki
12 130,21 Zakup kruszywa
drogowego na drogę
gminną dojazdową do
pól rolników
Zorganizowanie
wiejskiego pikniku
rodzinnego w celu
integracji mieszkańców
wsi
13 868,75 Zakup kruszywa na
remont dróg
Remont świetlicy
wiejskiej ( odnowienie
elewacji)
18 017,52 Zakup materiału w celu
utwardzenia przed
garażem OSP
Zakup wyposażenia do
pomieszczeń OSP

14 892,11
zakończ
ono

14 224,36

zakończ
ono

3 485,37

Fra 37/2019 z 23.12.2019 - 14 892,11

Fra 10/2019 z 15.04.2019 – 14224,36

Fra 12/2019 z 16.05.2019 - ( całość dostawy) 4173,49

zakończ
ono

6 644,84

zakończ
ono

1 986,18

zakończ
ono
zakończ
ono
zakończ
ono

Fra 10/2019 z 15.04.2019 – 6644,84

Fra 7570/2019/FV z 06.09.2019 - 376,98; Fra 3166/POL/2019 z
07.09.2019 - 242,00; Fra FV00196/S/2019 z 03.09.2019 - 251,50;
Fra PROM/230 z 10.09.2019 - 214,60; Fra 84/MAG/09/2019 z
07.09.2019 - 901,10
10 000,00
3 867,55

Fra 10/2019 z 15.04.2019 – 10000,00

Fra DF00125/09/19 z 23.09.2019 - 3867,55

14 992,68
Fra 11384/MG/2019 z 18.11.2019

zakończ
ono

3000,77

Fra 2019-63-517242 z 21.11.2019 - 471,87; Fra 69/2019 z
28.11.2019 - 912,00; Fra 0893/11/2019 z 27.11.2019 - 1616,90;
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28

Łubna Jakusy

29

Łubna Jarosłaj

30

Maciszewice

31

Morawki

32

Mroczki Małe

33

Nacesławice

34

Niedoń

16 911,18 Remont drogi gminnej
na terenie sołectwa
Łubna-Jakusy poprzez
utwardzenie
kruszywem
13 394,60 Zakup kruszywa do
remontu dróg
14 224,36 Utwardzenie
destruktem drogi tzw.
,,łącznik”od posesji
Gustowski w kierunku
m. Domaniew do
posesji Balcerzak z m.
Woleń
15 251,67 Zakup tłucznia do
remontu dróg na
terenie sołectwa
15 449,23 Dalszy remont świetlicy
wiejskiej w Mroczkach
Małych
14 026,80 Budowa altany na placu
zabaw oraz nasadzenia
krzewów

Oczyszczenie/uporządk
owanie pobocza przy
drodze
(koparka,równiarka)
18 610,20 Remont budynku OSP

Remont drogi nr 203 i
nr 202 w Niedoniu
35

Orzeżyn

18 294,10 Remont dróg( od p.
Chachelskiego do
torów oraz od p.
Chachelskiego do drogi

zakończ
ono

16 911,18
Fra 12/2019 z 16.05.2019 - 14754,05

zakończ
ono

zakończ
ono
zakończ
ono
zakończ
ono

13 394,60
Fra 14/2019 z 01.07.2019 - 13394,60

14 224,36
15 251,67

Fra 305/2019/FVS z 04.09.2019 - 14 224,36
Fra 10/2019 z 15.04.2019 – 15251,67

15 295,80

Fra 5/2019 z 25.04.2019 – 850,00 ( całość 4050,00); Fra 14/09/19
z 30.09.2019 - 14095,80; Fra 35/2019 z 03.11.2019 - 350,00

7 971,87
Fra 181/2019 z 29.05.2019 - 308,12; Fra 1777/POL/2019 z
30.05.2019 - 63,75; Fra 1/8/2019 z 27.08.2019 - 7000,00, Fra
13/2019 z 16.12.2019 - 600,00
1 399,65
zakończ
ono
zakończ
ono

zakończ
ono
zakończ
ono

Nota NK/17/2019/12/00195 z 16.12.2019 - 522,75 ( całość
4722,63); Fra NK/17/2019/12/00210 z 30.12.2019 - 876,90
5 000,00
Fra DF00143/08/19 z 23.08.2019 - 5000,00

13610,20
18 197,33

Fra 12/2019 z 16.05.2019 - 13610,20 ( całość 14681,93)
Fra 10/2019 z 15.04.2019 – 18197,33
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asfaltowej –
utwardzenie
kruszywem)
36

37

Romanów

Równa

15 567,77 Zaprojektowanie,
budowa i montaż
dwóch słupow
oświetlenia ulicznego
wykonanego systemem
ziemnym przy drodze
gminnej obok p.
Juszczaków i Świdrów
Zakup paneli
ogrodzeniowych
ocynkowanych o
wysokośći 175 cm
20 427,76 Remont świetlicy
wiejskiej, która znajduje
się w budynku
gminnym OSP Równa
– wymiana oświetlenia

Festyn sołecki

38

Sarny

Opłacenie firmy
remontowej ( dekarz)
13 908,26 Zakup 2 szt
podkaszarek
spalinowych/ Zakup
kosy FS 260
Postawienie altany
Utwardzenie
kruszywem dróg na
terenie sołectwa

zakończ
ono

zakończ
ono
zakończ
ono

zakończ
ono

zakończ
ono
zakończ
ono

7500,00

8044,28
11 341,88

Fra 37/2019 z 07.11.2019 - 7500,00

Fra 1621/19 z 06.12.2019- 8000,00; Fra 29/B/2019 z 11.12.2019 44,28
Fra 34/2019 z 02.12.2019 - 3000,00; Fra DF00174/12/19 z
23.12.2019 - 3893,18; Fra ZK2019106067 z 23.12.2019 - 1448,68
(całość 2045,73); Fra FV/56/19 z 23.12.2019 - 1 740,23; Fra
6602/2019 z 25.02.2019 - 1259,79

1 999,16

7 086,72

Fra 4624/19 z 20.07.2019 - 100,00 (całość 349,19; dotacja z UM
249,19); Fra A00106/2019 z 19.07.2019 - 293,00 (całość 586,00;
w tym dotacja z UM 293,00); Fra 871/2019 z 20.07.2019 - 222,19
(całość 442,19; w tym dotacja z UM 220,00); Fra
000309/2019/FVS z 20.07.2019 - 433,08 (całość 621,78; w tym
dotacja z UM 188,70)
Fra DF00093/02/19 z 20.02.2019 – 86,72; Fra 1/02 z 25.02.2019
r. - 7000,00

2 629,51

Fra F/000457/19 z 17.06.2019 - 2629,51
zakończ
ono

zm. wniosku
z 23.10.2019
r.

11 278,75

zm. wniosku
z 22.05.2019
r.

Fra 25/2019 z 07.10.2019 - 11278,75 ( całość 19677,37)
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39

Sędzimirowice

40

Skalmierz

Zakup sprzętu
sportowego dla Szkoły
Podstawowej w
Sędzimirowicach/
Wykonanie docieplenia
17 859,47 i elewacji na budynku
OSP w
Sędzimirowicach
Rekultywacja terenu
zielonego przy OSP
Sędzimirowice
21 692,14 Zakup tłucznia na
drogę gminną
prowadzącą do posesji
73-80
Zakup sprzętu na
wyposażenie kuchni w
sali OSP

41

42

43

Smaszków

Stok Nowy

Stok Polski

19 281,90 Wykonanie oświetlenia
skrzyżowania drogi
gminnej z drogą
wojewódzką 710 przy
przystanku
autobusowym w m.
Smaszkow
Wykonanie oświetlenia
na terenie m.
Smaszków od granicy
sołectwa Lubanów w
kierunku Kostrzewic
Wzmocnienie pobocza i
rowu
Odmulenie rowu
13 592,16
Wzmocnienie
przepustu na rowie
17 227,28 Utwardzenie drogi Stok
Polski ( góry ) tłuczniem

w trakcie
realizacji

500,00

Fra 7/2019 z 23.04.2019 – 500,00 ( całość 1000,00)

zakończ
ono

zakończ
ono

zakończ
ono
zakończ
ono

zm. wniosku
z 11.04.2019
r.

18 281,78
Fra 10/2019 z 15.04.2019 – 18281,78

2979,99
0,00

Fra 1056/2019 z 07.11.2019
nie
zrealizowano

nie
zrealizowano

0,00
4 217,16
Fra 12/2019 z 16.05.2019 - 4217,16
9 375,00

Fra 33/2019 z 12.12.2019 - 9375,00 ( całość 11 636,78)
zakończ
ono

17 227,28
Fra 12/2019 z 16.05.2019 - 17 227,28
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44

45

46

47

48

Sudoły

Suliszewice

Tuwalczew

Włocin
Kolonia

Włocin Wieś

12 011,68 Remont dróg gminnych
na terenie sołectwa
poprzez nawiezienie
kruszywa
Naprawa dróg
gminnych, pobocza
oraz naprawa
skrzyżowania
łączącego 4 drogi
gminne- zakup
19 479,47 kruszywa
Impreza integracyjna
mieszkańców wsi
Suliszewice

zakończ
ono

zakończ
ono

806,41

10 944,85 Utwardzenie drogi
gminnej tłuczniem od
posesji Mielczarek w
kierunku Gać Warcka
ok 100 mb
Zakup wiaty dla
dojeżdżających dzieci z
miejscowości
Tuwalczew
Zakup stołów do
namiotu
Zakup termosu z
kranikiem do gotowania
21 297,02
wody
Remont drogi na
terenie sołectwa (
kruszywo)
16 555,57 Zakup tłucznia na
remont drogi gminnej
Włocin – WieśGrzymaczew

zakończ
ono

6 664,82

12 011,68

Fra 14/2019 z 01.07.2019 - 12011,68

zakończ
ono

18 500,00

Fra 10/2019 z 15.04.2019 – 18500,00

zm. wniosku
z 16.04.2019
– nowe
zadanie

Fra 14/2019 z 31.08.2019 - 29,40; Fra 12188/2019 z 15.07.2019 168,31; Fra 305/08/2019 z 30.08.2019 - 109,28; Fra
60798/KAL/2019 z 30.08.2019 - 248,20; Fra 1/2019 z 31.08.2019
- 65,49; Fra 2/2019 z 31.08.2019 - 61,72; Fra 3/2019 z 31.08.2019
- 124,01

Fra 14/2019 z 01.07.2019 - 6664,82

zakończ
ono
zakończ
ono

4280,03
3 888,00
490,00

zakończ
ono

16 797,02

zakończ
ono

16 555,57

Fra 431/2019 z 24.12.2019 - 4280,03
Fra proforma nr 016747 z 28.04.2019 – 3888,00
Fra 387/2019 z 11.04.2019 – 260,00, Fra 431/2019 z 26.04.2019 230,00

Fra 12/2019 z 16.05.2019 - 16797,02

Fra 12/2019 z 16.05.2019 - 16555,57

str. 89

Raport o stanie gminy Błaszki za 2019 rok

49

50

51

Wojków

Woleń

Wójcice

13 987,28 Modernizacja odcinka
drogi gminnej od zjazdu
z drogi powiatowej
Wojków – Włocin w
kierunku lasu (
Dębińca) poprzez
nałożenie destruktu na
istniejące podłoże na
odległości ok 120
mb/Modernizacja drogi
do miejscowości Borek
poprzez położenie
destruktu
12 683,38 Zakup kruszywa do
remontu dróg na
terenie sołectwa
Dokończenie budowy
boiska sportowego tzn.
wmontowanie bramy
wjazdowej z furtką
Rekultywacja terenu
boiska i posianie nowej
15 291,18 murawy oraz
nasadzenie iglaków
Urządzenie placu
zabaw dla dzieci

zakończ
ono

13 987,28

zm. wniosku
z 29.05.2019

Fra 305/2019/FVS z 04.09.2019 - 13987,28 ( całość Wojków
43028,65)
zakończ
ono

12 369,67
Fra 10/2019 z 15.04.2019 – 12369,67
4 070,10
Fra 5/2019 09.04.2019 – 4070,10

zakończ
ono
2 982,60
zakończ
ono
zakończ
ono

Fra 19-FVS/0377 2595,00; Fra 4825/POL/2019 z 21.12.2019 387,60
1 192,00
Fra pro forma 018022 z 21.12.2019 r. - 1192,00

Założenie lampy na
słupie przy drodze na
terenie boiska
52

Wrząca

30 819,44

Dalszy remont świetlicy
przy OSP Wrząca

w trakcie
realizacji

30 809,39

Fra 5/2019 z 25.04.2019 – 1000,00 ( całość 4050,00); Fra
16/09/19 z 30.09.2019 - 11316,00; Fra 71/2019 z 02.10.2019 4299,99, Fra ZK2019103860 z 16.12.2019 - 3656,75, Fra 13/2019
z 30.12.2019 - 5500,00: Fra DF00212/12/19 z 30.12.2019 4655,00; Fra 35/2019 z dnia 03.11.2019r. - 381,65 (całość
1000,00)
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53

54

55

Zawady

Żelisław

Żelisław
Kolonia

15 528,26 Dalsze doposażenie
świetlicy wiejskiej w
miejscowości Zawady

zakończ
ono

15 527,32

Zainstalowanie bramy
wjazdowej do budynku
świetlicy wiejskiej w
Żelisławiu
Budowa szamba do
odprowadzenia ścieków
przy budynku świetlicy
wiejskiej

zakończ
ono

1 500,00

zakończ
ono

2 812,00

Zagospodarowanie
boiska do piłki nożnej w
18 610,20 Żelisławiu ( dz. nr 249),
zakup bramek,
piłkochwytów,
wyrównanie terenu
Budowa oświetlenia
ulicznego –
opracowanie
dokumentacji
projektowej
Zakup podkaszarki

zakończ
ono

4 159,25

Zainstalowanie bramy
wjazdowej do budynku
świetlicy wiejskiej w
Żelisławiu
Budowa szamba do
odprowadzenia ścieków
16 753,13
przy budynku świetlicy
wiejskiej
Zagospodarowanie
boiska do piłki nożnej w
Żelisławiu ( dz. nr 249),
zakup bramek,

Fra 52/2019 z 24.04.2019 – 3000,00; Fra DF00049/04/19 z
08.04.2019 – 799,99; Fra 39/MAG/2019 z 27.04.2019 - 802,80;Fra
40/MAG/2019 z 29.04.2019 - 409,34; Fra 03/19 z 30.04.2019 1294,30; Fra 68/19 z 10.05.2019 - 8400,90; Fra 1162/2019 z
29.11.2019 - 819,99

Fra FV/20/2019 z 26.08.2019 - 1500,00 ( całość 4500,00 w tym
dotacja z UM 1500,00)
dok. Obl. Opł. Z 12.06.2019 - 12; Fra 24/2019 z 18.07.2019 800,00; Fra 49/10/2019 z 04.10.2019 - 2000,00 ( całość 13056,45,
w tym dotacja UM 7 818,49)

Fra F/0003/12/19 z 02.12.2019 r. - 2 388,05 ( całość 4388,05); Fra
23/2019 z 26.11.2019 r. - 1771,20
zakończ
ono

3 000,00

zakończ
ono
zakończ
ono

1 412,51

R-k 3/2019 z 16.12.2019 - 3000,00
Fra F/000508/19 z 04.07.2019 - 1412,51 ( całość 2727,01)
1 500,00
Fra FV/20/2019 z 26.08.2019 - 1500,00 ( całość 4500,00 w tym
dotacja z UM 1500,00)
zakończ
ono

2 556,45
Fra 49/10/2019 z 04.10.2019 - 2556,45 ( całość 13056,45 z tego 7
818,49 dotacja z UM);

zakończ
ono

2 000,00

Fra F/0003/12/19 z 02.12.2019 r. - 2 000,00( całość 4388,05)
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piłkochwytów,
wyrównanie terenu

Utwardzenie i
zaznaczenie pobocza
jako przejścia dla
pieszych przy drodze
gminnej we wsi
Żelisław – Kolonia ( nr
190) na długości działki
189 do dzialki 175
Zakup podkaszarki
Łącznie

927 981,21

zakończ
ono

1 314,50
Fra F/000508/19 z 04.07.2019 - 1314,50 ( całość 2727,01)
810 063,78
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Wykonanie elewacji na budynku oddziału przedszkolnego w Kalinowej

Otwarte strefy aktywności w gminie Błaszki dla sołectwa Kalinowa
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Zakup kosiarki dla sołectwa Kalinowa

VIII.4. Realizacja budżetu obywatelskiego
W ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku zrealizowano poniższe projekty:
- ” Doposażenie placu zabaw w parku Niepodległości” o urządzenia zabawowe „Labirynt” i
„zestaw edukacyjny” na kwotę 10.443,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Błaszkach – instalacja oświetlenia LED gdzie
dokonano montażu opraw LED przy ul. Pułaskiego w Błaszkach,
- „Wykonanie oświetlenia murawy stadionu miejskiego w Błaszkach” zadanie realizowane
poprzez montaż 6 słupów oświetlenia boiska wraz z wykonanymi fundamentami betonowymi
– Etap II.
Natomiast projekt „Usiądź i odpocznij” - Ławki dla parku Niepodległości ( został zrealizowany
z działu 926 rodz.92601 par. 4210 kwota wydatkowania 12.004,80 zł.)
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IX. Zadania z zakresu sportu, pożytku publicznego
IX.1.Współpraca z organizacjami pozarządowymi
„Programu współpracy Gminy Błaszki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w roku 2019”.
Uchwałą Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 30 listopada 2018 r. został
przyjęty „Program współpracy Gminy Błaszki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w roku 2019”.
Zarządzeniem NR 88/19 z dnia 4 czerwca 2019 roku Burmistrz Błaszek ogłosił otwarty
konkurs ofert na realizację zadań publicznych w następującym zakresie:
a) W zakresie ochrony i promocji zdrowia
Zadanie Nr 1 o powierzenie – ochrona i promocja zdrowia
Brak złożonych ofert.
b) W zakresie kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zadanie Nr 1 o wsparcie – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1. Ofertę złożyła Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej Wojków
przyznane środki na realizację zadania – 10.000,00 zł

c) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Zadanie Nr 1 o wsparcie – popularyzacja wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu
1. Ofertę złożył Ludowy Klub Sportowy „PIAST” w Błaszkach
przyznane środki na realizację zadania – 5.000,00 zł
d) Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Zadanie Nr 1 o wsparcie – popularyzacja turystyki i walorów krajoznawczych Gminy Błaszki
Brak złożonych ofert.
Na finansowanie w/w zadań zawarto umowy. Środki finansowe na realizację poszczególnych
zadań przekazane zostały na konta bankowe organizacji.
Sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostały złożone przez organizacje w
terminach ustalonych w umowach.
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem
otwartego konkursu złożyły:
- Klub Rekreacyjno-Sportowy „Skarbek” w Skalmierzu na zadanie pn. „Organizacja II Turnieju
w Szachach Szybkich o Puchar Burmistrza Błaszek oraz II Turnieju w warcabach 64-polowych
Klasycznych Brazylijskich o Puchar KRS „Skarbek” Skalmierz
przyznane środki na realizację zadania - 1.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Współczesne Gospodynie – Sędzimirowice na zadanie – „Aktywnie z
Rodziną”
przyznane środki na realizację zadania – 2.000,00 zł,
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IX.2.ORLIK I SIŁOWNIA WEWNĘTRZNA
Regulamin korzystania z obiektu sportowego ORLIK 2012 w Błaszkach, który obejmuje
boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe przy ul.
Sportowej w Błaszkach określa zasady, terminy oraz godziny korzystania z obiektu.
Animatorzy prowadzą dla dzieci i młodzieży zajęcia sportowe (piłka nożna, siatkówka,
koszykówka), zabawy ruchowe (biegi, gimnastyka), czy też gry wewnętrzne piłki nożnej i mini
turnieje. Z obiektu ORLIK korzystają także grupy amatorskie i zorganizowane z terenu Gminy
Błaszki.
Natomiast na siłowni wewnętrznej prowadzonej przez Ludowy Klub Sportowy „Piast” Błaszki
na podstawie podpisanej umowy odbywały się od poniedziałku do soboty zajęcia pozalekcyjne
dla młodzieży oraz mieszkańców Gminy Błaszki. Siłownia wyposażona jest w odpowiedni
sprzęt sportowy pozwalający na utrzymanie kondycji jak również alternatywnej formy
spędzania wolnego czasu.

IX.3. Dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne prowadzące przedszkola, inne formy
wychowania przedszkolnego, szkoły na terenie danej gminy składają wniosek o udzielenie
dotacji z budżetu gminy w wysokości przewidzianej przepisami prawa.
W roku 2019 z budżetu gminy Błaszki wydatkowano łącznie kwotę 302.695,63 zł dla placówek,
które prowadzą działalność w formie przedszkola i szkoły publicznej wraz z oddziałem
przedszkolnym.
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowe Przedszkole „ w Błaszkach – 25 wychowanków
otrzymana dotacja – 90.459,00 zł.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich prowadzących Publiczna Szkołę Podstawowa
wraz z oddziałem przedszkolnym w Jasionnej (od miesiąca I-VIII 2019 r – 28 uczniów w tym
14 uczniów oddział przedszkolny) od miesiąca IX-XII 14 uczniów w tym 10 uczniów oddział
przedszkolny otrzymało dotację z budżetu gminy Błaszki w wysokości 212.236,63 zł.

IX.4.Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Błaszki na rok 2019 .
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2018 r, poz. 2137 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2018R, poz.1030 ze
zmianami) do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z
rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz łagodzeniem
skutków społecznych uzależnień. Sposób realizacji wyżej wymienionych zadań został
określony w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
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Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Błaszki rok 2019, który uchwalony został Uchwałą
Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 29 listopada 2018 roku.
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok w szczególności przewidywał realizację działań związanych z :
•

zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie,

•

udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

•

prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
i
przeciwdziałania
narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie warsztatów ,zajęć
rekreacyjnych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo-wychowawczych
oraz
socjoterapeutycznych,

•

wspomaganiem działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

•

podejmowaniem interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
131 i art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2018 r, poz. 2137 ze zmianami) oraz
występowanie przed Sądem Rejonowym w Sieradzu w charakterze oskarżyciela
publicznego,

•

wspieraniem zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej, w tym Klubu Integracji Społecznej.

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii były środki finansowe pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2019 rok zaplanowano kwotę 199.000,00 złotych.
Szczegółowy stan realizacji zadań na kwotę 46.907,69 zł przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Błaszkach przedstawiony jest w załączniku Nr 2 do sprawozdania z działalności
MOPS Błaszki za 2019 rok.
W ramach realizacji zadań na kwotę 120.676,16 zł uwzględnionych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii sfinansowano:
•

udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Postaw na Rodzinę” (dla uczniów
szkół podstawowych z terenu gminy Błaszki) - 1.230,00 zł,

•

wczasorekolekcje dla osób niepełnosprawnych z elementami profilaktyki uzależnień
12-21 lipca 2019 r – Katolickie Stowarzyszenie Rodzina w Wojkowie (4.993,80 zł)

•

szkolenie dla członków komisji (3.194,78 zł)

•

udział w akcji na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin patologicznych
dotkniętych alkoholizmem - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (500,00 zł) ,
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•

zakup książek profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Gminy
Błaszki (599,00 zł)

•

warsztaty profilaktyczne i konkurs dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Moniuszki w Kalinowej (1.448,34 zł)

•

udział w kampanii profilaktycznej pt „Zaloguj się do życia, nim życie Cie ominie” (495,92
zł)

•

zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na obiekcie ORLIK i siłownia wewnętrzna w
miesiącach styczeń- luty 2019 r (4.466,02 zł)

Koszt : 16.927,86 zł
dofinansowano projekty :
•

„Odlotowe Ferie” (8.200,00 zł), „Dzień Dziecka na Tip-Top” (4.000,00 zł) , „Zakręcone
Wakacje” (12.000,00 zł) , „Magia Świąt” (4.000,00 zł) realizowane przez Centrum
Kultury w Błaszkach ,

•

prowadzenie świetlicy środowiskowej realizującej pozalekcyjny program opiekuńczowychowawczy zawierający elementy terapii uzależnień, socjoterapii w Parafii
Rzymsko-Katolickiej w Wojkowie (10.000,00),

•

modernizacja pomieszczeń świetlicowych Parafia Wojków (5.000,00 zł),

•

warsztaty muzyczno-edukacyjne „W Jego Sercu” w dniach 21-23 czerwca 2019 r
(2.500,00 zł),

•

organizacja zajęć sportowych dla młodzieży na siłowni wewnętrznej z elementami
profilaktyki (13.000,00 zł)

Koszt : 58.700,00 zł
Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Błaszkach
zajmowała się między innymi:
•

prowadzeniem rozmów z osobami zgłoszonymi przez Komisariat Policji , Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne osoby

•

opracowaniem rocznego sprawozdania z działalności samorządów gminnych
w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych, a także
sprawozdania z realizacji przeciwdziałania narkomanii.

•

Kierowaniem na wykonanie badań i opinii sądowo- psychologicznej (2.520,00 zł),

•

opiniowaniem wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wynagrodzenie + składki ZUS dla 7 członków komisji brutto - 17.500,22 zł
Koszt: 20.020,22 zł

W ramach realizacji Miejsko Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na
lata 2019-2021 dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu Gminy Błaszki i
seniorów w ramach warsztatów grupowych organizowano m.in.:
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•

wyjazdy do kina, oraz wyjazdy do stadniny koni (3.420,50 zł)

•

zakup art. spożywczych i artykułów biurowych na potrzeby programu (666,64 zł)

•

wynagrodzenie + składki
(20.940,94 zł)

ZUS zespołu koordynującego

realizację

Programu

Zajęcia były prowadzone przez pedagoga szkolnego i psychologów z Poradni w Warcie.
Współpraca dotyczyła przede wszystkim ustalenia przyczyn trudności wychowawczych i
dydaktycznych, niwelowanie ich i rozwiązywanie problemów dotyczących życia w grupie
rówieśniczej, pomocy w trudnych sytuacjach życiowych dla dzieci i młodzieży oraz seniorów z
Gminy Błaszki.
W szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa w Błaszkach, Szkoła Podstawowa w
Kalinowej, Szkoła Podstawowa we Włocinie, Szkoła Podstawowa w Kwaskowie)
organizowano zajęcia z dziećmi zdolnymi „Rusz głową” rozwijające twórcze myślenie, zajęcia
warsztatowe z cyklu „Jak dbam o zdrowie psychiczne”, „Myślę pozytywnie – budowanie
poczucia własnej wartości”, „Sztuka porozumiewania się z innymi czyli jak mówić, aby nas
słuchano – jak słuchać aby inni chcieli do nas mówić”, warsztaty dla rodziców w Przedszkolu
Samorządowym w Błaszkach „Mass media- zagrożenia”, warsztaty dla seniorów (ćwiczenia
pamięci, ćwiczenia myślenia, ćwiczenia koncentracji uwagi) .Zorganizowano dla uczniów
Szkoły Podstawowej we Włocinie wyjazdy do kina w Kaliszu. Przeprowadzono zajęcia
edukacyjne dla rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej we Włocinie dotyczące problemu
„Kary i nagrody w procesie wychowania”. Ponadto w ramach programu organizowano zajęcia
fitness z kobietami oraz z seniorami w Centrum Kultury w Błaszkach.
Koszt: 25.028,08 zł
W 2019 roku na terenie gminy Błaszki funkcjonowały :
•

45 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży (sklepy)

•

14 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży (lokale gastronomiczne)

W roku sprawozdawczym wydano 27 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 5
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży, 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży oraz 20 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
MKPiRPA odbyła 15 spotkań wobec 26 osób podjęła czynności zmierzające do orzeczenia
o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień , 4 osób
poddano badaniom i wydano opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Przy realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok współpracowano z placówkami oświatowymi,
Komisariatem Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Błaszkach, Wojewódzkim
Szpitalem Psychiatrycznym w Warcie, stowarzyszeniami oraz innymi jednostkami.
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Łącznie z budżetu gminy Błaszki na realizację powyższego programu wykorzystano
167.583,85 złotych.

IX.5.Stypendia sportowe dla młodzieży
W roku 2019 na podstawie Uchwały NR XL/256/10 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 28
października 2010 roku w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę i
Miasto Błaszki za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym Burmistrz Błaszek
przyznał stypendia sportowe dla zawodników z terenu Gminy Błaszki za osiągnięcia sportowe
w następujących dyscyplinach:
- Karate kyokushinkai
- lekkoatletyka
- boks i kicboxing
- piłka nożna.
Łącznie wydatkowano kwotę 10.000,00 zł z budżetu Gminy Błaszki.

X. Opieka nad zabytkami
Program opieki nad zabytkami dla gminy Błaszki na lata 2019-2022 został przyjęty uchwałą
NR XIII/84/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 19 sierpnia 2019 r.
Ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji
publicznej działań mających na celu:
- zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe
zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
- zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;
- udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
- przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę;
- kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
- uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przy kształtowaniu środowiska.
W roku 2019 uchwałą NR VII/45/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. Rada Miejska w Błaszkach
przyznała dotację w wysokości 10.000 zł Parafii Rzymsko Katolickiej pw. św. Anny w Błaszkach
na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków polegające na pracach związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej
dla odprowadzenia wód deszczowych z połaci dachowej kościoła św. Anny w Błaszkach i
przyległego terenu przykościelnego wraz z izolacją pionową fundamentów kościoła - umowa
zawarta w dniu 11 września 2019 r.
Uchwałą NR VI/40/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. przyznająca parafii Rzymsko Katolickiej pw.
ś. Stanisława Biskupa dotacji w wysokości 20.000,00 zł na prace konserwatorskie
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające
na wykonaniu dokumentacji techniczno- projektowej kompleksowego remontu kościoła w
Gruszczycach – umowa zawarta w dniu 8 kwietnia 2019 r.
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XI. Promocja
Promocja gminy odbywa się poprzez organizację wydarzeń artystyczno- kulturalnych,
sportowych, przy współpracy z Centrum Kultury w Błaszkach, organizacjami i
stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Błaszki, oraz poprzez udział w wydarzeniach
organizowanych przez powiat sieradzki oraz inne instytucje zewnętrzne, które zapraszają
naszą gminę do udziału w organizowanych przez nie wydarzeniach.
Ponadto członkostwo gminy Błaszki w Stowarzyszeniu LGD „Długosz Królewski” wraz z
gminami z Wielkopolski jest szansą nie tylko na pozyskiwanie środków unijnych, ale również
jest okazją do promocji naszej gminy poprzez udział w wydarzeniach takich jak np. cykliczna
impreza kulinarna pn. „Smaki LGD”.
Działania promocyjne realizowane są również poprzez przekaz informacyjny: strona
internetowa gminy Błaszki www.blaszki.pl, która jest na bieżąco aktualizowana i stanowi
nowoczesny środek przekazu, radio, telewizja, prasa, media społecznościowe.
W 2019 r. gmina Błaszki na promocje gminy wydatkowała kwotę – 223.633,23 zł.

XI.2.Wydarzenia i uroczystości, które miały miejsce w 2019 r.
- obchody 9 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej z udziałem władz samorządowych, jednostek
OSP, szkół, zaproszonych gości;

- 34 Ogólnopolski wyścig kolarski Szlakiem Bursztynowym „Hellena Tour” organizowany w
dniach 12-14 kwietnia 2019 r.. Pierwszy etap wyścigu przebiegał przez gminę Błaszki na trasie:
Chabierów – Kalinowa- Garbów – Sędzimirowice;
- przybycie do gminy uczestników IX edycji „Sztafety pamięci generała broni Tadeusza Buka”
z 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu w dniach 12.04.2019 r. - 15.04.2019 r.
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- promocja gminy podczas prezentacji tradycyjnych Stołów Wielkanocnych w dniu 12.04.2019
r. organizowana przez starostwo Powiatowe w Sieradzu. Gminę Błaszki reprezentowało
Stowarzyszenie kobiety sukcesu „Brończynianki”. Jest to impreza cykliczna, organizowana po
raz 11. w której gmina Błaszki uczestniczy od jej pierwszej edycji.

-uroczystości związane z uczczeniem Rocznicy Konstytucji 3 maja,
- w dniu 4 maja 2019 r. w Kalinowej na terenie dawnego dworu szlacheckiego odbył się koncert
galowy „W Krainie Uśmiechu” z udziałem solistów Polskiej Opery Kameralnej w Łodzi z
prowadzącym Kazimierzem Kowalskim. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem wśród
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mieszkańców,

i

został

bardzo

pozytywnie

odebrany;

Z okazji Roku Moniuszkowskiego w dniu 29 czerwca w dworze w Kalinowej odbył się w ramach
XII Festiwalu Muzycznego południowej Wielkopolski koncert zarówno tej najbardziej
rozpoznawanej, jak i rzadziej granej muzyki naszego wielkiego kompozytora Stanisława
Moniuszki. Wśród wykonywanych utworów muzycy zagrali Mazura z opery Halka i Poloneza
z opery Hrabina Mieliśmy przyjemność usłyszeć rzadziej wykonywane, ale równie pięknie
utwory
z
wczesnego
okresu
twórczości
Stanisława
Moniuszki.
Cały koncert nasycony był piękną, barwną i niezwykle melodyjną muzyką, która wzrusza i
łagodzi obyczaje. To nasza wielka radość i duma, że właśnie w Kalinowej powstały przepiękne
utwory twórcy polskiej opery narodowej. Dzięki takim koncertom rozsławia się gmina Błaszki i
podkreśla naszą tożsamość narodową i kulturę muzyczną dziś coraz częściej zapomnianą a
coraz bardziej potrzebną we współczesnym zabieganym świecie.
- jednym z ważniejszych wydarzeń artystycznych, które przyczyniło się do promocji naszego
regionu był „DROG _BRUK” Festiwal w dniu 20 czerwca 2019 r. zorganizowany przez firmę
działającą na terenie Błaszek Drog – Bruk z okazji 20. lecia jej powstania na Stadionie
Miejskim w Błaszkach. Impreza masowa, która odbiła się bardzo dużym zainteresowaniem.
Gwiazdami wieczoru były takie zespoły jak: Golec Uorkiestra, De Mono, Kombi.
- najważniejsze wydarzenie 2019 r. to niewątpliwie – dożynki Gminne 2019 r. zorganizowane
w dniu 1 września 2019 r. na Stadionie Miejskim w Błaszkach, z udziałem stowarzyszeń
działających na terenie gminy Błaszki,lokalnych przedsiębiorców. Gwiazdy wieczoru: Izabela
Trojanowska oraz Patrycja Markowska.
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- udział gminy Błaszki na organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu w dniu 15
września 2019 r. Jarmarku Powiatowym. Gminę Błaszki reprezentowało stowarzyszenie
kobiety sukcesu „Brończynianki”.
Ponadto promocja gminy odbywa się poprzez zakup materiałów promocyjnych mających na
celu reprezentację gminy poza jej granicami.
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Błaszkowskie uroczystości Święta Wojska Polskiego zainaugurowała inscenizacja słowno wokalna w wykonaniu uczennic Liceum Ogólnokształcącego z udziałem nauczycielki historii
Pani Małgorzaty Ślusarskiej. Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta w Intencji Ojczyzny,
celebrowana przez kapelana Ułanów Konińskich ks. Hieronima Szczepaniaka oraz ks.
kanonika Jerzego Mikołajewskiego-proboszcza Naszej parafii. Kulminacyjnym punktem
uroczystości była defilada w asyście wojska, apel pod pomnikiem „Bohaterów tej ziemi” z
udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz samorządowych z Burmistrzem
Błaszek -Piotrem Świderskim, Sekretarz Gminy Błaszki-Iwoną Lisiak, Radnymi Rady Miejskiej
w Błaszkach wraz z Przewodniczącym p. Ireneuszem Hendrysiakiem, Przewodniczącą Rady
Powiatu Sieradzkiego -Olgą Kołoszczyk, żołnierzy wraz z Asystą Honorową 15 Sieradzkiej
Brygady Wsparcia Dowodzenia, a także Szwadronem Kawalerii Ziemi Konińskiej pod
dowództwem rotmistrza Macieja Chojnackiego i porucznika Jerzego Pietruchy. W
uroczystościach brali także udział harcerze z drużyny harcerskiej „Parasol”. Całość
uroczystości zwieńczyło wręczenie odznaczeń i ryngrafu. Wśród wyróżnionych znalazł się
także Burmistrz Błaszek-Piotr Świderski. Obchody Święta Wojska Polskiego oraz
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zwieńczył Uroczysty Apel Poległych, oraz defilada
ulicami Błaszek w asyście wojska, oraz mieszkańców naszego miasta. W imieniu Burmistrza
Błaszek pragniemy złożyć podziękowania przedstawicielom duchowieństwa, policji
parlamentarzystom oraz przedstawicielom władz samorządowych z naszego regionu.
Pragniemy podziękować Miejskiej Orkiestrze Dętej
za udział w uroczystościach
i uświetnienie jej przebiegu muzyką. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce p.
Podpułkownika rezerwy Jacka Liszewskiego, Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej, 15
Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia wraz z Wojskową Asystą Honorową, i Strażakom
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Błaszki wraz z Komendantem Miejsko -
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Gminnym OSP Andrzejem Grzelakiem oraz Prezesem zarządu Miejsko Gminnego ZOSP
RP w Błaszkach – Krzysztofem Stępińskim. Dziękujemy także wszystkim przybyłym na
uroczystości gościom.
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Uroczystości dożynkowe w Błaszkach rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych
oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Błaszkach w osobie Burmistrza – Piotra
Świderskiego, Sekretarz Gminy Błaszki Iwony Lisiak, Skarbnik Małgorzaty Woźniakowskiej
oraz przedstawicieli Rady Miejskiej w Błaszkach w osobie Przewodniczącego Rady Miejskiej
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w Błaszkach – Ireneusza Hendrysiaka oraz Radnych Rady Miejskiej w Błaszkach. Całość
uroczystości uświetniła Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Jana Jury oraz orszak dożynkowy
z przepięknym wieńcem dożynkowym wykonanym przez OSP Gruszczyce oraz grupa
motocyklowa Choppers Błaszki. Całość korowodu uświetnił przejazd bryczką Starostów
tegorocznych dożynek Renaty Budy i Waldemara Bartosa wraz z Burmistrzem Piotrem
Świderskim. Uroczystości na stadionie rozpoczęły się Mszą Św. polową celebrowaną przez
proboszcza parafii Błaszki – księdza kanonika Jerzego Mikołajewskiego, który w homilii
podkreślił trud pracy rolników oraz symbolikę święta plonów. Starostowie dożynek przekazali
Burmistrzowi chleb jako symbol istoty ich ciężkiej pracy. Kolejnym etapem dożynek było
przemówienie Burmistrza Piotra Świderskiego, w którym przywitał zaproszonych gości i
odniósł się do trudu pracy na roli oraz bieżących osiągnięć i potrzeb Gminy Błaszki.
Uroczystościom dożynkowym towarzyszyły koncerty podopiecznych Centrum Kultury w
Błaszkach, znanej piosenkarki Izabeli Trojanowskiej oraz występu gwiazdy wieczoru Patrycji
Markowskiej – charyzmatycznej wokalistki, której koncert został odebrany entuzjastycznie
przez mieszkańców Błaszek. W czasie dożynek stowarzyszenia z terenu Gminy Błaszki
wystawiały przygotowane przez siebie potrawy, które cieszyły się ogromnym powodzeniem.
– Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Włocin – Kolonia „ Razem ku przyszłości”
– Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi „ Przyszłość dla Żelisławia
– Stowarzyszenie „ Dzika róża” Adamki
– Koło gospodyń wiejskich Kalinowa
– Koło gospodyń wiejskich Garbów
– Stowarzyszenie „ Współczesne Gospodynie” Sędzimirowice
– Stowarzyszenie Kobiety sukcesu „Brończynianki”
– Sołectwo Romanów
– Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gzików
– Sołectwo Kamienna
– Ochotnicza Straż Pożarna z Gruszczyc
– Sołectwo Kokoszki
W trakcie uroczystości rozlosowano 9 wartościowych nagród ufundowanych przez
sponsorów. Uczestnicy dożynek wypełniali losy imieniem i nazwiskiem, każdy los opatrzony
został stosownym numerem. Następnie po koncercie Izabeli Trojanowskiej Burmistrz ,
sponsorzy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Błaszkach rozlosowali nagrody
spośród
uczestników
loterii.
W
święcie
plonów
uczestniczyli
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parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych oraz inni zaproszeni

goście.

15 września 2019 roku odbył się 10 – jubileuszowy Jarmark Powiatowy w Sieradzu, na którym
nie zabrakło także reprezentacji naszej gminy wraz z pięknym wieńcem dożynkowym
przygotowanym na Dożynki Gminne w Błaszkach przez OSP Gruszczyce, a który na
tegorocznym jarmarku miał zaszczyt pełnić funkcje wieńca reprezentującego powiat.
Tegoroczne uroczystości jak każdego roku rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele
na Osiedlu Jaworowym, po czym uczestnicy przeszli w barwnym marszu ulicami Sieradza w
kierunku pl. Wojewódzkiego, gdzie można było podziwiać wspaniałe stoiska wystawowe,
przygotowane przez okoliczne gminy oraz koła gospodyń wiejskich, a także lokalne
stowarzyszenia, które jak zawsze zaprezentowały wysoki poziom kulinarny potraw, ciesząc
nie tylko podniebienie, ale i oko .Nie zabrakło także stoiska wystawowego Stowarzyszenia
Kobiet Aktywnych „Brończynianki.” W jarmarku wzięli udział druhowie i druhny z Ochotniczej
Straży Pożarnej z Gruszczyc i jak zawsze niezastąpiona grupy motocyklowa Choppers. Całość
imprezy zwieńczył koncert zespołu Wilki. Jarmark to wspólna zabawa, która łączy
mieszkańców powiatu i daje okazje do wspólnej biesiady, łączącej nasze gminy i jest w
pewnym sensie kontynuacją uroczystości dożynkowych. W imieniu Burmistrza Błaszek –
Piotra Świderskiego pragniemy podziękować wszystkim, którzy tak godnie reprezentowali
naszą gminę na tegorocznym jubileuszowym-10 Jarmarku Powiatowym. Dziękujemy
zespołowi „Dukat”za piękny występ wokalny, Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych
Brończynianki, grupie motocyklowej Choppers oraz Miejskiej Orkiestrze Dętej pod batutą Jana
Jury. Jako gmina powiatu sieradzkiego dziękujemy za zaproszenie i jesteśmy dumni, że
uczestniczyliśmy w tegorocznym jubileuszowym jarmarku i dziękujemy za wspaniałą zabawę
w miłej atmosferze.
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XII. Centrum Kultury w Błaszkach
XII.1– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w tym dziale z planu 1 464 406,96 zł, wykonano w wysokości 1 372 049,71 zł, co
stanowi 93,69 % planu.
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wynosił 828 000 zł, a
wykonanie 767 758,37,00 zł w tym dotacja dla Centrum Kultury 767 144,77 zł , na wydatki na
cele statutowe przeznaczono 613,60 zł co stanowi 92,72 % planu.
W rozdziale 92116 Biblioteki wydatki z planu w wysokości 150 000,00 zł wykonano 150 000,00
zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na dotacje na cele bieżące dla Biblioteki
Gminnej

XII.2.Wydarzenia kulturalne w 2019 roku
Dwudziesty siódmy finał WOŚP okazał się być
rekordowym - zebraliśmy 32.747,58 złotych.
Szczególnie chcieliśmy podziękować mieszkańcom
naszej gminy za hojność oraz wolontariuszom za
wspólne działanie w szczytnym celu. Wszyscy
pokazaliśmy, że mamy dobre serce i chętnie
wspieramy WOŚP. Impreza finałowa, która od wielu
lat
ma
miejsce
w Centrum Kultury,
jest swego rodzaju
podsumowaniem tej akcji i formą podziękowania dla
wolontariuszy i mieszkańców. Podczas finału udało
się zorganizować dzień pełen atrakcji, zarówno dla
dzieci
jak
i dla dorosłych. Na scenie wystąpił zespół Dance
Project, podopieczni uczęszczający na zajęcia
wokalne do Centrum Kultury oraz gwiazda wieczoru
Jacek Dewódzki Band. Dla najmłodszych nie mogło
zabraknąć
warsztatów,
w których pomogli nam animatorzy z Happy Kids,
którzy przyjechali do nas dodatkowo z fotobudką.
Tego dnia mogliśmy ponownie liczyć na druhów z OSP Sędzimirowice, którzy przez całe
popołudnie prezentowali sprzęt ratujący życie, uczyli nas pierwszej pomocy oraz dbali o to, aby na
sali widowiskowej było bezpiecznie. O godzinie 18.30 na scenę wszedł Jacek Dewódzki wraz
z zespołem. Były wokalista legendarnego Dżemu dał niesamowity koncert, który na długo
zapadnie
nam
w
pamięci.
Tradycyjny
pokaz
fajerwerków
zastąpiliśmy
w tym roku symbolicznym odpaleniem zimnych ogni oraz wyświetliliśmy relację
z Warszawy. Tegoroczny finał w Błaszkach był po raz pierwszy w historii transmitowany na żywo
w internecie, dzięki czemu trafiliśmy z przekazem znacznie szerzej niż zwykle, co spotkało się z
wieloma pozytywnymi reakcjami.
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„Odlotowe ferie”. Oficjalnie ferie wystartowały w
poniedziałek 11 lutego 2019 r. o godzinie 10.00, gdzie na sali
widowiskowej ponad 100 dzieci uczestniczyło w warsztatach
z kreatywnej produkcji breloczków. We wtorek mali artyści
budowali i malowali eskimoskie iglo i spotkali się z bałwanem
Olafem. Kolejnego dnia na scenie zaprezentował się
krakowski teatr ze spektaklem „Pipi Skarpetka”. Na finał
pierwszego tygodnia ferii odbyły się warsztaty z tricków
piłkarskich pod okiem Krzysztofa „Justka” Justyńskiego.
Drugi tydzień ferii rozpoczęły się od warsztatów z tworzenia
pięknie
pachnących
mydełek
glicerynowych,
a kolejnego dnia dzieciaki tworzyły hit tego sezonu –
odlotowe, kreatywne podstawki na zdjęcia. W środę po raz
kolejny gościliśmy krakowskich artystów, którzy tym razem
zaprezentowali spektakl pt. „Przygody krecika”. Na koniec
„Odlotowych ferii w CKB” odbył się Turniej Street Soccer,
który przeprowadził Krzysztof „Justek” Justyński.

str. 112

Raport o stanie gminy Błaszki za 2019 rok

W czwartkowy wieczór, 7 marca 2019 r. o godz. 18.00
na
sali
widowiskowej
Centrum
Kultury
w Błaszkach wystąpił twórca takich hitów jak „Dwie
morgi słońca” czy „Słodka Karolina”, obdarzony silnym,
ciepłym charakterystycznym głosem – Andrzej
Cierniewski. Wstęp na koncert był bezpłatny.
O artyście
Andrzej Cierniewski to przede wszystkim dojrzały
Artysta.
Znany
z doskonałego warsztatu wokalnego, a także z tego, że
każdy swój koncert, traktuje jako ten najważniejszy,
dając z siebie podczas występów wszystko o czym mieli okazję przekonać się ci, którzy choć raz byli
słuchaczami jego licznych w ostatnich latach koncertów.
Jest to Artysta wszechstronnie utalentowany. Przede
wszystkim
śpiewa
ale
i komponuje wiele swoich utworów. Muzyka i śpiew
zawsze były dla niego największą pasja, miłością, która
pochłaniała jego serce, myśli i czas. Gdy odkrył, że obok
muzyki jej trafnym dopełnieniem jest poezja, zaczął się w niej rozczytywać i to właśnie ona była w
jego początkach rozwoju muzycznego inspiracją do komponowania.

Ponad 60 uczestników wzięło udział w Turnieju Gry w
Tysiąca o Puchar Burmistrza Błaszek, który odbył się 10
marca 2019 r. na sali widowiskowej Centrum Kultury
w Błaszkach. Zwycięzcą został Krzysztof Żubrowski, na
drugim miejscu uplasował się Hieronim Majewski, a na
trzecim stopniu podium znalazł się Tadeusz Śmidowicz.
Finaliści otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe
dyplomy, a zwycięzca puchar, który wręczył burmistrz
Błaszek Piotr Świderski.
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Kwiecień był bluesowy w Centrum Kultury w Błaszkach! W
kwietniu
odbył
sie
specjalny
koncert,
gdzie
w klimatach rocka i bluesa wystąpiła kapela Wielebny
Blues
Band,
której
liderem jest
niesamowity,
charyzmatyczny
ksiądz
Arkadiusz
Wieczorek.
Wstęp był bezpłatny.

1 maja 2019 r. o godz. 09.00 w Centrum
Kultury
w
Błaszkach
odbył
się
II Turniej w Szachach Szybkich o Puchar
Burmistrza Błaszek. Turniej rozegrano
systemem szwajcarskim 7 rundowym o
czasie gry 15 minut na zawodnika (30 minut
na
partię).
Klasyfikacja
była
z podziałem na juniorów do lat 15 i seniorów
od 16 lat. W wydarzeniu wzięli mieszkańcy
Błaszek, Sieradza, Skalmierza, Wrzącej,
Mikołajewic, Iwanowic, Kalisza, Ostrowa
Wielkopolskiego oraz Pleszewa.
Zgłoszonych zostało 40 osób, niestety kilka
osób nie dojechało. W sumie wystartowały 24 osoby wśród seniorów (1 kobieta, 23 mężczyzn) i 8
juniorów (1 dziewczynka i 7 chłopców). Poziom turnieju był bardzo wysoki. Najmocniejszym
zawodnikiem (wśród seniorów) był Oskar Włodarczyk z tytułem Mistrza Fide (klasyfikacja mistrzów
międzynarodowych) z OTS z Ostrowa Wielkopolskiego, wśród juniorów Igor Majcher.
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4 maja o godzinie 16.00 na Dworze w Kalinowej odbył się
koncert galowy pt. "W Krainie Uśmiechu" w wykonaniu
solistów polskiej opery kameralnej. Koncert poprowadził
śpiewak operowy Kazimierz Kowalski, znany polskiej
publiczności z telewizji, gdzie w TVP prowadził swój
autorski program. Wstęp wolny.

26
maja
święto
wszystkich
mam!
Z tej okazji zorganizowaliśmy specjalny koncert, podczas
którego
wystąpił
zespół
Trzy
Gitary
w repertuarze przebojów Czerwonych Gitar. Wokalista
grupy Marcin Niewęgłowski w 2015 roku brał udział w
jubileuszowej trasie koncertowej z okazji 50-lecia zespołu
Czerwone Gitary oraz w trasie koncertowej po USA
i Kanadzie. Wstęp był wolny!
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1 czerwca to „Międzynarodowy Dzień Dziecka” , z tej okazji w
Centrum Kultury w Błaszkach odbył się magiczny festyn o
wdzięcznej nazwie „Dzień Dziecka na TIP TOP”. Wśród wielu
atrakcji każde dziecko mogło znaleźć coś bliskiego swojemu
sercu. Były zabawy taneczne, występy wokalne oraz
konkursy z nagrodami. W festynie uczestniczył Burmistrz
Błaszek - Piotr Świderski. W imieniu po. Dyrektora Centrum
Kultury w Błaszkach – Tomasza Sobczyka dziękujemy
dzieciom i ich rodzicom za przybycie i wspaniałą zabawę.
Takie dni jak ten pokazują, że uśmiech dziecka jest
najpiękniejszą nagrodą jaka może nas spotkać. Za to
wszystko dziękujemy i zapraszamy na kolejne imprezy.

Już
po
raz
36
odbyły
się
w Gruszczycach Ogólnopolskie Biegi Przełajowe
im. Elżbiety Katolikowej. Tegoroczna impreza
połączona
z
festynem
rodzinnym
„U Progu Lata” odbyła się w niedzielę 2 czerwca.
Sama organizacja biegów ma na celu uczczenie
rocznicy tragicznej śmierci Elżbiety Katolikowej,
polskiej lekkoatletki, specjalistki od biegów na 400
i 800 m oraz 400 m przez płotki. Mistrzyni
Olimpijskiej z Monachium 1972 r. i Moskwy 1980r.
4-krotnej medalistki halowych mistrzostw Europy,
9-krotnej mistrzyni Polski oraz 13-krotnej rekordzistki kraju. Biegającej w barwach Spójni
Warszawa i Wisły Kraków, która zginęła tragicznie 1 lipca 1983 r. w wypadku samochodowym pod
Niedoniem.
Wszystkich uczestników zawodów oraz ich opiekunów w krótkim przemówieniu przywitał Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Gruszczycach Marek Musielski, po którym nastąpiło oficjalne otwarcie
XXXVI Biegów Przełajowych im. Elżbiety Katolikowej Gruszczyce 2019, które miał przyjemność
otworzyć Burmistrz Błaszek Piotr Świderski.
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23 czerwca 2019 w Błaszkach odbył się piknik rodzinny
Powitanie
lata
2019.
W programie zaplanowaliśmy występy dzieci z CKB, koncert
Stwora Głodomora oraz Krzysztofa KASY Kasowskiego, a na
finał odbyła się dyskoteka.

Od
8
lipca,
przez
dwa
tygodnie
w Centrum Kultury w Błaszkach odbywały się warsztaty,
spektakle teatralne oraz gry i zabawy dla dzieci.
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Uroczystości dożynkowe w Błaszkach rozpoczęły się
przemarszem pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli
Urzędu
Miejskiego
w
Błaszkach
w osobach Burmistrza – Piotra Świderskiego, Sekretarz Gminy
Błaszki Iwony Lisiak, Skarbnik Małgorzaty Woźniakowskiej oraz
przedstawicieli Rady Miejskiej w Błaszkach w osobach
Przewodniczącego
Rady
Miejskiej
w Błaszkach – Ireneusza Hendrysiaka oraz Radnych Rady
Miejskiej w Błaszkach. Całość uroczystości uświetniła Miejska
Orkiestra Dęta pod batutą Jana Jury oraz orszak dożynkowy z
przepięknym wieńcem dożynkowym wykonanym przez OSP
Gruszczyce oraz grupa motocyklowa Choppers Błaszki.
Uroczystościom
dożynkowym
towarzyszyły
koncerty
podopiecznych
Centrum
Kultury
w Błaszkach, znanej piosenkarki Izabeli Trojanowskiej oraz
występu gwiazdy wieczoru Patrycji Markowskiej –
charyzmatycznej wokalistki, której koncert został odebrany entuzjastycznie przez mieszkańców
Błaszek. W czasie dożynek stowarzyszenia z terenu Gminy Błaszki wystawiały przygotowane
przez siebie potrawy, które cieszyły się ogromnym powodzeniem.

17 listopada 2019 r. nastąpiła inauguracja
Błaszkowskiej Ligi „Gry w Tysiąca”. O godzinie
10.00 na sali widowiskowej Centrum Kultury w
Błaszkach,
31 zawodników rywalizowało w pierwszej z
ośmiu zaplanowanych kolejek.
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Chcąc rzekazać magię nadchodzących świąt, 8 grudnia
2019
r.
w
Centrum
Kultury
w Błaszkach odbyło się świąteczne spotkanie dla dzieci
o równie wymownej nazwie „Magia Świąt”. Na naszych
najmłodszych i ich rodziców czekało wiele atrakcji.
Spotkanie rozpoczęliśmy od występów dzieci
uczęszczających na zajęcia do Centrum Kultury w
Błaszkach. Były to występy niezwykle emocjonalne i
pokazujące różne talenty naszych podopiecznych, a
całość została utrzymana w klimacie Bożego
Narodzenia. Nie zabrakło także św. Mikołaja, który
rozdawał prezenty grzecznym dzieciom, i ku naszemu
zdziwieniu okazało się, że wszystkie dzieci, które
przybyły na dzisiejsze spotkanie były grzeczne i
wszystkie otrzymały piękne prezenty.

Przez
cały
rok
w
Centrum
z profesjonalnymi instruktorami

Kultury

w

Błaszkach

odbywają

się
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Orkiestra Dęta w Błaszkach zaprasza chętnych do nauki gry na instrumentach dętych i
perkusyjnych. Nasza orkiestra bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach
państwowych organizowanych w Błaszkach.
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XIII. Oświata- Szkoły i Przedszkola, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Błaszki- Centrum Usług Wspólnych
XIII.1. Wykaz placówek oświatowych
- przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Błaszki:
1. Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Błaszkach ul. Pomorska 1 – dyr. Jolanta
Filipiak
2. Przedszkole Samorządowe w Gruszczycach, Gruszczyce 21 – dyr. Magdalena Kwiatkowska

- punkty przedszkolne niepubliczne:
1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Błaszkach „Tęczowe Przedszkole”, ul. Pułaskiego 1 dyr. Monika Broniecka
- szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Błaszki:
1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach , ul. Szkolna 1, Pomorska 6 - dyr.
Aneta Sulwińska
2. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Gruszczycach, Gruszczyce 45 – dyr. Marek
Musielski
3. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej, Kalinowa 86 – dyr. Małgorzata
Bodzioch
4. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Sędzimirowicach, Sędzimirowice 10 - dyr. Iwona
Walczak
5. Szkoła Podstawowa w Domaniewie, Domaniew 53 – dyr. Renata Antczak
6. Szkoła Podstawowa w Kwaskowie, Kwasków 5 – dyr. Elżbieta Grabia
7. Szkoła Podstawowa we Włocinie, Włocin Kolonia 36 – dyr. Urszula Michalska
- pozostałe szkoły podstawowe :
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasionnej z oddziałami przedszkolnymi, prowadzona
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Jasionna 25 - dyr. Lidia Weszczak
- gimnazja prowadzone przez gminę Błaszki:
1. Publiczne Gimnazjum w Błaszkach im. gen. Józefa Lipskiego, ul. Pomorska 5 – dyr. Marek
Król
2. Publiczne Gimnazjum w Gruszczycach im. Bohaterów Powstania Styczniowego,
Gruszczyce 45 – dyr. Teresa Pęczek
3. Publiczne Gimnazjum w Kalinowej, Kalinowa 86 – dyr. Magdalena Szymankiewicz
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Placówki oświatowe obsługuje w zakresie spraw kadrowych, finansowych i księgowych –
Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach ul. Pomorska 6 – dyr. Jarosław Zienkiewicz
Z dniem 1 września 2019 roku na podstawie Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo
oświatowe oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 30 października
2019 r. Nr XV/99/2019 w sprawie wygaszania gimnazjów, Publiczne Gimnazjum w Błaszkach
im. Gen. Józefa Lipskiego, Publiczne Gimnazjum w Kalinowej oraz Publiczne Gimnazjum w
Gruszczycach im. Bohaterów Powstania Styczniowego zakończyły swoja działalność.
Ponadto na terenie gminy Błaszki funkcjonuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach,
dla którego organem prowadzącym jest Powiat Sieradzki, w skład którego wchodzi Liceum
Ogólnokształcące z 94/109* uczniami i Branżowa Szkoła I stopnia z 52/34* uczniami, dla
którego organem prowadzącym jest Starosta Sieradzki oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w
Jasionnej z oddziałami przedszkolnymi, prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół
Katolickich do której uczęszczało 14/10* uczniów w klasach I-VIII oraz 14/5* dzieci w
oddziałach przedszkolnych.
*
liczba uczniów na 01.01.2019 r. i na 31.12.2019 r.

XIII.2.Wydatki gminy Błaszki w 2019 roku na zadania oświatowe i
wychowanie przedszkolne
Wydatki gminy Błaszki w 2019 roku na zadania oświatowe i wychowanie przedszkolne
wyniosły 21 823 738,19 zł, z czego 13 339 873 zł tj. 61,13 % pokryte zostało z subwencji
oświatowej oraz dotacji przedszkolnej, przekazanej z budżetu państwa.
Dla porównania wydatki poniesione w 2018 roku na zadania oświatowe i wychowanie
przedszkolne wyniosły 19 944 037,25 zł, z czego 12 805 146 zł, tj. 64,2 % kosztów
poniesionych na funkcjonowanie oświaty zostało przekazanych z budżetu państwa.
Poniższe zestawienia przedstawiają wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2019 r. dla
jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Błaszki, a księgowość
prowadzona jest przez Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach, w podziale na wydatki
dotyczące wynagrodzeń osobowych i pochodnych, wydatki rzeczowe i wydatki inwestycyjne.
Zestawienie dotyczy wydatków budżetowych (łącznie z rezerwą oświatową)
i wydatków z dotacji celowej przedszkolnej. Nie uwzględnia wydatków zrealizowanych w
ramach programów rządowych i innych (Wyprawka Szkolna, darmowe podręczniki, Posiłek w
domu i w szkole).
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80101 Szkoły
Podstawowe
SP
Kalinowa
SP
Sędzimirowice
SP
Kwasków
SP
Włocin
SP
Domaniew
SP
Gruszczyce
SP
Błaszki
Urząd Miejski
razem
80103
Oddziały
przedszkolne
SP
Kalinowa
SP
Sędzimirowice
SP
Kwasków

wynagrodzeni
a osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/remon
towe

wykonanie
wydatków
ogółem

1 492 185,38

227 587,48

0,00

1 719 772,86

982 881,25

101 720,38

4 059,00

108 8660,63

938 163,90

121 434,50

5 166,00

1 064 764,40

805 547,73

88 107,29

0,00

893 655,02

911 432,76

101 886,88

0,00

1 013 319,64

2 397 937,85

323 567,80

0,00

2 721 505,65

4 213 282,56

392 731,52

21 858,23

4 627 872,31

0,00

0,00

187 007,28

187 007,28

11 741 431,43

1357035,85

218090,51

13316557,79

wynagrodzeni
a osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/remon
towe

wykonanie
wydatków
ogółem

344 640,21

23796,76

0,00

368 436,97

141 814,15

1185,99

0,00

143 000,14

163 505,51

1074,85

0,00

164 580,36

80101
SP
Kalinowa
SP
Sędzimirowice
SP
Kwasków
SP
Włocin
SP
Domaniew
SP
Gruszczyce
SP
Błaszki
Urząd Miejski
razem

80103
SP
Kalinowa
SP
Sędzimirowice
SP
Kwasków

wynagrodzenia
osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/
remontowe

wykonanie
wydatków
ogółem

86,77%

13,23%

0,00%

100,00%

90,28%

9,34%

0,37%

100,00%

88,11%

11,40%

0,49%

100,00%

90,14%

9,86%

0,00%

100,00%

89,95%

10,05%

0,00%

100,00%

88,11%

11,89%

0,00%

100,00%

91,04%

8,49%

0,47%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

88,17%

10,19%

1,64%

100,00%

wynagrodzenia
osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/
remontowe

wykonanie
wydatków
ogółem

93,54%

6,46%

0,00%

100,00%

99,17%

0,83%

0,00%

100,00%

99,35%

0,65%

0,00%

100,00%
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SP
Włocin
SP
Domaniew
SP
Gruszczyce
Urząd Miejski
razem

80104
Przedszkola
PS
Błaszki
PS
Gruszczyce
Urząd Miejski
razem

80110
Gimnazjum
PG
Kalinowa
PG
Błaszki
PG
Gruszczyce
razem

132 383,78

160,12

0,00

132 543,90

103 158,10

190,00

0,00

103 348,10

61 726,96

4171,54

0,00

65 898,50

0,00

0,00

78843,89

788 43,89

947228,71

30579,26

78843,89

1056651,86

wynagrodzeni
a osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/remon
towe

wykonanie
wydatków
ogółem

1 304 917,41

265 737,48

0,00

1 570 654,89

619 542,30

125 987,00

0,00

745 529,30

0,00

0,00

10643,34

10 643,34

1 924 459,71

391 724,48

10 643,34

2326827,53

wynagrodzeni
a osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/remon
towe

wykonanie
wydatków
ogółem

442 623,39

82 147,44

0,00

524 770,83

710 168,71

92 447,59

0,00

802 616,30

534 170,41

71 089,18

0,00

605 259,59

1 686 962,51

245 684,21

0,00

1 932646,72

SP
Włocin
SP
Domaniew
SP
Gruszczyce
Urząd Miejski
razem

80104
PS
Błaszki
PS
Gruszczyce
Urząd Miejski
razem

80110
PG
Kalinowa
PG
Błaszki
PG
Gruszczyce
razem

99,88%

0,12%

0,00%

100,00%

99,82%

0,18%

0,00%

100,00%

93,67%

6,33%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

89,64%

2,89%

7,46%

100,00%

wynagrodzenia
osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/
remontowe

wykonanie
wydatków
ogółem

83,08%

16,92%

0,00%

100,00%

83,10%

16,90%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

82,70%

16,91%

0,00%

100,00%

wynagrodzenia
osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/
remontowe

wykonanie
wydatków
ogółem

84,35%

15,65%

0,00%

100,00%

88,48%

11,52%

0,00%

100,00%

88,25%

11,75%

0,00%

100,00%

87,29%

12,71%

0,00%

100,00%

str. 124

Raport o stanie gminy Błaszki za 2019 rok

80113
Dowożenie
uczniów
Urząd Miejski

80146
Dokształcanie
nauczycieli
SP Kalinowa

wynagrodzeni
a osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/remon
towe

wykonanie
wydatków
ogółem

80113
Dowożenie
uczniów

wynagrodzenia
osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/
remontowe

wykonanie
wydatków
ogółem

101 029,58

607 109,90

0,00

708 139,48

Urząd Miejski

14,27%

85,73%

0,00%

100,00%

wynagrodzeni
a osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/remon
towe

wykonanie
wydatków
ogółem

80146
Dokształcanie
nauczycieli

wynagrodzenia
osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/
remontowe

wykonanie
wydatków
ogółem

0,00

40,00

0,00

40,00

SP Kalinowa

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

SP
Sędzimirowice

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

SP Kwasków

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

SP Włocin

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

SP
Sędzimirowice

0,00

470,00

0,00

470,00

SP Kwasków

0,00

4 090,00

0,00

4 090,00

SP Włocin

0,00

800,00

0,00

800,00

SP Domaniew

0,00

0,00

0,00

0,00

SP Domaniew

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

SP Gruszczyce

0,00

550,00

0,00

550,00

SP Gruszczyce

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

SP Błaszki

0,00

8 168,44

0,00

8 168,44

SP Błaszki

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

PG Kalinowa

0,00

0,00

0,00

0,00

PG Kalinowa

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PG Błaszki

0,00

0,00

0,00

0,00

PG Błaszki

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PG Gruszczyce

0,00

0,00

0,00

0,00

PG Gruszczyce

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PS Błaszki

0,00

1 500,00

0,00

1 500,00

PS Błaszki

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

PS Gruszczyce

0,00

770,00

0,00

770,00

PS Gruszczyce

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

razem

0,00

16 388,44

0,00

16 388,44

razem

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

wynagrodzeni
a osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/remon
towe

wykonanie
wydatków
ogółem

wynagrodzenia
osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/
remontowe

wykonanie
wydatków
ogółem

156 181,38

113 831,31

0,00

270 012,69

57,84%

42,16%

0,00%

100,00%

80148
Stołówki
szkolne
PG

80148
PG
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Błaszki
SP
Błaszki
SP
Gruszczyce
razem
80149
Kształcenie
specjalne w
przedszkolach
i oddziałach
przedszk.
SP
Kwasków
SP
Włocin
PS
Gruszczyce
PS
Błaszki
razem

Błaszki
60 342,66

84 353,81

0,00

144 696,47

132 430,61

255 589,12

18 998,70

407 018,43

348 954,65

453 774,24

18 998,70

821 727,59

wynagrodzeni
a osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/remon
towe

wykonanie
wydatków
ogółem

182 626,68

9 726,76

0,00

192 353,44

3 964,49

0,00

0,00

3 964,49

36 332,05

0,00

0,00

36 332,05

7 140,70

0,00

0,00

7 140,70

230 063,92

9 726,76

0,00

239 790,68

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/remon
towe

wykonanie
wydatków
ogółem

0,00

0,00

7 437,08

80150
Kształcenie
wynagrodzeni
specjalne w
a osobowe i
szkołach
pochodne
podstawowych
SP
7 437,08
Kalinowa

SP
Błaszki
SP
Gruszczyce
razem

80149

SP
Kwasków
SP
Włocin
PS
Gruszczyce
PS
Błaszki
razem

80150

SP
Kalinowa

41,70%

58,30%

0,00%

100,00%

32,54%

62,80%

4,67%

100,00%

42,47%

55,22%

2,31%

100,00%

wynagrodzenia
osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/
remontowe

wykonanie
wydatków
ogółem

94,94%

5,06%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

95,94%

4,06%

0,00%

100,00%

wynagrodzenia
osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/
remontowe

wykonanie
wydatków
ogółem

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%
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SP
Sędzimirowice
SP
Kwasków
SP
Domaniew
SP
Gruszczyce
SP
Błaszki
razem
80152
Kształcenie
specjalne w
gimnazjum
PG
Błaszki
razem
80195
Pozostała
działalność
PG
Błaszki
SP
Błaszki
CUW Błaszki
razem

SP
Sędzimirowice
SP
Kwasków
SP
Domaniew
SP
Gruszczyce
SP
Błaszki

82 059,25

0,00

0,00

82 059,25

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

257 035,08

8940,00

0,00

265 975,08

96,64%

3,36%

0,00%

100,00%

18 616,37

0,00

0,00

18 616,37

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

237 184,31

0,00

0,00

237 184,31

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

128 654,44

0,00

0,00

128 654,44

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

730 986,53

8 940,00

0,00

739 926,53

98,79%

1,21%

0,00%

100,00%

wynagrodzeni
a osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/remon
towe

wykonanie
wydatków
ogółem

wynagrodzenia
osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/
remontowe

wykonanie
wydatków
ogółem

3 877,77

0,00

0,00

3 877,77

PG
Błaszki

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

3 877,77

0,00

0,00

3 877,77

razem

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

wynagrodzeni
a osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/remon
towe

wykonanie
wydatków
ogółem

80195

wynagrodzenia
osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/
remontowe

wykonanie
wydatków
ogółem

0,00

331 952,40

0,00

331 952,40

PG Błaszki

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

11 056,50

16 7046,49

0,00

178 102,99

6,21%

93,79%

0,00%

100,00%

0,00

149 270,00

0,00

149 270,00

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

11 056,50

648 268,89

0,00

659 325,39

1,68%

98,32%

0,00%

100,00%

razem

80152

SP
Błaszki
CUW
Błaszki
razem
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80153
Zapewnienie
uczniom
prawa do
bezpłatnego
wynagrodzeni
dostępu do
a osobowe i
podręczników,
pochodne
materiałów
edukacyjnych
lub
materiałów
ćwiczeniowych
SP
0,00
Gruszczyce
SP
0,00
Kalinowa
razem

Razem
SP
Kalinowa
SP
Sędzimirowice
SP
Kwasków
SP
Włocin

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/remon
towe

wykonanie
wydatków
ogółem

520,62

0,00

520,62

1 357,79

0,00

1 357,79

0,00

1 878,41

0,00

1 878,41

wynagrodzeni
a osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/remon
towe

wykonanie
wydatków
ogółem

1 844 262,67

252 782,03

0,00

2 097 044,70

1 206 754,65

103 376,37

4 059,00

1 314 190,02

1 541 331,17

145 266,11

5 166,00

169 1763,28

941 896,00

89 067,41

0,00

1 030963,41

80153

SP
Gruszczyce
SP
Kalinowa
razem

Razem

SP Kalinowa
SP
Sędzimirowice
SP
Kwasków
SP
Włocin

wynagrodzenia
osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/
remontowe

wykonanie
wydatków
ogółem

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

wynagrodzenia
osobowe i
pochodne

wydatki
rzeczowe

wydatki
inwestycyjne/
remontowe

wykonanie
wydatków
ogółem

87,95%

12,05%

0,00%

100,00%

91,82%

7,87%

0,31%

100,00%

91,11%

8,59%

0,31%

100,00%

91,36%

8,64%

0,00%

100,00%
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SP
Domaniew
SP
Gruszczyce
SP
Błaszki
PG
Kalinowa
PG Błaszki
PG
Gruszczyce
PS
Błaszki
PS
Gruszczyce
ZFŚS
nauczyciele
emeryci
Urząd Miejski
Razem

1 033 207,23

102 076,88

0,00

1 135284,11

2 829 279,73

584 399,08

18 998,70

3 432677,51

4 413 336,16

652 300,26

21 858,23

5 087494,65

442 623,39

8 2147,44

0,00

524 770,83

870 227,86

538 231,30

0,00

1 408459,16

534 170,41

71 089,18

0,00

605 259,59

131 2058,11

267 237,48

0,00

1 579295,59

655 874,35

126 757,00

0,00

782 631,35

0,00

149 270,00

0,00

149 270,00

101 029,58

607 109,90

276 494,51

984 633,99

1 7726051,31

3771110,44

326576,44

21823738,19

SP
Domaniew
SP
Gruszczyce
SP
Błaszki
PG
Kalinowa
PG
Błaszki
PG
Gruszczyce
PS
Błaszki
PS
Gruszczyce
ZFŚS
nauczyciele
emeryci

91,01%

8,99%

0,00%

100,00%

82,42%

17,02%

0,55%

100,00%

86,75%

12,82%

0,43%

100,00%

84,35%

15,65%

0,00%

100,00%

61,79%

38,21%

0,00%

100,00%

88,25%

11,75%

0,00%

100,00%

83,08%

16,92%

0,00%

100,00%

83,80%

16,20%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

Urząd Miejski

10,26%

61,66%

28,08%

100,00%

Razem

81,22%

17,28%

1,50%

100,00%

XIII.3. Wydatki remontowe/ inwestycyjne
SP Sędzimirowice - malowanie korytarza, pomieszczenia kuchennego i wejścia głównego
SP Kwasków – wykonanie prac remontowych w kuchni i pomieszczeniu gospodarczym
SP Błaszki – przygotowanie podłoża i montaż wykładzin, odnowienie drzwi wejściowych
SP Gruszczyce – modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach stołówki szkolnej
Wydatki inwestycyjne:
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SP Gruszczyce – zakup kotła warzelnego elektrycznego o pojemności 150 l – 12 000 zł
Urząd Miejski :
1) remont w SP Błaszki 187 007,28 zł
2)

remont oddziału przedszkolnego w Kalinowej elewacja, wymiana okien – 78 843, 89 zł

3) remont w przedszkolu w Gruszczycach odprowadzenie wód deszczowych – 10 643,34 zł
Zrealizowane programy:
1) Dotacja podręcznikowa – 98.454,72zł
2) Wyprawka szkolna – 234,50zł
3) Posiłek w szkole i w domu – 67.966,61zł

XIII.4.Uczniowie
Dane według SIO (stan na 30.09.2018 r.)
Lp

Placówka

Etaty
n-li

Liczba uczniów/Liczba oddziałów
Poniżej
„0”/oddz

„0”/oddz

I/oddz

II/oddz

III/oddz

IV/oddz

V/oddz

Ogółem
VI/oddz VII/oddz VIII/odd
z

Razem
IVIII/oddz

Razem
„0”

1

SP Błaszki

46,91

0

0

63/3

56/3

23/1

90/4

97/4

68/3

71/3

60/3

528/24

0

2

SP Gruszczyce

29,56

0

14/1

29/2

33/2

0

45/2

36/2

30/1

37/2

28/1

238/12

14/1

3

SP Kalinowa

18,84

52/2

19/1

15/1

14/1

13/1

26/1

23/1

8/1

18/1

13/1

130/8

71/3

4

SP Sędzimirowice

13,19

14/1

14/1

4/1

15/1

0

13/1

9/1

8/1

8/1

5/1

62/7

28/2

5

SP Domaniew

12,18

0

8/1

4/1

6/1

0

6/1

6/1

6/1

7/1

4/1

39/7

8/1

6

SP Kwasków

18,64

11/1

16/1

10/1

10/1

0

13/1

8/1

7/1

10/1

6/1

64/7

27/2

7

SP Włocin

11,17

9

4/1

5/1

9/1

0

6/1

9/1

5/1

6/1

11/1

51/7

13/1
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RAZEM SZKOŁY
PODSTAWOWE

150,49

86/4

75/6

9

PG Błaszki

7,58

0

0

0

10

PG Kalinowa

5,16

0

0

11

PG Gruszczyce

6,85

0

RAZEM GIMNAZJA

19,59

12

PS Błaszki

13

PS Gruszczyce

130/10 143/10

36/2

199/11

188/11

132/9

157/10 127/9

1112/72 161/1
0

0

56/3

0

0

0

0

0

56/3

0

0

0

31/2

0

0

0

0

0

31/2

0

0

0

0

33/2

0

0

0

0

0

33/2

0

0

0

0

0

120/7

0

0

0

0

0

120/7

0

10,73

120/4

52/3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172/7

5,37

46/2

17/1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63/3

RAZEM
PRZEDSZKOLA

16,1

166/6

69/4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235/10

RAZEM GMINA

186,18

252/10

144/10

130/10

143/10

156/9

199/11

188/11

132/9

157/10

127/9

1232/79

396/20

14 PSP Jasionna

6,17

10/0,5

4/0,5

2/1

0

0

4/1

3/0,5

2/0,5

0

3/1

14/4

14/1

15 Niep.Punkt
Przedszkol. Błaszki

2,38

13/1

12/1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25/2

RAZEM

8,55

23/1,5

16/1,5

2/1

0

0

4/1

3/0,5

2/05

0

3/1

14/4

39/3

4)
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5)
Liczbę etatów nauczycielskich , liczbę dzieci w poszczególnych placówkach
oświatowych obrazuje zestawienie wg danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej
na dzień 30.09.2018 r.

XIII.5.Zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w szkołach
podstawowych , gimnazjach i przedszkolach wg stopni awansu zawodowego
Ilość
nauczyciel
i

Ilość
etatów

Nauczycie
l stażysta

Nauczyciel
kontraktow
y

Nauczyciel
mianowan
y

Nauczyciel
dyplomowan
y

54

46,90

1/0,18

5/3

11/9,94

37/33,78

39

30,56

2/1,26

1/1

5/2,01

31/26,29

24

21,08

1/0,82

1/1,13

4/2,84

18/16,29

21

13,19

2/0,44

0

2/1,56

17/11,19

21

12,18

1/0,05

2/1,2

1/0,22

17/10,71

26

22,34

1/1,19

6/6,08

3/2,21

16/12,86

19

11,17

2/0,54

2/1,25

3/0,88

12/8,50

18

7,60

0

0

3/0,78

15/6,82

14

6,85

1/0,38

1/0,33

1/0,45

11/5,69

13

6,07

0

0

4/1,22

9/4,85

249

177,94

11/4,86

18/13,99

37/22,11

183/136,98

14

10,73

0

2/0,47

5/5

7/5,26

8

5,37

1/1

1/0,13

1/1

5/3,24

RAZEM
PRZESZKOLA

22

16,1

1/1

3/0,6

6/6

12/8,5

RAZEM
PLACÓWKI
OŚWIATOWE

271

194,04

12/5,86

21/14,59

43/28,11

195/145,48

Szkoła
SP BŁASZKI
SP GRUSZCZYCE
SP KALINOWA
SP
SĘDZIMIROWIC
E
SP DOMANIEW
SP KWASKÓW
SP WŁOCIN
GIMNAZJUM W
BŁASZKACH
GIMNAZJUM W
GRUSZCZYCACH
GIMNAZJUM W
KALINOWEJ
RAZEM
SZKOŁY
PRZEDSZKOLE
W BŁASZKACH
PRZEDSZKOLE
W
GRUSZCZYCACH

Placówka
L.p.

Zatrudnienie
Ogółem

Nauczyciele

Pracownicy
administracji

Pracownicy
obsługi
(bez kuchni)

Pracownicy
obsługi
(kuchnia)

Pomoc
nauczyciela
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1

SP BŁASZKI

2

SP GRUSZCZYCE

3

SP KALINOWA

4

SP SĘDZIMIROWICE

5

SP DOMANIEW

6

SP KWASKÓW

7

SP WŁOCIN

8

64

54

3

7

-

-

49

39

2

5

3

30

24

1

5

-

-

24

21

-

3

-

-

23

21

-

2

-

-

29

26

-

3

-

-

21

19

-

2

-

-

GIMNAZJUM W
BŁASZKACH

29

18

1

7

3

-

9

GIMNAZJUM W
GRUSZCZYCACH

19

14

1

4

-

-

10

GIMNAZJUM W
KALINOWEJ

19

13

1

5

-

-

RAZEM SZKOŁY
PODSTAWOWE I
GIMNZAJA

307

249

9

43

6

-

PRZEDSZKOLE W
BŁASZKACH

26

14

2

5

3

2

PRZEDSZKOLE W
GRUSZCZYCACH

15

8

1

2

2

2

RAZEM
PRZEDSZKOLA

41

22

3

7

5

4

RAZEM
PLACÓWKI
OŚWIATOWE

348

271

12

50

11

4

XIII.6.Baza lokalowa
Placówki oświatowe dysponują obiektami wraz z wyposażeniem służącymi prowadzeniu działalności
edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej
Szkoła
SP
Błaszki
SP
Gruszczyce

Sale
lekcyjne

Pracownie
dydaktyczne

Pracownie
komp.

Boiska
traw/bet.

Sale
gimnast.

Place
zabaw

Toalety
zw/niep
eł

Jadal
nia

11

0

1

0/0

1

0

12/0

0

10

1

1

1/1

1

1

9/0

1
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SP
Kalinowa
Odział
Przedszkolny
w Kalinowej
SP
Sędzimirowice
SP
Domaniew
SP
Kwasków
SP
Włocin
Gimnazjum
Błaszki
Gimnazjum
Gruszczyce
Gimnazjum
Kalinowa

7

0

1

1/1

0

0

4/1

1

3

0

0

0/0

0

1

3/0

0

6

0

1

1/1

0

1

4/1

1

7

0

1

1/1

0

1

7/0

1

7

1

1

1/1

0

1

5/2

0

8

2

1

1/0

0

1

3/0

0

16

3

1

0/1

1

0

7/1

1

9

0

1

1/1

0

0

6/1

0

3

1

0/1

1

0

10/1

1

XIII.7.Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach.
Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach to jednostka samorządowa utworzona na mocy uchwały nr
XXV/15716 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 3 listopada 2016 roku. Z dniem 1 stycznia 2017 roku
samodzielna jednostka organizacyjna mieszcząca się przy ulicy Pomorskiej 6 w Błaszkach. Centrum
zapewnia podlegającym jednostkom wspólną obsługę administracyjną, finansową oraz
organizacyjną.
Na mocy ww. uchwały Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach prowadzi obsługę niżej
wymienionych jednostek organizacyjnych:
• Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej;
• Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sędzimirowicach;
• Szkoła Podstawowa w Kwaskowie;
• Szkoła Podstawowa we Włocinie;
• Szkoła Podstawowa w Domaniewie;
• Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Gruszczycach;
• Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach;
• Publiczne Gimnazjum w Kalinowej – do dnia 31 sierpnia 2019 r.
• Publiczne Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach- do dnia 31 sierpnia 2019 r.
• Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Gruszczycach – do dnia
31 sierpnia 2019 r.
• Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Błaszkach;
• Przedszkole Samorządowe w Gruszczycach;
Na mocy „Porozumienia o świadczenie obsługi księgowej, kadrowej i płacowej” z dnia 9 maja
2017 roku, Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach prowadzi obsługę Centrum Kultury w Błaszkach.
Umowa obowiązuję od 1 czerwca 2017 roku.
Zatrudnienie w roku 2019 kształtowało się na poziomie 6-7 osób. Roczny budżet na rok 2019 735 209 zł.
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CUW zapewnia obsługę kadrową dla 249 nauczycieli, 80 pracowników obsługi i administracji oraz
12 pracowników CK Błaszki.
Łączna kwota w planie finansowym, wszystkich jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług
Wspólnych wyniosła 22 587 314 zł, z czego 20 839 105 zł stanowią wydatki oświatowe, 1 013 000
zł wydatki związane z działalnością Centrum Kultury w Błaszkach wraz z Biblioteką, 735 209 wydatki
związane z Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach.
W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 zrealizowano dla wszystkich rachunków bankowych, których
posiadaczem jest Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach oraz Centrum Kultury w Błaszkach
(zarówno konta bankowe dotyczące wydatków i dochodów budżetowych oraz konta bankowe
dotyczące funduszy socjalnych) 21 490 operacji bankowych, z czego 5 036 to operacje dotyczące
uznań rachunków, a 16 454 to operacje dotyczące obciążeń rachunków.
Centrum prowadzi również czynności związane z kasą zapomogowo- pożyczkową, funduszem
mieszkaniowym, ubezpieczeniem grupowym pracowników.

* kwoty sumaryczne przekraczające budżet którym dysponuje CUW wynikają z księgowania po stronie wpływów i wydatków

XIV. Świadczenia społeczne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Błaszkach
XIV.1.Realizacja zadań z zakresu świadczenia wychowawczego – Rodzina 500+ (
Urząd Miejski w Błaszkach)
Program realizowany jest w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci.
W 2019 r. przyznano 25 026 świadczeń dla 1643 rodzin.
Kwota wypłaconych świadczeń – 12.462.891,66 zł.
Koszty obsługi – 161.360,78 zł.

XIV.2.Realizacja zadań z zakresu programu „Dobry Start”( Urząd Miejski w
Błaszkach)
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.
Program Dobry Start ma na celu wsparcie dla dzieci i młodzieży uczącej się do 20. roku życia, w
przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24.
roku życia. Świadczenie przysługuje raz w roku i jest wypłacane jednorazowo.
Ilość wypłaconych świadczeń w 2019 r. - 1743, kwota wypłaconych świadczeń – 522.900,00; koszty
obsługi- 16.071,29 zł.

XIV.3.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach
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Głównym zadaniem pomocy społecznej, w tym pracy socjalnej, jest dążenie do pełnego
zdiagnozowania i zaspokojenia niezbędnych, uzasadnionych potrzeb życiowych osób i rodzin
wymagających pomocy i wsparcia, jak również umożliwienie im bytowania w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić
do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczna
wspiera więc osoby i rodziny zagrożone ubóstwem oraz marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
W MOPS zatrudnionych jest 8 pracowników socjalnych obsługujących 8 rejonów opiekuńczych , 3
osoby obsługujące świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne i fundusz
alimentacyjny, 1 osoba zajmująca się reintegracją społeczną, Kartą Dużej Rodziny, profilaktyką
społeczną oraz sprawami organizacyjnymi wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w tym przeciwdziałania uzależnieniom, 2 osoby jako asystenci rodziny, 1 osoba prowadząca sprawy
dodatków mieszkaniowych i pomocy materialnej dla uczniów, 2 osoby prowadzące księgowość,
kadry, sprawy administracyjno - gospodarcze i kasę i główny księgowy, 2 kierowców (w tym palacz
CO w dwóch kotłowniach,), informatyk i opiekunki ops (4) oraz asystent osobisty osób
niepełnosprawnych. Zadania obsługi sekretariatu, administracyjne i gospodarcze przydzielane są,
jako dodatkowe, innym pracownikom.
MOPS realizuje zadania własne gminy, zadania własne o charakterze obowiązkowym i zadania
zlecone gminie przez administrację rządową.

1.Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
Zadanie
1. Świadczenia
pomocy
społecznej

2. Świadczenia
rodzinne

Realizacja poszczególnych zadań

Ilość rodzin/osób

Kwota (zł)

Zasiłki celowe z tyt. klęski żywiołowej, in. zdarzeń

x

x

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

73

28.810

Postępowanie dot. świadczeń zdrowotnych

6

Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

x

x

1. Zasiłki rodzinne oraz:
dodatki do zasiłków rodzinnych z tyt:
- jednorazowej zapomogi tzw."becikowe"
- opieki nad dzieckiem (urlop wychow.)
- rodziny wielodzietnej
- samotnego wychowywania dziecka
- urodzenia dziecka
- podjęcia nauki przez dziecko poza …
- rozpoczęcia roku szkolnego
- kształcenia i rehab. dziecka niepełn.
2. Zasiłki pielęgnacyjne
3. Świadczenia pielęgnacyjne
4. Specjalny zasiłek opiekuńczy
5. Zasiłek dla opiekuna
6. Świadczenie
rodzicielskie
7. Jednorazowe
świadczenie „Za życiem”
8. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

1.430

1.670.112

122
41
184
63
72
272
1.012
44
337
39
26
12
70
2
51

122.000
154.660
180.271
118.716
54.140
139.300
81.617
42.401
618.685
707.389
137.941
7.128
437.550
8.000
131.377

69

277.165

x

x

Fundusz Alim. - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- działania wobec dłużników alimentacyjnych
Razem świadczenia:

180

4.958.454
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Koszty obsługi

140.035

Łącznie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

5.098.487

Fundusz alimentacyjny działa od 2008 r. Jest to pomoc dla osób uprawnionych do alimentów.
Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane były przez pełny rok sprawozdawczy. 58
przypadkach przeprowadzono wywiady środowiskowe, w tym tyle samo odebrano oświadczeń
majątkowych. Zebrane dane przekazano Komornikowi Sądowemu prowadzącemu postępowanie
egzekucyjne. Dłużników zobligowano (10 osób) do zarejestrowania się w PUP, celem zgłoszenia
gotowości do podjęcia pracy i poszukiwania ofert pracy. Przeprowadzono 30 wywiadów z dłużnikami
alimentacyjnym, których wierzyciele zamieszkują poza terenem naszej gminy. MOPS wysłał 50
wniosków o podjęcie działań wobec dłużników zamieszkujących poza terenem naszej gminy.
Poniższa tabela obrazuje salda dłużników alimentacyjnych za 2019 r., których organem właściwym
wierzyciela jest gmina Błaszki (w porównaniu z inną gminą dłużnika alimentacyjnego).
l.p Organ
właściwy
dłużnika

ilość
dłużników

kwota
naliczeń w
2019 r.

kwota
odsetek

kwoty
zwrócone

Odsetki
zapłacone

Razem

% zwrotu

1. gmina
Błaszki

65

160.825

140.622,03 301.447,03 43.531,71

20.856,63

64.388,34

21,4

2. inna gmina 52

116.340

92.167

53.053,06

14.341,92

67.394,98

32,3

277.165

232.829,03 509.994,03 96.584,77

35.198,55

131.783,32 25,8

Razem:

117

Razem

208.507

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, zauważalny jest dość wysoki wzrost wpływu od dłużników.
Można więc wnioskować, że działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych dają
wymierne i konkretne rezultaty. Poniższa tabela przedstawia proporcję zwrotu należności
alimentacyjnych przez dłużników, których gminą właściwą wierzycieli jest gmina Błaszki, w
porównaniu do innych gmin właściwych podejmujących działania wobec dłużników, na przestrzeni
pięciu ostatnich lat.

2. Wykonanie zadań własnych gminy i własnych o charakterze obowiązkowym
l.p. Zadanie
1.

2.

Pieniężne
świadczenia
pomocy
społecznej

Świadczenia
niepieniężne

Zakres realizacji

Ilość os Kwota realizacji

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

79

440.109

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

81

141.585

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

279

307.538

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków na pokrycie wydatków w 5
wyniku zdarzenia losowego

9.000

Przyznawanie i realizacja zasiłków na pokrycie wydatków na
świadczenia zdrowotne, w tym bezgotówkowa realizacja
niezbędnych, pilnych leków.

13.755

20

Udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania osobom tego 3
pozbawionym (bez DWS Chabierów)

7.587

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania oraz ośrodkach wsparcia

330.434

64
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3.

Pomoc
mieszkaniowa

Dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego
pozbawionym, w tym pomoc finansowa na żywność oraz
dowóz posiłków

760

484.241

Kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności

18

459.774

Sprawienie pogrzebu

2

8.666

Przyznanie, wypłata dodatków mieszkaniowych

133

350.340

Przyznanie i wypłata dodatków energetycznych

72

9.215

Materialna pomoc Przyznawanie i wypłata stypendiów szkolnych
dla uczniów
Przyznawanie i wypłata zasiłków szkolnych

288

242.685

13

8.060

5

Świadczenia
fakultatywne

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych

76

75.854

6.

Praca socjalna

Działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez właściwe i prawidłowe pełnienie odpowiednich ról społecznych również
poprzez programy lokalne oraz poprzez:
1. współpracę z sądem, kuratorami zawodowymi, w zakresie prawidłowego wykonywania funkcji rodziny,
ograniczenia, bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustanowienia kurateli sądowej, ubezwłasnowolnienia, leczenia
odwykowego lub psychiatrycznego, przemocy w rodzinie itp.
2. współpracę z pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół, wychowawcami i nauczycielami w zakresie rozwiązywania
trudności szkolnych i problemów dzieci i młodzieży
3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, a w szczególności osobom chorym, starym, niepełnosprawnym i
samotnym
4. organizację pomocy żywnościowej, zbiórek odzieży, gospodarstwa domowego, mebli itp.
5. bezgotówkowa realizację recept dotyczących leków niezbędnych do ratowania zdrowia dla osób bez własnych
stałych źródeł dochodu
6. poradnictwo specjalistyczne (prawne, socjalne, pedagogiczne, psychologiczne, zawodowe, ds. uzależnień) w
zakresie działania Punktu Konsultacyjnego Poradnictwa Rodzinnego.
7. pomoc w znalezieniu pracy, "tablicę ofert pracy", spotkania z potencjalnymi pracodawcami w zakresie działania
KIS, gdzie pomocą obejmuje się osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo
8. mediacje rodzinne i wsparcie w rozwiązywaniu istotnych i trudnych problemów rodzinnych
9. organizacja spotkań integracyjnych, klubów samopomocy, grup wsparcia, programów profilaktycznych
10. współpracę z innymi instytucjami i organizacjami, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie
(Policja, Sąd, ZUS, KRUS, PCPR, MGKPiRPA, UM,PUP)

6.

Bilans potrzeb gminy i Przygotowanie i przekazanie do RCPS w Łodzi oraz ŁUW projektu budżetu na zadania pomocy społecznej na 2020 r.
sprawozdania
oraz potrzeb finansowych na 2020 r. w zakresie lokalnym - zgodnie z wymogami ustawowymi sporządzony w wersji
elektronicznej z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych.

4

7. Zadania ustawy o wspieraniu rodziny …
Głównym celem prowadzenia programu jest przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu
społecznemu i degradacji środowiskowej rodzin oraz zapobieganie konieczności umieszczania dzieci
poza rodziną biologiczną, poprzez wsparcie i wzmacnianie potencjału rodziny, poprawę jakości życia
rodzin umożliwiające im prawidłowe funkcjonowanie.
1. Dofinansowano koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych placówkach opiekuńczo wychowawczych w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu i 30% w drugim roku pobytu
oraz 50% w trzecim i następnym roku pobytu. W br. roku finansowano pobyt 9 dzieci na kwotę
25.564,36 zł.
2. Objęto specjalistyczną pomocą i wsparciem (niematerialnym) 16 rodzin, w tym 29 dzieci,
przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, w formie zatrudnienia asystenta
rodziny na zasadzie zadaniowego czasu pracy (3 asystentów rodziny) na kwotę 125.000 zł, w
tym: w zakresie Projektu na kwotę 43.092 zł jako środki zewnętrzne.
3. Prowadzona była placówka opiekuńczo - wychowawcza wsparcia dziennego na bazie
świetlicy ”Iskierka” w Błaszkach na kwotę 30.500 zł. W świetlicy tej prowadzona jest
socjoterapeutyczna grupa wsparcia, działania streetworkera, korepetycje w nauce, koła
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zainteresowań, zajęcia sportowe, taneczne i plastyczne, a przede wszystkim opiekuńczowychowawcze i profilaktyczne.
4. Prowadzone jest również poradnictwo specjalistyczne dla rodzin w kryzysie w Punkcie
Konsultacyjnym Poradnictwa Rodzinnego. W okresie sprawozdawczym udzielono 988 porad i
konsultacji (psycholog, pedagog, specjalista uzależnień, pracownik socjalny).
5. Prowadzone jest wsparcie pedagogiczne dla rodziców przeżywających trudności opiekuńczo
wychowawcze tzw. „Warsztaty dla rodziców”. Powstała i funkcjonuje samopomocowa grupa
wsparcia rodziców.
6. Na 141wniosków (rodzin), wydano 315 Kart Dużej Rodziny. (Koszty obsługi: 967,05 zł)

W roku 2019 minęło 15 lat od utworzenia systemu mieszkań chronionych w Chabierowie
zwanych potocznie Domem Wsparcia Społecznego (DWS). Na przestrzeni tych lat przebywało w
DWS 78 osób. W roku sprawozdawczym w DWS Chabierów zamieszkiwało 31 osób. 10 osób
zamieszkujących w DWS ponosiło odpłatność za pobyt (od 20% do 100% kosztów pobytu), pozostali
nie mają własnych źródeł dochodu, bądź ich dochód własny nie przekracza ustawowego kryterium
dochodowego. Zwrot kosztów pobytu wyniósł w 2019 r. kwotę 5.559 zł. (bez odpłatności za
świadczenie usług opiekuńczych). 12 osób, jako osoby całkowicie niezdolne do pracy i nie mające
uprawnień do własnego zaopatrzenia emerytalno - rentowego, pobierało zasiłek stały. Wielu
mieszkańców jest uzależnionych od alkoholu, względnie ma problem z nadużywaniem alkoholu. Z
tego też względu dochodzi między mieszkańcami do konfliktów. Wprowadzono w DWS zajęcia
terapeutyczne w zakresie wspierania i podtrzymywania motywacji powstrzymania się od używania
alkoholu prowadzone przez specjalistę ds. uzależnień. Mimo wszystko osoby nadużywające alkoholu,
nie mające własnych źródeł dochodu, szczególnie te umieszczone na podstawie decyzji Sądu o lokalu
socjalnym, eksmitowane z własnych lokali przez Komornika, są bardzo uciążliwe, nie stosują się do
obowiązującego regulaminu, przywłaszczają sobie rzeczy innych osób, wywołują głośne awantury itp.
Kontrole kierownictwa MOPS oraz policji nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. (Pokoje osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji są zazwyczaj otwarte na hol). Należałoby w przyszłości
rozważyć konieczność relegowania takich osób z DWS i przyznanie im samodzielnych
pomieszczeń mieszkalnych.
W DWS Chabierów w roku 2019 przebywało 26 osób, w tym na zasadzie:
a) izby noclegowej dla bezdomnych przebywało 0 osob
b) tzw. lokali socjalnych, innych niż w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów – 7
osób,
c) na zasadzie hostelu dla ofiar przemocy rodzinnej nie przebywała żadna osoba,
d) miejsc całodobowego pobytu dla osób wymagających usług opiekuńczych, których nie można
było zorganizować w ich miejscu zamieszkania, przebywało 19
osób,
e) a na zasadzie lokali zamiennych czasowego pobytu w przypadku zdarzeń losowych - nie było.
W DWS nie ma zatrudnionego bezpośredniego pracownika administracyjnego, także wszelkie prace
porządkowe na posesji oraz w pomieszczeniach wspólnych wykonywane są przez mieszkańców pod
nadzorem opiekunek i palacza. W placówce dwie opiekunki domowe wykonują usługi opiekuńcze i
pielęgnacyjne w stosunku do osób zależnych niezdolnych do samoobsługi. Zaznaczyć tutaj należy,
że dla 22 osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji zorganizowano usługi
opiekuńcze, przez co osoby te nie muszą być kierowane do Domu Pomocy Społecznej. Koszty pobytu
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i usług opiekuńczych stanowią tylko 8 % ewentualnych kosztów skierowania do placówki całodobowej
(np. DPS), a koszty pobytu na zasadzie izby noclegowej 25% ewentualnych kosztów umieszczenia w
schronisku dla bezdomnych.
W 2019 roku w DWS w Chabierowie pracował palacz oraz dwie opiekunki domowe ops oraz od VII
ubr. Osobisty asystent osób niepełnosprawnych (ze środków zewnętrznych), wykonujące usługi
opiekuńcze dla osób niezdolnych do samoobsługi i wymagających wsparcia w czynnościach dnia
codziennego. Przez okres zimowy osoby nie mające własnych źródeł dochodu zostały objęte pomocą
w formie gorącego posiłku. Zwrot kosztu organizacji usług opiekuńczych (odpłatność
świadczeniobiorców) w roku sprawozdawczym wyniósł 8.388,69. zł, łącznie więc z odpłatnością za
pobyt, do budżetu gminy wpłacono kwotę 15.679,76 zł. Ponadto w roku bieżącym wzrosły koszty
utrzymania DWS, z uwagi na wzrost cen usług konsumpcyjnych (np. energii i opału). Na bieżące
utrzymanie DWS - wydatkowano kwotę 48.000 zł. W związku z długą eksploatacją budynku zaistniała
konieczność przeprowadzenia remontu i odnowienia (m.in. naprawa schodów, wymiana drzwi,
wymiana chodnika, schody przy kotłowni i opaska wokół budynku na kwotę 52.000 zł. Na
potencjalnego mieszkańca miesięczny koszt utrzymania stanowi kwotę ok. 362 zł.
W porównaniu: miesięczny koszt pobytu w domu pomocy społecznej wynosi – (średnio) 4.000 zł,
natomiast miesięczny koszt pobytu w schronisku/domu dla bezdomnych wynosi – 1.200 zł
3. Wykonanie zadań własnych gminy
l.p. Zadanie
1.

Świadczenia
pieniężne

Realizacja

Ilość
rodzin

Kwota

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych

76

75.854

2. Przyznawanie i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie
(zasiłki, pożyczki, pomoc w naturze)

x

x

Z analizy wykonanego budżetu przeznaczonego na realizację świadczeń wynika, że prawie
57 % stanowił budżet państwa (zadania zlecone), ponad 16% to środki pozyskane do zadań własnych
z innych źródeł , a 27 % to środki własne gminy. Zaznaczyć tutaj należy, że środki pozyskane z innych
źródeł stanowią ponad 60 % środków własnych. Szczegółową analizę wykonanego budżetu zawiera
poniższa tabela:

l.p. Zakres działania

Zadania
zlecone

Zadania
własne

Kwoty pozyskane
(dotacja)

1. Rządowy program pomocy - dożywianie

x

213.977

270.264

2. Organizacja prac społecznie użytecznych

x

x

x

3. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków

4.821.322

x

x

277.165

x

x

350.340

x

x

x

4. Fundusz alimentacyjny
5. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

9.215

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

60.854

7. Pomoc rodzinie, asystenci i rodziny
wspierające , placówka wsparcia dziennego

x

178.545

89.008

8. Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach
zastępczych w tym realizacja KDR,

x

25.565

1.130
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9. Przeciwdziałanie przemocy

x

1.100

x

10. Odpłatność za DPS-y

x

390.880

68.894

11. Organizacja usług opiekuńczych

x

267.517

74.597

12 Zasiłki finansowe (celowe, okresowe i stałe)

x

344.839

560.109

13. Stypendia i zasiłki szkolne

x

60.000

190.745

14 Utrzymanie ops

x

1.064.104

292.936

15 Ośrodki Wsparcia (Senior +)

x

70.681

45.000

Razem

5.359.501

2.699.571

1.299.747

Zauważyć więc należy, że w dużym tempie następuje wzrost konieczności udzielania pomocy
usługowej i opiekuńczej osobom starszym i samotnym, często pozostawionym przez rodziny, którzy
ze względu na wiek lub ciężką chorobę albo niepełnosprawność nie są w stanie samodzielnie
zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Nie wystarcza już, jak w latach poprzednich,
jedna godzina dziennie, ponieważ występuje konieczność zwiększenia (diametralnie) ilości godzin
usług w jednym środowisku. Nie wystarcza już zlecenie usług, ale konieczność zatrudnienia
opiekunek, co generuje wzrost niezbędnych środków finansowych. W okresie sprawozdawczym
uzyskaliśmy na zasadzie konkursowej środki zewnętrzne w zakresie realizacji Programów, takich jak:
„Opieka 75+”, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, osobistego asystenta osób
niepełnosprawnych na kwotę prawie 100.000 zł. Wygraliśmy również konkurs programowy ze
środków unijnych z realizacją na 26 m-cy (od 2020 r.) na ogólną kwotę 567.640 zł .
Od początku 2019 roku funkcjonuje w strukturach organizacyjnych MOPS Dzienny Dom
„Senior+” zlokalizowany przy ul. Pomorskiej 3. Na działania usługowe tegoż ośrodka wsparcia dla
osób w wieku 60+ otrzymaliśmy dotację (konkursową w wysokości 54.000 zł. Placówka jest
przeznaczona dla 15 seniorów i zabezpiecza różnego rodzaju wsparcie usług społecznych: od
bytowych, pielęgnacyjnych i aktywności ruchowej po organizację czasu wolnego i aktywność
społeczną seniorów.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach realizował w 2019 r. Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z przyjętym przez Burmistrza Błaszek
harmonogramem realizacji zadań, na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości, której
podstawowe założenie to: "Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań
własnych gminy" oraz na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Działania te, nakreślone ustawowo, w szczególności obejmują:
1. Zwiększenie dostępnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu oraz osób współuzależnionych.
2. Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Klubów Integracji
Społecznej.
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Realizacja w/w zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki ... stanowiącego
część strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie. Zgodnie z ustawą program jest
realizowany przez ośrodek pomocy społecznej (... lub inną jednostkę wskazaną w programie) oraz
zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy i Miasta Błaszki na lata 2013- 2020:
„Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Błaszki na lata 2013-2020”
„Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Błaszki na lata 2013 –
2020”
„Programem Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Błaszki na lata 2019-2021”.
W roku 2019 działała 1 świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży: w Błaszkach oraz
socjoterapeutyczna grupa wsparcia dla młodzieży z problemami wychowawczymi przy
świetlicy w Błaszkach (dla terenu całej gminy). Świetlica Środowiskowa ”Iskierka” pełniła i pełni
funkcję placówki wsparcia dziennego. W świetlicy realizowano również zajęcia
kompensacyjno – wyrównawcze, częściowo na zasadzie wolontariatu. W zakresie
przeciwdziałania przemocy i agresji, w ramach Projektu”Masz inny wybór” kontynuowano
także zajęcia profilaktyczne, sportowe oraz wyjazdy uczestników świetlicy w Błaszkach do
kina, na biwak. Wprowadzono także zajęcia teatralne i terapię zajęciową oraz działania
psychoedukacyjne dla dzieci i rodziców oraz osób uzależnionych. Prowadzono również
zajęcia wspierające pedagogiczne dla rodziców dzieci sprawiających problemy
wychowawcze, w tym zajęcia psychoedukacyjne z zakresu uzależnienia od narkotyków i
alkoholu.
Przez cały rok w ramach Klubu Integracji Społecznej działał Punkt Konsultacyjny Poradnictwa
Rodzinnego w lokalu MOPS z odrębnym wejściem. Porad i konsultacji udzielali specjaliści:
1. psycholog – dyżury w każdy wtorek po 2 godz. oraz wyjazdy w teren (77), od IX ub.r. zw.lek.
2. pedagog - dyżury oraz wyjazdy w teren, w przypadku konieczności, w każdy wtorek po 2 godz.
(211 porad)
3. socjoterapeuta w zakresie przeciwdziałania narkomanii (dyżury w każdy piątek w placówce
wsparcia dziennego – 69 porad)
4. specjalista ds. uzależnień - oprócz dyżurów w każdy czwartek po 2 godz., wyjazdy w teren w
celu prowadzenia rozmów motywujących i terapeutycznych, działań wzmacniających w
rodzinach, (151 porad) prowadzenie programu terapii zajęciowej w DWS Chabierów, (311
porad), prowadzenie, jako lider, grup samopomocowych z zakresu problemów z
nadużywaniem alkoholu w rodzinie (ok. 50 spotkań )
5. specjalista ds. przemocy w rodzinie (dyżury w każdy czwartek po 1 godz.), także wyjazdy do
miejsc zamieszkania. (39 porady)
6. prawnik – wizyty umówione na zasadzie współpracy w Programie Rządowym „Nieodpłatna
Pomoc Prawna”
Realizacja programu zawiera w sobie zadania i działania kompleksowe zawarte we wszystkich
unormowaniach ustawowych z 12 -stu wymienionych na początku niniejszego sprawozdania
rocznego. Działania te są działaniami kompleksowymi, uzupełniają się i przenikają nawzajem.
Rodziny przeżywające kryzys lub trudności opiekuńczo-wychowawcze, szczególnie te, w
których wychowują się niepełnoletnie dzieci, a rodzice nie wypełniają prawidłowo swoich ról
rodzinnych, borykają się z najróżniejszymi problemami, począwszy od ubóstwa, a
skończywszy na przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie. Niejednokrotnie jedną rodzinę
trapi kilka problemów, które wynikają z siebie nawzajem i wzajemnie się przenikają. Jeden
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problem generuje zazwyczaj następny i następny... Rodziny nie są w stanie samodzielnie
przezwyciężyć piętrzących się przed nimi trudnych sytuacji życiowych.
Obowiązek wspierania rodziny w wypełnianiu jej funkcji, zgodnie z zasadą pomocniczości,
spoczywa na jednostkach samorządu. Rodzinie przeżywającej trudności, na podstawie zapisów
ustawy, gmina zapewnia wsparcie w różnorakiej formie, które polega w szczególności na:
- analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
- wzmocnieniu funkcji rodziny i rozwijaniu jej umiejętności opiekuńczo – wychowawczych,
- pomocy w integracji rodziny i wzmocnieniu jej roli i funkcji oraz dążeniu do reintegracji rodziny.
- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, w tym prowadzenie
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.
W 2019 roku sprawozdawczym, rodziny w kryzysie otrzymywały wsparcie, stricto w zakresie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wsparciem indywidualnym (asystenta rodziny i rodzin wspierających) zostało objęte 29 dzieci
wychowujących się w 16 rodzinach. Żadne dziecko nie zostało umieszczone w zawodowej pieczy
zastępczej, a jedyną zewnętrzną ingerencją w funkcjonowanie rodziny był skierowany do rodziny (w
przypadku 10 dzieci) nadzór sądowego kuratora rodzinnego. W okresie sprawozdawczym zewnętrzne
środki pozyskane stanowią 40 % całości realizacji zadania.
Zakładając, że wystąpiłaby konieczność skierowania tych dzieci do pieczy zastępczej,
to koszty emocjonalne i rodzinne byłyby niewspółmiernie dramatyczne i według naszej oceny
niedopuszczane, natomiast koszty finansowe opiewałyby na kwotę ponad 700.000 zł rocznie.

XV. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został powołany Uchwałą Nr XIX/103/92 Rady Gminy
i Miasta w Błaszkach z dnia 13.04.1992 r. jako jednostka organizacyjna podporządkowana Radzie
Miejskiej w Błaszkach. Działał w Oparciu o obowiązujące przepisy, Statut ZGKiM w Błaszkach,
Regulamin Organizacyjny i Regulamin Pracy.
Przedmiotem Zakłady było:
- administrowanie lokalowym zasobem mieszkaniowym,
- utrzymanie czystości i zieleni miejskiej,
- administrowanie wodociągami z terenu gminy Błaszki: w Borysławicach, Gruszcycach, Kalinowej,
Wojkowie, Równej, Kamiennej, Gzikowie oraz Oczyszczalni Ścieków w Borysławicach i Kalinowej,
- administrowanie Kotłownią Osiedlową w Błaszkach, kotłownią przy ul. Sulwińskiego 35, i kotłownią
w siedzibie Zakładu,
- wykonywanie remontów i bieżącej konserwacji budynków komunalnych,
- świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych,
- świadczenie usług w zakresie robót związanych z utrzymaniem dróg i ulic,
-konserwacja oświetlenia ulicznego,
- wykonywanie innych plac zleconych przez Urząd Miejski w Błaszkach.
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Powyższe zadania wykonywane były przez:
- Dział Administracji Domów Mieszkalnych, Spraw Socjalnych i Kadrowych,
- Dział Zaopatrzenia, Transportu i Remontów,
- Dział Wodociągów i Kanalizacji, Kotłowni oraz Oczyszczalni Ścieków,
- Dział Oczyszczania Miasta i Utrzymania Zieleni , Spraw BHP i P-Poż.,
- Dział Finansowo – Księgowy.
Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie wyniosło 40,8 etatów.
W 2019 roku Zakład administrował 33 budynkami mieszkalnymi o powierzchni 10.480,93m

2

Oraz lokalami użytkowymi o powierzchni – 135, 76 m 2 . Zakład przeprowadził naprawy i remonty
budynków mieszkalnych na ogólna kwotę 146 162,85 zł oraz w lokalach użytkowych – dworzec PKS
na kwotę 8.066, 34 zł. W roku 2019 Zakład sprawował zarząd czterech wspólnot mieszkaniowych
przy ul. Sportowej 1 i 2 , przy Placu Niepodległości 10, 11 w Blaszkach oraz w Jasionnej.
W dziale Wodociągów i Kanalizacji sprzedano i zużyto na potrzeby własne Zakładu 493 601,9 m 3 ,
wody oraz 93 649,6 m 3 ścieków. Od odbiorców skanalizowanych przyjęto 79 381,6 m 3 ścieków , zaś
ścieków dowożonych 14 268,00 m3 .
Zakład wykonywał systematycznie badana dostarczanej wody i wprowadzonych ścieków . Wyniki
badań zamieszczono na stronie internetowej Gminy Błaszki i Zakładu.
Pozostałymi rodzajami działalności Zakładu było oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, utrzymanie
targowisk, konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawy i remonty dróg gminnych, utrzymanie kotłowni
w siedzibie Zakładu, przy Placu Sulwińskiego w Błaszkach, przy ulicy Przemysłowej oraz przy ul.
Sportowej 2.
W roku 2019 nastąpiło zwiększenie środków obrotowych o kwotę 54 297,36 zł. Ni znalazły
pokrycia w przychodach usługi świadczone na rzecz Gminy. Deficytowe kierunki to otrzymanie
czystości miasta oraz zieleni miejskiej.
Z uwagi na stan techniczny budynków mieszkalnych istnieje potrzeba dofinansowania ich remontów
, wymiany okien, docieplenia, wymiany instalacji wewnętrznych.
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XVI. Bezpieczeństwo ludności
XVI.1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w tym dziale z planu 443 500,00 zł wykonano w wysokości 353 716,29 zł, co stanowi 79,76 %
planu w tym wydatki majątkowe w kwocie 18 568,16 zł.
W rozdziale 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 6 000,00 zł przekazano na
zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sieradzu na zakup samochodu co
stanowi 100 % planu.
W rozdziale 75412 Ochotnicze straż Straży Pożarnej wydatki z planu 436 500,00 zł wykonano w
wysokości 347 716,29 zł t.j.79,66 % z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 708,48 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 270 999,95zł, świadczenia na rzecz
osób fizycznych w kwocie 27 440,00 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę 12 568,16 zł. Wydatki
obejmują wynagrodzenia kierowców samochodów bojowych, utrzymanie jednostek OSP – zakup
paliwa do samochodów, akumulatory, przeglądy techniczne, naprawy samochodów i motopomp,
ubezpieczenia samochodów i członków straży. Wydatki Funduszu Sołeckiego stanowi kwota
26 473,44 zł.

XVI.2.Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Błaszki z Komisariatu Policji w
Błaszkach.
Policjanci tutejszego komisariatu udzielają wsparcia ofiarom przemocy domowej
w trakcie zgłaszanych interwencji oraz współpracują w ramach grup roboczych i zespołów
interdyscyplinarnych umocowanych przy ośrodkach pomocy społecznej w poszczególnych gminach.
Zakres podejmowanych czynności jest dostosowywany do potrzeb rodzin z problemem przemocy i
przy uwzględnieniu występujących zagrożeń. Dzielnicowi, tak jak w latach poprzednich, prowadzą
własne teczki zagadnieniowe, w których gromadzą materiały dotyczące konkretnych rodzin
dotkniętych przemocą. Działania podejmowane wobec tych rodzin korygowane były w oparciu o
dyrektywy otrzymywane z jednostek nadrzędnych i w oparciu o czynności zlecane przez sądy,
prokuratury i inne uprawnione podmioty.

W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie policjanci podejmowali wszelkie możliwe
przedsięwzięcia mające na celu udzielenie pomocy jej ofiarom, w tym izolowali sprawców przemocy
w celu wytrzeźwienia, a w odniesieniu do sprawców powtarzających się awantur domowych inicjowali
wszczęcie postępowań karnych.
W 2019 r. współpraca Komisariatu Policji w Błaszkach z lokalnymi samorządami przebiegała
wysoce pozytywnie. Na początku 2019 roku odebrano nowy nieoznakowany radiowóz, na zakup
którego samorządy przeznaczyły łącznie 32 500 zł ze swoich budżetów w 2018 r. Ponadto, jednostki
samorządu terytorialnego w Błaszkach i we Wróblewie systematycznie wspierają tut. komisariat
przekazując znaczącą ilość środków biurowych. Należy również zauważyć, że urzędy gmin w
Brąszewicach i Wróblewie udostępniają nieodpłatnie pomieszczenia w budynkach urzędów
umożliwiające dzielnicowym tego terenu pełnienie dyżurów, w trakcie których mieszkańcy posiadają
łatwiejszy dostęp i kontakt z Policją. Jednostki samorządowe, jak również podległe im jednostki
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ochotniczych straży pożarnych, udzielają wsparcia w realizacji równego rodzaju zabezpieczeń miejsc
zdarzeń, różnego rodzaju imprez, a szczególnie poszukiwań osób zaginionych, które najczęściej
zdarzają się w porach wieczorowo – nocnych. Zadowalająca współpraca i poczynione wcześniej przez
Urząd Miejski w Błaszakach inwestycje wpłynęły zarówno na poprawę warunków pracy policjantów,
jak i przełożyły się również na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie działania naszej
jednostki
Rok 2019 był rokiem, w którym na terenie działania Komisariatu Policji w Błaszkach, mimo
perturbacji kadrowych zanotowano zmniejszoną dynamikę przestępczości w ujęciu czynów
stwierdzonych w porównaniu do roku 2018, czyli 83% natomiast zwiększyła się dynamika w ujęciu
wszczętych postępowań przygotowawczych w porównaniu do 2018 r. i wyniosła ona 119%. Mimo
znacznego spadku liczby stwierdzonych przestępstw, uzyskano po raz kolejny, najlepszy spośród
komisariatów powiatu sieradzkiego wskaźnik wykrycia przestępstw z tzw 7 kategorii najbardziej
uciążliwych dla społeczeństwa na poziomie 59,7%, 82,04% wskaźnik wykrycia spośród wszystkich
przestępstw, 76% wykrycia przestępstw kryminalnych i 82 % wykrywalności z zakresu przestępstw
gospodarczych. Stwierdzono spadek ilości ujawnianych przypadków przestępstw przeciwko obrotowi
gospodarczemu oraz uszczerbków na zdrowiu, zwiększyła się liczba przestępstw z ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii, przestępstw rozbójniczych oraz kradzieży z włamaniem. Niestety na
terenie gminy Błaszki i Brąszewice doszło do dwóch wypadków w których śmierć poniosły osoby
kierujące tymi pojazdami.
W roku 2019 nastąpił znaczący (o 18 %) spadek stwierdzonych przestępstw przy
jednoczesnym wzroście liczby wszczętych postępowań przygotowawczych (o 19%). na terenie
działania Komisariatu Policji w Błaszkach. W roku 2019 nastąpił wzrost liczby wypadków drogowych
oraz spadek liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Liczba kolizji pozostaje na
podobnym poziomie w stosunku do lat ubiegłych. Zauważyć należy spadek liczby osób zabitych i
rannych w zakładach pracy. W dalszym ciągu utrzymuje się bardzo duże natężenie ruchu drogowego,
ze względu na zjazd z drogi S8 na drogę krajową nr 12, co w znacznym stopniu wpływa na
pogorszenie nawierzchni tej drogi i co jest przyczyną części zdarzeń drogowych. W związku z tym
należy kontynuować działania mające na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych, w tym również
poprzez prowadzenie systematycznych i częstych kontroli stanu trzeźwości kierujących, a także w
większym stopniu do działań tych angażować policjantów ruchu drogowego KPP w Sieradzu.
Zaznaczyć należy, że mieszkańcy gmin podległych komisariatowi często korzystają z narzędzia jakim
jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na którą najczęściej są nanoszone zgłoszenia zagrożeń
wynikających z niewłaściwej infrastruktury drogowej. Zgłoszenia mieszkańców przekazywane są
zarządcom dróg, którzy w miarę swoich możliwości finansowych likwidują wskazane zagrożenia.
W dalszym ciągu mimo represyjnego podejścia ze strony policjantów należy uwagę na
problem spożywania alkoholu w miejscach publicznych, w szczególności na terenie miasta Błaszki,
ale również w rejonach sklepów spożywczych na obszarach wiejskich (w tym przez osoby nieletnie),
ponieważ nadużywanie alkoholu powoduje lekceważące podejście do obowiązującego prawa,
policjantów i ma istotny wpływ na zagrożenie szeroko rozumianą przestępczością. Spożywaniu
alkoholu w miejscach publicznych towarzyszą często zakłócenia ładu i porządku publicznego, ciszy
nocnej, niszczenie mienia, używanie wulgaryzmów. W 2019 r. nie odnotowano zbiorowych zakłóceń
ładu i porządku publicznego, mimo, że każda z jednostek samorządu terytorialnego, znajdujących się
na terenie działania tut. jednostki, organizowała festyny i imprezy publiczne (w tym imprezy masowe),
które gromadziły często znaczne ilości uczestników i gości. Dlatego, wzorem lat ubiegłych, należy
podejmować działania, mające na celu zapobieganie zakłóceniom ładu i porządku w trakcie takich
imprez plenerowych.
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